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cs   Návod k použití

Čistič pórů



Vážení zákazníci,

Váš nový čistič pórů vyčistí ucpané póry, a odstraní 
 odumřelé kožní buňky díky vakuové technologii a vyhladí 
jemné vrásky díky mikrodermabrazi. Současně podporuje 
prokrvení pokožky, takže bude Vaše pleť vypadat svěží 
a projasněná. 
Bezpodmínečně dbejte upozornění uvedených v tomto 
návodu, abyste dosáhli uspokojivého výsledku.

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

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně 
přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento 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. 

Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu 
 elektrickým proudem.

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

• Výrobek je určen k intenzivnímu čištění 
pleti.  
Není určen ke každodennímu ošetření, 
smí se používat max. 2x týdně.

• Výrobek je koncipován k soukromému 
použití a není vhodný ke komerčním 
účelům, např. pro kosmetická studia. 
Není vhodný pro lékařské ošetření.

• Výrobek používejte jen v suchých 
 vnitřních prostorách.

Přístroj nepoužívejte …
…  přímo na otevřené rány, popáleniny, 

kožní vyrážky, otoky nebo podráždění, 
lupénku, léze, infekce (opary), jaterní 
skvrny, bradavice,

…  na oční víčka, rty, prsní bradavky, 
 genitálie,

…  po slunění (počkejte alespoň 1–3 dny),
…  na kožní onemocnění, jako např. 

 kuperóza, růžovka, 
…  u poruch prokrvení, cukrovky, tuberku-

lózy, nádorů, pohmožděnin, neuralgie 
trojklanného nervu, onemocnění štítné 
žlázy, herpes viru, 
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… po operaci,
…  při aplikaci lékařem předepsaných 

 léčivých prostředků na kůži v posledních 
6 měsících,

…  po ozařování nebo chemoterapii 
v  posledních 3 měsících,

…  na místa na těle s potencionálním 
zhoubným kožním nádorem,

… během těhotenství,
… pokud trpíte bolestmi nejasné příčiny. 
V případě pochybností se obraťte na svého 
lékaře.
VAROVÁNÍ před nesprávným použitím

• Nepoužívejte přístroj v bezprostřední 
blízkosti očí. Zde je kůže mimořádně 
jemná a citlivá. Vyhněte se očnímu okolí. 
Netlačte nástavci na ošetřované místo 
příliš silně.
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• Nesetrvávejte sacím nástavcem na 
 jednom místě, ale pohybujte přístrojem 
rovnoměrně po pokožce, jinak by se 
mohly vytvořit podlitiny.

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

• Ze začátku přístroj používejte jen 
 krátkou dobu a s nízkou intenzitou, 
abyste minimalizovali případné reakce.  
První použití by nemělo přesáhnout 
120 sekund. 

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností 
ovládání přístrojů

• Tento přístroj smí používat děti starší 
8 let a osoby s omezenými fyzickými, 
senzorickými nebo duševními schop-
nostmi nebo nedostatkem zkušeností 
a/nebo vědomostí, pokud jsou pod 
 dohledem nebo pokud jim bylo vysvět-
leno, jak se s přístrojem bezpečně 
 manipuluje a pokud pochopily, jaká jim 
při používání přístroje hrozí nebezpečí. 
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• Děti musí být pod dozorem a musí být 
zajištěno, že si nebudou s přístrojem 
hrát. 

• Tento přístroj se nesmí používat 
u  malých dětí, protože mají velmi 
 citlivou pleť.

• Děti nesmí přístroj čistit. Výjimku tvoří 
případ, když jsou děti starší 8 let a jsou 
během čištění pod dozorem.  
Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.

• Dbejte na to, aby se děti nemohly  dostat 
k obalovému materiálu a malým dílům.  
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

• Výrobek nenabíjejte těsně vedle umy-
vadla naplněného vodou ani nad ním.

• Pokud by přístroj spadl během nabíjení 
do vody, nesahejte na něj ani se jej 
 nepokoušejte z vody vytáhnout! Ihned 
vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. 
Přístroj, USB připojovací kabel a síťový 
adaptér nechte zcela uschnout, než 
 přístroj znovu připojíte k síti.
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• Přístroj nenabíjejte venku ani v míst-
nostech s vysokou vlhkostí vzduchu. 

