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Elektrický sprchový 
a masážní kartáč

Návod k použitícs

…   na oči, blízko očí, na hrtan nebo v oblasti genitálií. 
Při masáži v oblasti ledvin nebo jiných citlivých částí
těla buďte obzvláště opatrní. V případě potřeby
vyberte nejnižší úroveň intenzity.

…   na zvířatech.
…   když je přístroj viditelně poškozený.
Než začnete přístroj používat, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem,
především pak tehdy, když …

…   trpíte nějakou závažnou nemocí nebo jste po operaci. 
…   nosíte kardiostimulátor, máte nějaké implantáty nebo

nosíte jiné pomůcky.
...  pokud máte abnormální krevní tlak nebo vysokou

horečku.
…   máte trombózu.
…   máte cukrovku.
…   máte bolesti nejasné příčiny. 

Masáž by neměla trvat déle než 15minut. Delší doba•

masáže může vést k nadměrné stimulaci svalů. V někte-
rých případech pak může místo uvolnění dojít k natažení
svalů.
Pokud se během používání objeví nevolnost, bolesti nebo•

kožní vyrážka, masáž okamžitě ukončete a výrobek již
nepoužívejte.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Kartáč odpovídá třídě ochrany IPX7 a může být – pokud•

není připojen síťový adaptér a připojovací zdířka je bez-
pečně uzavřena – použit pod sprchou a ponořen do vody.
Pokud se kartáč během provozu na baterii nebo při čiš-
tění namočil, nechte jej nejprve dobře uschnout a až
poté jej pomocí síťového adaptéru a připojovacího
kabelu připojte k napájení a nechte nabít.
Nepokládejte kartáč vedle nebo nad umyvadlo naplněné•

vodou.
Pokud kartáč během nabíjení spadne do vody, nesahejte•

za něj! V takovém případě okamžitě vytáhněte síťový
adaptér ze zásuvky. 
Než znovu připojíte síťový adaptér, nechte přístroj,
 připojovací kabel i síťový adaptér důkladně oschnout.
Při zapojování do zásuvky nebo odpojování ze zásuvky•

se nikdy nedotýkejte síťového adaptéru vlhkýma
rukama. 

Nenabíjejte výrobek venku ani v místnostech •

s vysokou vlhkostí vzduchu. 

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně 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. 

Účel použití

Zařízení slouží k mytí a masírování pokožky.•

Výrobek je koncipován výhradně pro soukromé použití •

a není vhodný pro komerční účely (např. v kosmetických
salonech a podobných podobných zařízeních). 
Přístroj na masáž není zdravotnický přístroj a neslouží
ke zmírňování bolestí. V případě pochybností nebo nejis-
toty se před použitím poraďte se svým lékařem.
Výrobek používejte výhradně ...•

... k zevnímu použití na těle. 

... k tomu účelu, pro který byl vyroben a pouze takovým
způsobem, který je uvedený v tomto návodu k použití.
Každé nesprávné použití může být nebezpečné!

NEBEZPEČÍ pro děti

Tento přístroj se nesmí používat u malých dětí, protože•

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

s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi 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 si s přístrojem nesmí hrát.
Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou•

starší než 8 let a jsou během čištění pod dozorem.
Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu. 
Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. •

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 
Abyste se vyvarovali poškození zdraví, naléhavě Vás žádáme, abyste 
v následujících případech přístroj nepoužívali:

Výrobek nepoužívejte, ...
…   během těhotenství.
...   při patologických změnách nebo poraněních v oblasti

těla, kterou chcete přístrojem masírovat (např. při
pohmožděninách, zánětech, otevřených ranách,
výhřezu meziobratlové ploténky). 

…   po požití látek, které vedou k omezení schopnosti 
vnímání (např. léků proti bolesti, alkoholu apod.).

