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Epilátor

Návod na použitie



Vážení zákazníci!

Váš nový epilátor vám umožní veľmi dôkladné odstránenie nepríjemných chĺpkov 
z rôznych častí tela.
Je výnimočne vhodný na ošetrenie citlivých partií pokožky. 

Vďaka svojmu šikovnému tvaru a nízkej hmotnosti je tento prístroj ideálnym 
spoločníkom aj na cesty. Poistka proti zapnutiu zabráni náhodnému zapnutiu 
prístroja, napr. počas prepravy.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

www.tchibo.sk/navody
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Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôso bom
opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.
Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. 
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia
Epilátor je určený len na epiláciu ľudských telesných chĺpkov. Nesmie sa aplikovať na
zvieratá. Nie je vhodný na epiláciu väčších plôch pokožky. 
Prístroj je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
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NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby 
s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Prístroj umiestnite mimo•

dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby •

… s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
   schopnosťami alebo
… s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za 
   predpokladu, že sú 
... pod dozorom
… alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a 
… pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. 
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Čistenie nesmú vykonávať deti, smú ho vykonávať až vo
veku od 8 rokov, a ak sú pod dozorom. Prístroj nevyžaduje
žiadnu údržbu.
Výrobok sa nesmie používať na deťoch.•
Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. •
Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému polep-
taniu a usmrteniu. 
Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. 
Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela
iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. •
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! 
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VAROVANIE pred poraneniami
Prístroj nepoužívajte pri viditeľných poškodeniach na prístroji alebo jeho častiach,•
alebo po páde prístroja.
Nevykonávajte na prístroji žiadne zmeny. Opravy prístroja zverte len špecializovanej•
opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami.•
Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
Nepoužívajte prístroj na, resp. v oblasti otvorených rán, rezných rán, pokožky •
spálenej slnkom alebo pľuzgierov.
Zabráňte kontaktu prístroja s vlasmi a mihalnicami.•
Ak je vaša pokožka veľmi citlivá, alebo ak trpíte na kŕčové žily, hemofíliu alebo •
kožné ochorenie, požiadajte pred použitím o radu svojho lekára.
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VAROVANIE pred požiarom/výbuchom
Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.•

POZOR – Nebezpečenstvo ľahkých úrazov a vecných škôd
Prístroj sa nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou.•
Nepoužívajte prístroj vo vani alebo v sprche. Nikdy ho nechytajte mokrými rukami. 
Prístroj čistite iba štetcom na čistenie, v žiadnom prípade ho nečistite pod vodou. 
Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití •
alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabránite tak škodám, ktoré môžu vzniknúť
pri vytečení batérie. 
Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky•
batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.

Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/–).•
Priehradka na batérie musí byť pevne zatvorená.
Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. •
Nebezpečenstvo prehriatia!
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Prehľad (obsah balenia)

ochranný kryt 

hlava epilátora

páry pinziet spínač zap./vyp

poistka proti zapnutiu

násadec na 
mäkkú pokožku priehradka na batérie

Ďalšie súčasti balenia (bez vyobrazenia):
• vrecko na uschovanie • 2 batérie

štetec na čistenie
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Uvedenie do prevádzky

Vloženie batérií
Na otvorenie priehradky na batérie stiahnite1.
kryt priehradky na batérie v smere šípky.
Založte pribalené batérie podľa zobrazenia 
v priehradke na batérie.

Znovu nasúvajte kryt priehradky na batérie na priehradku na batérie, kým sa 2.
počuteľne a citeľne nezaistí.

Príprava časti tela
Vyčistite si časť tela, ktorú chcete epilovať, teplou vodou a mydlom. Dôkladne osušte
pokožku. Neaplikujte žiadne telové mlieko ani iné substancie. Na narovnanie chĺpkov
jemne pretrite pokožku drsnou hubkou a pod. proti smeru rastu chĺpkov.
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Epilácia

Stiahnite ochranný kryt.1.

Ak používate epilátor prvýkrát, musí si naň vaša pokožka najskôr zvyknúť.•
Môže dochádzať k miernemu podráždeniu pokožky alebo k jej sčervenaniu.
Ak by podráždenie pretrvávalo dlhšie ako 2 dni, obráťte sa na vášho lekára.
Odporúčame vyskúšanie prístroja najskôr na necitlivom mieste, napr. na•
nohách.
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Zatlačte poistku proti zapnutiu a posuňte spínač zap./vyp.2.
nahor.

             3.

Napnite pokožku. Príp. vystrite pažu alebo nohu a druhou rukou udržiavajte
pokožku napnutú.
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Priložte prístroj na pokožku pod uhlom 90° tak, aby bol spínač4.
zap./vyp. otočený smerom k vám.

Pohybujte prístrojom krúživými pohybmi pri jemnom trení 5.
po povrchu pokožky. 
Príliš intenzívne pritláčanie prístroja na pokožku nie je
potrebné.

Na vypnutie posuňte spínač zap./vyp. nadol.6.
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Čistenie

Vyčistite hlavu epilátora po každom použití:m

Vykefujte všetky chĺpky, ktoré sa zachytia medzi kotúčmi 
a plastovými dielmi. 
Pritom opatrne otáčajte hlavu epilátora na sprístupnenie
všetkých miest a na otvorenie kotúčov. 
Následne znovu nasaďte ochranný kryt.

V prípade potreby utrite teleso suchou handričkou.m

POZOR – Vecné škody
Epilátor sa nikdy nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho•
pred vlhkosťou. Prístroj čistite iba štetcom na čistenie, v žiadnom prípade
ho nečistite pod vodou.
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Poruchy / pomoc

Prístroj sa nedá zapnúť. • Sú batérie vybité?
• Sú batérie správne založené 

(správna polarita +/–)?
• Stlačili ste poistku proti zapnutiu?

Želáte si lepší výsledok epilácie. • Na narovnanie chĺpkov jemne pretrite pokožku
drsnou hubkou a pod. proti smeru rastu chĺpkov.

• Napnite pokožku. Pohybujte prístrojom krúživými
pohybmi pri jemnom tlaku po povrchu pokožky.



Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré
sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.
Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti 
na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu
s domovým odpadom!
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového
odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje 
bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.
Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!
Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom
dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni,
ktorá predáva batérie.
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Likvidácia



Číslo výrobku: 394 450
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Technické údaje

Model:                                     394 450
Batérie:                                   2 x 1,5 V / LR6
Made exclusively for:             Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny
na výrobku. 
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