• Při zapojování do zásuvky nebo odpojo-
vání ze zásuvky se nikdy nedotýkejte 
síťového adaptéru vlhkýma rukama. 

• Přístroj připojujte pouze do zásuvek 
 instalovaných podle předpisů, jejichž 
síťové napětí odpovídá technickým 
 parametrům 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.

• Používejte pouze přiložený připojovací 
kabel USB a síťový adaptér, který odpo-
vídá technickým údajům přístroje (není 
součástí balení).
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• Zásuvka musí být dobře přístupná, 
abyste z ní v případě potřeby mohli 
 síťový adaptér rychle vytáhnout. 
 Připojovací kabel USB pokládejte tak, 
aby  nebylo možné přístroj nedopatřením 
strhnout dolů.

• Připojovací kabel USB nesmí být 
 zalomený ani přiskřípnutý. Kabel 
 udržujte v bezpečné vzdálenosti 
od horkých  povrchů a ostrých hran.

• Pokud přístroj vykazuje zjevné vady 
nebo spadl, neuvádějte jej do provozu.

• Neprovádějte na výrobku žádné změny. 
Případné opravy nechávejte provádět 
v odborném servisu.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

• Tento přístroj obsahuje pevně zabudo-
vaný lithiový akumulátor. Ten se nesmí, 
ani jej nelze demontovat.  
Výrobek se nesmí rozebírat, vhazovat 
do ohně ani zkratovat. Hrozí nebezpečí 
výbuchu!
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POZOR na věcné škody

• Neponořujte výrobek do vody ani jiných 
kapalin. Chraňte jej i před kapající 
a stříkající vodou.

• Po každém použití přístroj důkladně 
 vyčistěte, jak je popsáno v kapitole 
„Čištění a údržba“, aby se zamezilo 
 usazování mazu a jiných zbytků.

• K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny 
ani agresivní nebo abrazivní čisticí 
 prostředky. 
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Přehled (rozsah dodávky)

sací tryska

sací nástavec

vypínač

kontrolka nabíjení

indikátor intenzity

vstup mikro USB

nabíjecí kabel USB

Sací nástavce

velký nástavec nástavec pro 
 precizní čištění

oválný nástavec nástavec pro 
 mikrodermabrazi

Není zobrazeno: 
5 náhradních těsnicích kroužků 
50 náhradních pěnových filtrů

Oblasti použití
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Nabíjení akumulátoru

Akumulátor je nutno před prvním uvedením do provozu 
úplně nabít. Doba nabíjení: cca 2 hodiny. 
K tomu účelu musí být přistroj vypnutý. Přístroj během 
nabíjení nepoužívejte. 

NEBEZPEČÍ – ohrožení života elektrickým proudem 

Výrobek nenabíjejte těsně vedle umyvadla naplněného 
vodou ani nad ním.

1. Připojte připojovací kabel USB k přístroji a do vhodného 
USB síťového adaptéru.

2. Zastrčte síťový adaptér do zásuvky.

  Během procesu nabíjení svítí kontrolka nabíjení červeně. 
Jakmile je akumulátor plně nabitý, kontrolka nabíjení 
svítí zeleně. 

3.  Po nabití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a odpojte 
připojovací kabel USB od přístroje. 

Max. doba nabíjení: cca 2 hodiny. 
Provozní doba s plně nabitým akumulátorem: cca 1 hodina. 
Jestliže se přístroj během používání kvůli vybitému 
 akumulátoru vypne, musí být akumulátor před opětovným 
použitím přístroje opět zcela nabitý.

  •  Pro zachování plné kapacity akumulátoru by se 
měl nabíjet také v případě nepoužívání každé  
2 až 3 měsíce.

USB
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 •  Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.

Použití

VÝSTRAHA před podrážděním pleti 

• Ujistěte se, že je při používání nasazený pěnový filtr 
(viz kapitola „Čištění“).

• 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. 