Číslo výrobku:

384 940

www.tchibo.cz/navody



Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných•

podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá tech-
nickým parametrům síťového adaptéru. 
S přístrojem používejte výlučně přiložený síťový adaptér.•

Síťový adaptér vytáhněte 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 připojo-
vací kabel.
Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě•

potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojo-
vací kabel veďte tak, aby o něj nebylo možné zakopnout.
Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý.•

Připojovací kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od
horkých povrchů a ostrých hran.
Přístroj neuvádějte do provozu, když je přístroj viditelně•

poškozen nebo spadl na zem.
Neprovádějte na výrobku žádné změny. V případě poruchy•

nebo poškození nechte výrobek opravit v kvalifikované
odborné opravně.
Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.•

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

Tento přístroj obsahuje akumulátor. Nesmí se vhazovat•

do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
Nepokoušejte se kartáč otevřít. Akumulátor je pevně•

zabudovaný a nelze jej svépomocí vyměnit.
POZOR na lehká poranění a věcné škody

Kartáč po každém použití důkladně očistěte, jak je•

popsáno v části „Ošetřování“, abyste předešli usazování
 mastnoty a jiných zbytků.
Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/–).•

K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní•

nebo abrazivní čisticí prostředky.
Při příliš dlouhém provozu (déle než 20 minut) se přístroj•

může přehřát. Včas jej vypněte. Při dlouhém používání
nechte zařízení alespoň 30 minut vychladnout a až poté
jej znovu zapněte.

Technické parametry
Model:                                          384 940
Akumulátor:                                lithium-iontový 3,7 V / 400 mAh
(testováno podle UN 38.3)           jmenovitá energie: 1,48 Wh 
Síťový adaptér:                           vstup: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max.
                                                výstup: 5 V 1 A
                                                třída ochrany II
                                                model: DJ0500100-S11EU
Přístroj: stupeň ochrany IPX7 (chráněno při ponoření do vody po dobu 
až 30 min. a do hloubky až 1 m)
Okolní teplota:                            +10 až +40 °C

+ –

Nabíjení akumulátoru
1.    Otevřete kryt připojovací zdířky na

zařízení.

2.    Připojte kartáč k síti pomocí přilože-
ného připojovacího kabelu a USB síťo-
vého adaptéru. 
Kartáč můžete také nabít pomocí USB
přípojky počítače nebo powerbanky.
Během nabíjení bliká kontrolka na
vypínači. 
Jakmile je baterie zcela nabitá, 
kontrolka zhasne.

3.     Poté odpojte síťový adaptér ze zásuvky a odpojte připojovací kabel od
zařízení.

4.     Pro zajištění vodotěsnosti opět pevně uzavřete kryt připojovací zdířky.

Plně nabitá baterie vydrží asi 2 hodiny.
Mějte na paměti: Během nabíjení nemůžete zařízení používat, protože není
vodotěsné.

Použití
Zařízení můžete použít pod sprchou
nebo ve vaně k namydlení a jemné
masáži.

  Zařízení vypnete podržením 
vypínače (viz šipka) na dobu 
několika vteřin.

  Stiskněte vypínač …
… 1x krátce pro stupeň intenzity 1.
… 2x krátce pro stupeň intenzity 2.
… 3x krátce pro stupeň intenzity 3.
… 4x krátce pro návrat ke stupni

intenzity 1.

   Zařízení vypnete opětovným delším stisknutím vypínače.

Během provozu svítí kontrolka na vypínači.

Podle vlastního výběru můžete používat jemnější body na přední straně nebo
hrubší body na zadní straně – co je vám příjemnější.

Ošetřování
Přístroj můžete čistit pod tekoucí vodou nebo v dřezu s jemným čisticímm

prostředkem.

Před nabíjením nechte přístroj zcela uschnout při pokojové teplotě.m

Připojovací kabel a síťový adaptér USB nesmí přijít do styku s vlhkostí.m

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

Přístroje označené tímto symbolem, jakož i baterie a akumulátory,
se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domov-
ního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně
přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. 
Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ves-

běrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně,
ve které se prodávají baterie.

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. 

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