
Vážení zákazníci!
Zostavili sme pre vás niekoľko dôležitých informácií o používaní tohto výrobku. 
Pozorne si ich prečítajte, aby vám tento výrobok robil radosť čo najdlhšie.

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia 
Výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k po -
raneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok
postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia
Maska na oči slúži na uvoľnenie a zvýšenie pocitu pohody – účinkuje už aj pri izbovej
teplote vďaka zatieneniu očí. Maska na oči sa dá použiť z oboch strán. Maska na oči je
určená na súkromné použitie a nehodí sa na komerčné, terapeutické alebo medicínske
účely.
Maska na oči je naplnená gélovými guľôčkami. V mikrovlnnej rúre, resp. v chladničke
absorbuje teplo, resp. chlad a akumuluje ho, aby ho neskôr odovzdala ľudskému telu.  
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Spýtajte sa svojho lekára!
Ak už máte bolesti alebo ťažkosti alebo pri mimoriadnych obmedzeniach, ako napr.•
zápal očí, začervenanie očí, jačmeň atď., alebo ak ste pod lekárskym dohľadom, napr.
kvôli šedému alebo zelenému zákalu, alebo ak používate očné kvapky, opýtajte sa
svojho lekára, či je používanie ohriatej alebo vychladenej masky na oči pre vás
neškodné. 
Vyberte kontaktné šošovky, skôr ako použijete masku na oči.•
Akonáhle ucítite bolesti alebo ťažkosti, okamžite odstráňte masku na oči.•
Nepoužívajte zohriatu masku na oči pri zápaloch, poruchách krvného obehu, •
horúčkovitých ochoreniach, zníženej nervovej citlivosti.
Vychladenú masku na oči používajte bez prerušenia maximálne cca 10 minút.  •

NEBEZPEČENSTVO pre deti 
Výrobok nie je detská hračka. Smie sa používať od 6 rokov len pod dohľadom •
dospelých. Výrobok udržujte mimo dosahu malých detí.
Nepoužívať u malých deťoch na uľahčenie prerezávania zubov! Dbajte na to, aby •
deti do masky na oči nezahryzli alebo ju nežuli. Gél v maske na oči nie je jedovatý. 
Ak by však u vášho dieťata došlo k ťažkostiam, vyhľadajte lekára. 
Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo•
udusenia! 

NEBEZPEČENSTVO požiaru
Maska na oči sa smie ohrievať len v mikrovlnnej rúre a v žiadnom prípade sa•
nesmie ohrievať v elektrickej alebo plynovej rúre. Masku na oči nenechávajte pri
ohrievaní bez dozoru!



Prehriatie alebo extrémne podchladenie (skladovanie v mrazničke) môže poškodiť•
masku na oči a dokonca spôsobiť požiar. Preto bezpodmienečne dodržiavajte 
hodnoty uvedené v tomto návode. 

VAROVANIE pred popáleninami a podchladením
Výrobok sa nesmie používať – resp. sa smie používať len pri izbovej teplote – ak•
osoba nedokáže správne vnímať teplo alebo chlad. Malé deti reagujú na teplo citli-
vejšie. Isté choroby, ako napr. cukrovka, môžu byť sprevádzané poruchami vnímania
tepla. Postihnuté alebo choré osoby prípadne nevedia dať najavo, ak je im príliš
teplo alebo zima. Zohriaty alebo vychladený výrobok preto neaplikujte na deťoch
mladších ako 6 rokov, na osobách odkázaných na pomoc, na chorých osobách, resp.
ani na osobách s poruchou vnímania tepla a chladu. 
Pri pochybnostiach alebo poruchách krvného obehu sa najskôr poraďte s vaším
lekárom. 
Výrobok smú zohrievať len dospelé osoby. •
Už aj teploty od 41 °C môžu spôsobiť popáleniny! •
Na eliminovanie popálenín na pokožke a eliminovanie podchladenia otestujte
teplotu pred použitím na vnútornej strane zápästia.
Masku na oči vychladzujte v chladničke, nie v mrazničke. Maska na oči vychladená•
v mrazničke by mohla príp. už po niekoľkých minútach používania spôsobiť omrzliny!

• Pri chladivej aplikácii v oblasti očí nesmie byť teplota výrobku príliš nízka. 
Vychladenú masku na oči neaplikujte bez prerušenia dlhšie ako cca 10 minút. 
Nebezpečenstvo podchladenia!



