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Silikonový čisticí kartáček na obličej

Návod k použitícs



Vážení zákazníci,

Váš nový elektrický čisticí kartáček na obličej je vhodný pro všechny typy
pleti. Čistí ucpané póry a odstraní odumřelé kožní buňky a zbytky make-upu.
Jeho zvláštní tvar umožňuje rovnoměrné ošetření i okolo nosu, úst a očí. 
Intenzitu čisticího kartáčku lze nastavit ve stupních.
Pomocí jednotlivých částí čisticího kartáčku můžete pleť vyčistit, vmasírovat
pečující produkty nebo jen provést blahodárnou masáž obličeje.
Přístroj je malý a šikovný, takže si jej můžete brát s sebou, například při
cestování.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

www.tchibo.cz/navody
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K tomuto návodu
Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtěte bez-
pečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu,
aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. 

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod. 

Symboly uvedené v tomto návodu:

Tento symbol varuje před
nebezpečím poranění elek-
trickým proudem. 

Tento symbol varuje před
nebezpečím poranění.
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Upozornění NEBEZPEČÍ varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením
života.

Upozornění VÝSTRAHA varuje před poraněním a značnými věcnými škodami. 

Upozornění POZOR varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.

Takto jsou označeny doplňující informace.
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Bezpečnostní pokyny

Účel použití
Tento přístroj slouží k čištění, péči a masírování pokožky. •

Výrobek je koncipován výhradně pro soukromé použití •

a není vhodný pro komerční účely (např. v kosmetických
salonech a podobných zařízeních).

Přístroj nepoužívejte …
… pokud máte v oblasti ošetření otevřené rány, popáleniny,

otoky nebo podrážděnou pleť či kožní onemocnění, 
… u poruch prokrvení, cukrovky, tuberkulózy, nádorech,

naražení, neuralgie trojklanného nervu, 
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… po operaci,
… během těhotenství,
… pokud nosíte kardiostimulátor nebo
… trpíte bolestmi nejasné příčiny. 
V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností
ovládání přístrojů

S přístrojem si děti nesmí hrát. •

Přístroj udržujte mimo dosah dětí.
Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. •

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 
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Tento přístroj se nesmí používat u malých dětí, protože•

mají velmi citlivou pleť.
Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s ome-•

zenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schop-
nostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí,
pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno,
jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily,
jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. 
Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší•

než 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevy-
žaduje žádnou údržbu. 



9

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem
Přístroj odpovídá stupni krytí IPX7, a pokud není připojený•

síťový adaptér a připojovací zdířka USB je pevně uzavřená, 
jej lze použít ve sprše a ponořit do vody. 
Síťový adaptér ani připojovací kabel se nesmí ponořovat do
vody. 
Pokud se přístroj během provozu na akumulátor nebo
během čištění namočí, nechte jej před připojením pomocí
připojovacího kabelu přes síťový adaptér k napájecí síti 
pro účely nabití dobře uschnout.
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Nenabíjejte přístroj těsně vedle umyvadla naplněného•

vodou ani nad ním.
Pokud by přístroj spadl během nabíjení do vody, nesahejte•

na něj! Ihned vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Nechte
přístroj, připojovací kabel i síťový adaptér zcela uschnout,
než přístroj opětovně zapojíte do zásuvky.
Přístroj nenabíjejte venku ani v prostorech s vysokou•

 vlhkostí vzduchu. 
Při zapojování do zásuvky nebo odpojování ze zásuvky se•

nikdy nedotýkejte síťového adaptéru vlhkýma rukama. 
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Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované podle•

předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parame-
trům síťového adaptéru. 
Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, …•

… pokud během nabíjení dojde k nějaké poruše, 
… jakmile je přístroj plně nabitý, 
… za bouřky a
… než začnete přístroj čistit.
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací
kabel USB.
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Používejte pouze přiložený připojovací USB kabel a dodaný•

síťový adaptér, který odpovídá technickým údajům pří-
stroje. Alternativně lze přístroj za účelem nabíjení připojit
také k počítači.
Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě•

potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Položte
síťový kabel tak, aby nebylo možné přístroj nechtěně
 stáhnout z plochy, na níž je postaven.
Připojovací kabel USB nesmí být zalomený ani přiskřípnutý.•

Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů
a ostrých hran.
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Přístroj nezapínejte, pokud je on sám, síťový adaptér nebo•

připojovací kabel USB viditelně poškozený, anebo pokud
přístroj spadl na zem.
Neprovádějte na výrobku žádné změny. Opravy přístroje,•

USB připojovacího kabelu nebo síťového adaptéru nechte
provádět jen v odborném servisu.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění
Tento přístroj obsahuje pevně zabudovaný lithiový akumu-•

látor. Přístroj nevhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
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Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti očí. •

Oblasti očí se vyhněte. 