• Ze začátku přístroj používejte jen krátkou dobu 
a s  nízkou intenzitou, abyste minimalizovali případné 
 reakce. Aplikace přes všechny části obličeje by ze 
 začátku měla trvat 2 minuty, později by pak neměla 
překročit 5 minut. 

• Nesetrvávejte přístrojem příliš dlouho na jednom 
 místě, aby nedošlo k podráždění pleti.

Před prvním použitím

Přístroj nejdřív vyzkoušejte na méně citlivém místě, 
např. na spodní straně předloktí. Poté počkejte  
cca 30 minut, jestli se neobjeví nějaké kožní reakce, 
než začnete s  použitím přístroje.
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Volba sacího nástavce

Mikrodermabraze 

U mikrodermabraze se jemně odstraní nejvyšší vrstva 
 zrohovatělé kůže, jako u peelingu. Odumřelé kožní buňky 
jsou odstraněny, drsná místa a jemné vrásky vyhlazeny, 
pokožka je svěžejší a hebčí.

Vakuové ošetření 

Díky vakuovému ošetření se … 
… nečistoty se dopraví z hloubky na povrch, 
… odsají odumřelé kožní buňky 
… a povzbudí prokrvení pro svěží barvu pleti.  
Pro mikrodermabrazi použijte sací nástavec na mikroder-
mabrazi. Pro vakuové ošetření můžete použít všechny 
4 přiložené sací nástavce. 

m   K vyčištění ucpaných pórů použijte 
 nástavec pro precizní ošetření s malým 
kulatým otvorem.  
Nízká sací síla je ideální k přivyknutí 
pleti na začátku aplikace a pro jemnou 
a citlivou pleť.

m   Pro důkladnější ošetření použijte veký 
nástavec s velkým kulatým otvorem.  
Větší sací síla je vhodná k odstranění 
komedonů. Ideální pro mastnou pleť.

m   Pro vyhlazení vrásek, masáž a vypnutí 
pleti použijte oválný nástavec.  
 

m   Pro mikrodermabrazi použijte sací 
 nástavec se zapuštěným kovovým 
kroužkem.



15

Výměna sacích nástavců

zaskakovací výstupek

drážka m   Nasazený nástavec sejměte 
z přístroje  směrem nahoru  
a nasaďte nový. 
Vybrání v nástavci musí 
padnout na přední zaska-
kovací výstupek sací 
trysky.

 
Použití 

Příprava

1. Obličej důkladně vyčistěte a vysušte. Pleť musí být 
čistá, suchá, bez naneseného pudru, krému apod.

2. Abyste póry otevřeli, navlhčete ručník teplou vodou 
a přiložte ho na několik minut na obličej. 

Při prvních 2–3 aplikacích … 
… použijte malý nástavec pro precizní čištění 
s  nízkou intenzitou sání. 
… na přístroji zvolte nejnižší stupeň intenzity  
(svítí pouze modré LED světlo kontrolky intenzity).

 Přístroj vyzkoušejte nejprve krátce na malé ploše 
pokožky. Jestliže se ihned nebo později vyskytnou 
nějaké potíže, ošetření okamžitě ukončete.  
Příp. se poraďte se svým lékařem.

 Kompletní ošetření by mělo trvat na začátku 
2  minuty, později by nemělo překročit 5 minut. 
Přístroj používejte max. 2x týdně.
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Zapněte přístroj a zvolte stupeň intenzity

  M K zapnutí přístroje stiskněte vypínač .  
 Přístroj začne pracovat vždy s nejnižším stupněm 
 intenzity (1 modré LED světlo).

  M Opakovaně stiskněte vypínač  pro plynulé zvyšování 
intenzity až na nejvyšší stupeň (4. modré LED světlo). 
Dalším stisknutím se přístroj znovu vrátí na první 
 stupeň intenzity.

  M Pro vypnutí přístroje držte vypínač  stisknutý 
 několik sekund.

Ošetření obličeje

1.  Zapněte přístroj a umístěte 
na obličej tak, aby se sací 
nástavec přisál k pleti, a aby 
se nenasával, resp. neunikal, 
žádný vzduch a cítili jste 
sací sílu.  
Přitom nesetrvávejte 
 přístrojem na jednom 
 místě, mohlo by dojít 
ke vzniku podlitin.