VAROVANIE pred ujmou na zdraví
Výrobok sa nesmie používať dlhodobo. Po aplikácii masky dajte telu dostatok •
času na odpočinutie, kým znovu použijete teplú alebo studenú masku na oči. 
Výrobok sa nesmie aplikovať na poranenej pokožke.•
Maska na oči je určená len na vonkajšie použitie. Obsah masky sa nesmie •
konzumovať. Ak sa obsah dostane do kontaktu s pokožkou – napr. pri poškodení
fólie – umyte si postihnuté miesta pod tečúcou vodou. 

POZOR – Vecné škody
Masku na oči príliš neprehrievajte alebo neochladzujte. Prehriatie alebo extrémne
vychladenie môže poškodiť gélové guličky, resp. prasknúť masku na oči. Poškodenú
masku na oči nechajte vychladnúť/zohriať na izbovú teplotu, skôr než sa jej dotknete.
Nesmie sa viac používať. 

Výrobok nie je vhodný na zohrievanie v rúre na pečenie, grile alebo vo vodnom•
kúpeli. 
Nezohrievajte priamo na kove. •

• Neukladajte masku na oči do mrazničky. Nesmie byť vystavená teplotám pod 0 °C. 
• Masku na oči nevystavujte tlaku. 

Fólia: PVC / plyš: polyester / gélové guľôčky: nátriumpolykarbonát, glycerín, voda
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Používanie
Masku môžete na očiach používať zohriatu/vychladenú alebo pri izbovej teplote na
zatemnenie zraku. Aj takto vám pomôže uvoľniť unavené oči. Masku na oči skontro-
lujte pred každým použitím, či nie je poškodená. Poškodenú masku viac nepoužívajte. 

Zohrievanie masky na oči
Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia! Keď sa maska na oči prehreje, môže sa
nafúknuť a prasknúť. Masku na oči nenechávajte pri ohrievaní bez dozoru. Ak sa maska
nafukuje, ihneď ju prestaňte zohrievať.

Používajte tanier vhodný do mikrovlnnej rúry, na ktorý budete môcť masku na oči1.
na plocho položiť, aby sa gélové guľôčky v nej mohli rovnomerne rozložiť. 
Masku na oči položte na tanier textilnou stranou, fólia by sa mohla pri kontakte 
s tanierom prehriať. 
Mikrovlnnú rúru nastavte na: 10 sekúnd pri max. 800 W.2.
Nikdy nepoužívajte funkciu grilu! 
Prečítajte si aj návod na používanie mikrovlnnej rúry.
Masku na oči vyťahujte z mikrovlnnej rúry kuchynskou rukavicou a jemne ju 3.
prehnieťte, aby sa teplota rovnomerne rozložila. 
Skôr než si masku priložíte na oči, nechajte ju dostatočne vychladnúť – teplotu4.
skontrolujte vnútornou stranou zápästia! 
Ak maska na oči nie je dostatočne zohriata, zopakujte kroky 1 – 3 maximálne m

1-krát. 



Vychladenie masky na oči
Masku na oči vložte do vzduchotesného vrecka, aby neprijímala žiadne pachy. 1.
Zabalenú masku na oči vložte na cca 1 hodinu do chladničky – nie do mrazničky! 2.
Masku na oči následne vytiahnite zo vzduchotesného vrecka a jemne ju 3.
prehnieťte, aby sa teplota rovnomerne rozložila. 
Ak je maska na oči príliš studená, vložte medzi masku a pokožku príp. ešte šatku. m

Používanie
Skôr než si masku priložíte na oči, skontrolujte teplotu na vnútornej strane1.
zápästia. 
Masku na oči si pripevnite do požadovanej polohy pomocou pásika so suchým2.
zipsom.

Vychladená maska na oči by nikdy nemala zostať na jednom mieste na tele dlhšie ako
cca 10 minút, pretože inak môže dôjsť k omrzlinám/podchladeniu.

Ošetrovanie
Po každom použití masku na oči vyčistite teplou vodou bez prísad (max. 30 °C). m

Masku na oči skladujte v plastovom vrecku na chladnom a suchom mieste bezm

priameho slnečného svetla. Neklaďte na ňu žiadne iné predmety. Uchovávajte ju 
v dostatočnej vzdialenosti od ostrých, špicatých, drsných alebo horúcich pred-
metov. 
Masku na oči z hygienických dôvodov zlikvidujte – v závislosti na intenzite m

používania – najneskôr po 3 rokoch od dátumu zakúpenia. Masku na oči môžete
zlikvidovať v komunálnom odpade. 

m