POZOR na věcné škody
Vždy spojte nejprve síťový adaptér přes připojovací kabel•

USB s přístrojem a teprve pak zapojte síťový adaptér do
zásuvky.
Nikdy se nepokoušejte otevřít přístroj. Akumulátor je pevně•

zabudovaný a nelze jej samostatně vyměnit.
Po každém použití přístroj důkladně vyčistěte tak, jak je•

popsáno v kapitole „Čištění“, aby se zamezilo usazení
 mastnoty a jiných zbytků.
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K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo•

abrazivní čisticí prostředky.
Upozornění

Osoby s citlivou pletí by mohly na ošetření přístrojem reagovat otokem nebo•
podrážděním pleti. Vyzkoušejte proto přístroj nejdřív na méně citlivém místě,
např. na spodní straně předloktí. 

Čisticí kartáček na obličej ze začátku používejte jen krátkou dobu a s nižší inten-•
zitou vibrací, abyste minimalizovali případné reakce. Aplikace by neměla trvat
déle než 120 sekund. 
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Přehled (rozsah dodávky)
silikonový kartáček pro 

hloubkové čištění pórů

vypínač

snížení
intenzity

zvýšení 
intenzity

paprskový tvar
pro vmasírování 

pečujících produktů
vlnkový tvar
k masáži obličeje
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Není zobrazeno:
připojovací kabel USB
síťový adaptér

USB připojovací zdířka 
s ochranným krytem

kontrolka nabíjení
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Nabíjení akumulátoru 
Akumulátor je nutno před prvním uvedením do provozu úplně nabít. 
K tomu účelu musí být přistroj vypnutý. Přístroj během nabíjení nepoužívejte. 

NEBEZPEČÍ ohrožení života úderem elektrickým proudem

Nenabíjejte čisticí kartáček na obličej těsně vedle umyvadla naplně-•
ného vodou ani nad ním.

Přístroj nepoužívejte během nabíjení, neboť by do přístroje přes USB•
připojovací zdířku mohla proniknout voda.

Po použití, resp. čištění, nechte přístroj dobře uschnout, předtím, než•
jej USB připojovacím kabelem přes síťový adaptér připojíte do sítě
za účelem nabíjení.
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1.   Otevřete ochranný kryt USB připojovací zdířky.

2.  Propojte USB připojovací kabel s přístrojem a dodaným
síťovým adaptérem.

3.  Zastrčte síťový adaptér do zásuvky.

    Během nabíjení svítí kontrolka nabíjení na spodní straně
přístroje červeně. 
Jakmile je akumulátor zcela nabitý, kontrolka nabíjení
zhasne.

4.  Po nabití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a USB
připojovací kabel z přístroje. 

5.     USB připojovací zdířku opět uzavřete ochranným krytem, aby do ní nemohla
proniknout voda.



20

Nabíjení trvá maximálně 3 hodiny.

S plně nabitým akumulátorem lze přístroj používat cca 1 hodinu.
Pokud se čisticí kartáček na obličej během používání zastaví, je nutno jej nejdřív
úplně nabít, až poté jej smíte začít opět používat.

• Aby byla zachována plná kapacita akumulátoru, měli byste jej také v pří-
padě nepoužívání nabít každé 2 až 3 měsíce.

• Akumulátor nabíjejte při teplotě +10 °C až +40 °C.
• Alternativně k síťovému adaptéru můžete přístroj nabít také přes USB

 přípojku počítače. V tomto případě se však prodlouží doba nabíjení.
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Použití

VÝSTRAHA před podrážděním pleti

Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti očí. Oblasti očí se•
vyhněte. 

Osoby s citlivou pletí by mohly na ošetření přístrojem reagovat•
otokem nebo podrážděním pleti. Vyzkoušejte proto přístroj nejdřív 
na méně citlivém místě, např. na spodní straně předloktí. 

Čisticí kartáček na obličej ze začátku používejte jen krátkou dobu •
a s nižší intenzitou vibrací, abyste minimalizovali případné reakce. 
Aplikace by neměla trvat déle než 120 sekund. 