2. Sacím nástavcem pohybujte tak, jak je uvedeno 
na  obrázku, ve směru šipek přes příslušné obličejové 
partie – ze začátku 2–4x, jakmile si pleť na ošetření 
navykne, 4–6x. V případě potřeby pokožku napínejte 
druhou rukou. Následujte tvar svého obličeje. 
Netlačte příliš silně! Obzvláště v okolí očí buďte opatrní!
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Po ošetření

  M Obličej opláchněte studenou nebo vlažnou vodou. 
 Případně použijte čisticí mléko s vypínacím účinkem, 
abyste odstranili zbytky nečistot a uzavřeli otevřené 
póry.

  M Naneste chladivou nebo zklidňující pleťovou masku 
nebo hydratační krém.

  M Vaše pleť bude po ošetření jemnější a citlivější než 
 obvykle. Vyhněte se přímému slunečnímu svitu.  
Příp. naneste krém s vysokým ochranným faktorem.

  M Z hygienických důvodů byste měli přístroj po každém 
použití pořádně umýt, viz popis v kapitole „Čištění 
 přístroje“.  
Zabráníte tak nánosům mastnoty a jiných zbytků.

Možné vedlejší účinky

Jestliže se budete řídit tímto návodem a budete pozorovat 
reakce pokožky, jsou komplikace nebo vedlejší účinky velmi 
nepravděpodobné. Avšak každý reaguje na mechanické 
účinky čističe pórů, který může pozitivně ovlivnit prokrvení 
pokožky, jiným způsobem. Při nadměrném používání může 
také způsobit alergické reakce, zčervenání kůže, praskání 
žilek nebo vznik podlitin.

Ty by však měly za jeden či dva dny zmizet. V případě jiných 
potíží se poraďte se svým lékařem.
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Čištění

POZOR na věcné škody

K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky 
ani tvrdé kartáče apod. 

  M Přístroj vyčistěte z hygienických důvodů ihned po  použití, 
abyste odstranili zbytky mazu a jiné  usazeniny.

1. Přístroj vypněte.

2. Vytáhněte sací nástavec, důkladně jej opláchněte 
v jemném mýdlovém roztoku a poté pod teplou  
tekoucí vodou. Před opětovným použitím 
a  uschováním jej  nechte dobře vyschnout.

3. Vyjměte pěnový filtr ze sací 
trysky a propláchněte jej. 
Předtím, než jej znovu 
 nasadíte, ho nechte důkladně 
vyschnout. 
 

  M K výrobku jsme přiložili 50 náhradních pěnových filtrů. 
Filtr  vyměňte, pokud je poškozený nebo znečištěný.

  M V normálním případě není nutné měnit těsnicí kroužek. 
Pro důkladné vyčištění jej však můžete vyjmout. 
 Jestliže je těsnicí kroužek poškozený, vyměňte jej 
za náhradní.

4. Samotné zařízení a především destičku kolem sací 
trysky důkladně očistěte vlhkým hadříkem. Vnitřek 
trysky můžete očistit lehce navlhčeným vatovým 
 tampónem.
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Technické parametry

Model:     610 649

Akumulátor:     lithium-iontový 3,7 V / 450 mAh 
(testován podle UN 38.3) jmenovitá energie: 1,665 Wh

Vstup:      5 V 1 A USB

Třída ochrany:   III  

Okolní teplota:    +10 až +40 °C

Made exclusively for:

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

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo 
 technických a vzhledových změn. 

Likvidace

Výrobek, jeho obal a integrovaný akumulátor 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 
přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. 



Číslo výrobku:  
 

610 649

Made exclusively for: 
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.cz

www.tchibo.cz/navody

Baterie a akumulátory nepatří do domovního 
odpadu! 
Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona 

 povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo měst-
skou správou nebo ve specializované prodejně, ve které  
se prodávají baterie. Elektrická zařízení, baterie a akumu-
látory obsahují jak hodnotné suroviny, tak i nebezpečné 
látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci 
škodit zdraví a životnímu prostředí.

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


