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Bezpečnostní pokyny
Výrobek je vybaven bezpečnostními
prvky. Přesto si prosím pozorně přečtěte
bezpečnostní pokyny a používejte výrobek
pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu,

aby nedopatřením nedošlo k poranění
nebo škodám.
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Uschovejte si tento návod pro pozdější
potřebu.
Při předávání výrobku s ním současně
předejte i tento návod.

nízká. Přesto Vás musíme upozornit,
že byste v případě uvedených nemocí
neměli přístroj používat.
... máte zrudlou nebo poraněnou kůži
nebo popáleniny. Je zakázáno používat
přístroj pro ošetření pokožky, která
není zrohovatělá, mateřských znamének,
bradavic a jiných kožních anomálií.

Účel použití
• Přístroj je určen k odstranění zrohova
tělé kůže na nohou, rukou a loktech.
• Výrobek je koncipován pro soukromé
použití a není vhodný pro komerční
účely, zejména ne pro profesionální
zdravotní pedikúru.

... pokud již přístroj používala jiná osoba.
Přístroj, případně přiložené nástavce,
by měla používat pouze jedna osoba.
Zabráníte tak přenosu např. plísně
nohou.

Přístroj nepoužívejte, pokud...
... máte cukrovku nebo jiné poruchy
hojení ran. Pravděpodobnost, že se
tímto přístrojem poraníte, je extrémně
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NEBEZPEČÍ pro děti a osoby
s omezenou schopností ovládání
přístrojů

nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak
se s přístrojem bezpečně manipuluje
a když pochopily, jaká jim při používání
přístroje hrozí nebezpečí.

• Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.

• 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!
• Tento přístroj se nesmí používat u malých
dětí, protože mají velmi citlivou pokožku.
• 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
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VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

POZOR na věcné škody

• Tento přístroj obsahuje pevně zabudovaný
lithiový akumulátor. Přístroj nevhazujte
do ohně.
Hrozí nebezpečí výbuchu!

• Chraňte přístroj před vlhkostí a také
jej neponořujte do vody nebo jiných
kapalin.
• Akumulátor je pevně zabudovaný a nesmí
se vyměňovat svépomocí. Pokud je
akumulátor poškozený, obraťte se na
odborný servis.

• Pokud ucítíte bolest, ihned odstraňování
zrohovatělé kůže ukončete!
• Nenechávejte přístroj, resp. nástavec,
třít příliš dlouho na jednom místě,
protože třením dochází k silnému
zahřívání.

• Chraňte výrobek před nárazy, pády,
prachem, vlhkostí, přímým slunečním
zářením a extrémními teplotami.

• Během provozu dávejte pozor, aby se
do blízkosti rotujícího nástavce nedostaly
dlouhé vlasy.
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Při uvedení do provozu, resp. nabíjení
akumulátoru, dbejte na následující...

• Nástavec nepoužívejte, když je silně
opotřebený.
Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený.
Případné opravy přístroje nechávejte
provádět v odborném servisu.

… když připojíte akumulátor přes síťový
adaptér USB k elektrické síti, dodržujte
technické parametry síťového adaptéru.
Přístroj se smí připojovat pouze k
síťovému adaptéru s třídou ochrany II
(symbol: ).

• Po každém použití přístroj důkladně
vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole
„Čištění a dezinfekce“, aby se odstranila
usazená mastnota a jiné zbytky.

… při připojení k počítači zavřete nejdřív
všechny otevřené aplikace, abyste
v případě problémů zabránili ztrátě dat.

• K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny
ani agresivní nebo abrazivní čisticí
prostředky.

… když budete používat náhradní
akumulátor powerbanku, dodržujte
jeho technické parametry a příslušný
návod k použití.
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Upozornění

Pro prevenci nadměrné tvorby zrohova
tělé kůže se doporučuje pravidelná koupel
nohou a následné natření krémem. Kromě
toho dbejte na používání vhodné obuvi
a boty pokud možno každý den měňte.

Zrohovatělá kůže, zejména na chodidlech,
je normální. Neměla by však být příliš silná
a tvrdá, neboť pak může způsobovat bolest.
Nadměrná tvorba zrohovatělé kůže může
být způsobena malými nebo špatnými
botami, špatným postavením chodidel
nebo extrémně suchou kůží. Pokud trpíte
nadměrnou tvorbou zrohovatělé kůže,
pokuste se odstranit příčiny a konzultujte
problém se svým lékařem.
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Přehled obsahu balení
kryt

motorek

ochranná
krytka

ochranný filtr
(2x)

nabíjecí kabel USB

jemný
nástavec (2x)

hrubý
nástavec (2x)

USB port
čisticí štěteček

vypínač
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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.

M  Připojte přístroj, jak je vidět na
obrázku, k síťovému adaptéru
s USB portem (není součástí balení).
Nabíjení se spustí automaticky.
Kontrolka se rozsvítí červeně.
Nabíjejte akumulátor tak dlouho,
dokud kontrolka nezhasne.