Nedržte čisticí kartáček na pleť příliš dlouho na jednom místě, aby•
nedošlo k podráždění pleti.
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Zapnutí přístroje a volba stupně intenzity

K zapnutí čisticího kartáčku na obličej stiskněte vypínač . 1.
Přístroj začne vibrovat s naposledy zvoleným stupněm intenzity. 
Při prvním zapnutí je přednastavený nejnižší stupeň intenzity.

Stiskněte tlačítko + pro zvýšení intenzity, 2.
příp. tlačítko — pro snížení intenzity.
Intenzitu vibrací lze nastavovat v 5 stupních:

Jakmile je dosaženo nejvyššího, resp. nejnižšího stupně, intenzita se
 navzdory stisku tlačítka +, resp. —, nezmění. 
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Čištění obličeje

Navlhčete si obličej teplou vodou. 1.
Pokud máte na obličeji make up, ručně jej odstraňte vodou a mýdlem.

Zvolte čisticí produkt a naneste jej na čelo, nos, bradu a obě tváře.2.

Čisticí kartáček na obličej můžete použít buď jen s čistou vodou nebo 
spolu s čisticím gelem nebo peelingovým krémem.
Příp. dbejte také pokynů v návodu k použití čisticího produktu.

Stiskněte vypínač pro zapnutí čisticího kartáčku a pomocí tlačítek +, 3.
resp. —, zvolte intenzitu.
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4.   Veďte kartáček tak, aby strana se silikonovými štěti-
nami prováděla jemné a rovnoměrné krouživé pohyby
směrem zdola nahoru.

     Nesmíte přitom překročit doporučenou dobu ošetřo-
vání, která je pro každou část obličeje, tedy čelo, nos,
bradu a obě tváře vždy přibližně 15 sekund.

5.   K vypnutí čisticího kartáčku na obličej stiskněte 
vypínač . 

Obličej důkladně opláchněte teplou vodou a lehce osušte ručníkem.6.

Po vyčištění pleti se doporučuje odstranit veškeré zbytky kosmetických7.
výrobků z pleti pomocí pleťové vody.



25

Vmasírování pečujících produktů

Po vyčištění pleti naneste zvolený pečující produkt, např. hydratační krém. 1.

Krém vmasírujte do pokožky pomocí strany s paprskovým tvarem jemnými,2.
rovnoměrnými krouživými pohyby.

Masírování obličeje

V případě potřeby naneste na masírovanou pleť pleťový olej.1.

Stranou s vlnkovým tvarem a zvoleným stupněm intenzity provádějte 2.
rovnoměrné krouživé pohyby po obličeji.

Po ošetření pleti

Z hygienických důvodů byste měli čisticí kartáček na pleť po každém použitím

pořádně umýt, viz popis v kapitole „Čištění“. 
Odstraníte tak nánosy mastnoty a jiné zbytky.
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Čištění

Přístroj čistěte pod tekoucí teplou vodou. Použijte malé množství mycího gelu.1.
Odstraňte všechny zbytky produktů pro ošetření pleti.

Pak přístroj dobře opláchněte čistou vodou. 2.

Vytřepte z přístroje přebytečnou vodu a důkladně jej osušte.3.

NEBEZPEČÍ ohrožení života úderem elektrickým proudem

USB připojovací zdířku opět uzavřete ochranným krytem, aby do ní•
nemohla proniknout voda.

Po použití, resp. čištění, nechte přístroj dobře uschnout, předtím, než•
jej USB připojovacím kabelem přes síťový adaptér připojíte do sítě
za účelem nabíjení.
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Technické parametry
Model:                                  392 143

Vstup:                                  5 V / 1 A micro USB

Stupeň krytí:                        IPX7 (chráněné proti krátkodobému ponoření do vody)

Třída ochrany:                     III 

Akumulátor 
(testováno podle UN 38.3):           lithium-iontový akumulátor, 200 mAh

jmenovitá energie 0,74 Wh

Síťový adaptér USB:            model: DJ0500100-S11EU
                                        vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz  0,3 A max.
                                        výstup: 5 V 1000 mA 

Okolní teplota:                    +10 až +40 °C

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických 
a vzhledových změn.
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Likvidace
Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. 
Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky 
a lehkých obalů. 

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního
odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního
odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré pří-
stroje, získáte u obecní nebo městské správy. 
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Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdat ve sběrně
určené správou Vaší obce nebo města nebo ve specializované prodejně, kde se
baterie prodávají.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů
pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť
výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj
odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj 
i akumulátor.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

392 143

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz
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