USB port

Doba nabíjení vybitého akumulátoru je:
cca 150 minut
Provozní doba zcela nabitého akumulátoru
je: cca 40 minut (rychlostní stupeň 1),
cca 38 minut (rychlostní stupeň 2).

USB

kontrolka
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Obsluha
VÝSTRAHA před nebezpečím
poranění

	•	Nemyjte si nohy bezprostředně
před jejich ošetřením. Na změklé
kůži nemá přístroj žádný účinek.
Kůži proto ošetřujte vždy jen
tehdy, když je úplně suchá.

• Pokud ucítíte bolest, ihned odstraňo
vání zrohovatělé kůže ukončete!
• Během provozu dávejte pozor, aby
se do blízkosti rotujícího nástavce
nedostaly dlouhé vlasy.

•	Vždy nechte malý zbytek
zrohovatělé kůže neodstraněný,
aby pokožka zůstala chráněná.
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Nasazení ochranného filtru

2.

1.

	Obraťte kryt naruby a vložte do
drážky ochranný filtr.

	Otáčejte krytem proti směru
hodinových ručiček až na doraz
a vyjměte jej nahoru.
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Výměna nástavců

3.

Jemný nástavec je určen
k odstranění tenkých vrstev
zrohovatělé kůže a případně
k dodatečnému ošetření po použití hrubého
nástavce.
Hrubý nástavec je určen
k odstranění silných vrstev
zrohovatělé kůže.

	Kryt opět obraťte a otáčejte jím
ve směru hodinových ručiček až
na doraz.

1. Přístroj vypněte.
2. Před každým použitím přístroje
zkontrolujte, zda není nástavec
poškozen.
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Nepoužívejte poškozené nebo velmi
opotřebované nástavce.

4.
drážka

3.

	
Nástavec sejmete tak, že na
obou stranách sáhnete do vybrání
a vytáhnete nástavec nahoru.

	Nástavec nasadíte tak, že jej podle
obrázku přiložíte k přístroji a zatlačíte
jej až na doraz dolů.
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Odstraňování zrohovatělé kůže

2.

VÝSTRAHA – nebezpečí poranění
Nenechávejte nástavec třít příliš dlouho
na jednom místě, protože třením dochází
k silnému zahřívání.

	Přístroj zapnete podržením vypínače
po dobu cca 3 sekund.
Kontrolka ve vypínači svítí zeleně.
Nástavec se otáčí normální rychlostí
(rychlostní stupeň 1).

1. Jednou rukou napněte ošetřovanou
pokožku.
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Nástavec se otáčí vysokou rychlostí
(rychlostní stupeň 2).

3.
4.
	Veďte rotující nástavec opatrně
a slabým tlakem přes odstraňovanou
zrohovatělou kůži.

	Přístroj vypnete podržením
vypínače po dobu cca 3 sekund.
Kontrolka na spodní straně zhasne.

M  Rychlost zvýšíte tak, že opět
1x krátce stisknete vypínač.
Kontrolka ve vypínači svítí červeně.
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Po ošetření
M  Ošetřenou pokožku nakrémujte
vhodným ochranným prostředkem.
Nepoužívejte výrobky, které mohou
kůži dráždit, jako jsou např.
deodoranty.
M  Po každém použití očistěte nástavce
podle popisu v kapitole „Čištění
a dezinfekce“.
M  Po použití vždy nasaďte na nástavec
ochrannou krytku.
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Čištění a dezinfekce
M  Pro čištění nástavců používejte
přiložený čisticí štěteček.
M  V případě potřeby otřete přístroj
mírně navlhčeným hadříkem.
M  V případě potřeby nástavce vydezinfi
kujte lihem, který zakoupíte v lékárně.
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Technické parametry
Model:						634 059
Vstup:						

5 V / 1 A micro USB

Akumulátor:					
(testováno podle UN 38.3)		

lithium-iontový 3,7 V DC, 800 mAh
jmenovitá energie: 2,96 Wh

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.
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Likvidace
Výrobek, jeho obal a integrovaný
akumulátor jsou vyrobeny z cenných
recyklovatelných materiálů.
Recyklace snižuje množství odpadu
a chrání životní prostředí.

ných místech, na kterých bezplatně
přijímají staré přístroje, získáte u obecní
nebo městské správy.
Baterie a akumulátory
nepatří do domovního
odpadu! Vybité baterie a
akumulátory jste ze zákona
povinni odevzdávat ve sběrně určené
obecní nebo městskou správou nebo ve
specializované prodejně, ve které se
prodávají baterie. Elektrická zaříezní,
baterie a akumulátory obsahují jak
hodnotné suroviny, tak také nebezpečné
látky.

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 sběr
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Tyto mohou při neodborném skladování a
likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí.
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 bez
pečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte
neotevřený na sběrném místě, které
odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 634 059

