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Elektrická čistiaca kefa

Návod na použitie a záruka
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Vážení zákazníci!

Vaša nová elektrická čistiaca kefa je ideálna na čistenie škár a ťažko
dostupných miest s odolnými nečistotami. 

Tri vymeniteľné kefové nástavce zabezpečujú vďaka cca 8000 vibráciám 
za minútu rýchle a efektívne čistenie:

Veľký kruhový kefový nástavec je vhodný na čistenie plôch.

Malý kužeľový kefový nástavec je vhodný na štrbiny a ťažko dostupné miesta,
napr. armatúry v kuchyni a kúpeľni.

Lepiaci nástavec so 4 podložkami s rôznou tvrdosťou je vhodný na čistenie
rôznych povrchov a materiálov.

Vďaka povrchu Softgrip sedí prístroj vždy dobre v dlani.

Želáme vám veľa spokojnosti s vašou novou čistiacou kefou.

Váš tím Tchibo

Obsah
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Bezpečnostné upozornenia
Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len 
spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam
alebo škodám.

Tento návod uschovajte pre prípad neskoršej potreby. 
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Elektrická čistiaca kefa je určená na čistenie povrchov a predmetov, 
ktoré sú na to vhodné. 

Nie je vhodná na starostlivosť o telo alebo o zvieratá.
Predovšetkým nepoužívajte prístroj ako kefku na zuby!

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti 

Tento výrobok nie je detská hračka! Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo,•
ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi.
Výrobok preto udržiavajte mimo dosahu detí.

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. •
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Prehltnutie batérie môže už•
v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti.
Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu
detí. Pri podozrení na prehltnutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do 
tela okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.

VAROVANIE pred poranením

Následkom oscilujúcich štetín môže dochádzať k vymršťovaniu častíc nečistôt•
alebo čistiaceho prostriedku. Chráňte svoje oči príp. pomocou ochranných okuliarov! 
Nepoužívajte prístroj na nanášanie bielidla alebo iných nebezpečných 
chemikálií.

Udržiavajte prístroj počas prevádzky mimo dosahu dlhých vlasov, voľného •
odevu alebo pod. Mohlo by dôjsť k ich vtiahnutiu otáčajúcim sa nástavcami.

Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.•

Ak dôjde k vytečeniu batérií, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami.•
Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR – Vecné škody

Rukoväť je pri správne uzatvorenej priehradke na batérie chránená pred •
prúdiacou vodou. 
Neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín. Dbajte na to, aby doňho
počas používania a pri čistení nevnikla voda.

Neopracovávajte citlivé povrchy, ktoré nie sú vhodné na ošetrovanie pomocou•
čistiacej kefy. Tvrdé štetiny kefových nástavcov a hrubé podložky môžu
poškriabať citlivé povrchy ako napr. sklo, laky vozidiel, ušľachtilá oceľ, meď,
drevo atď.
Otestujte prípadne čistiacu kefu najprv na nenápadnom mieste čisteného 
podkladu.

Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich•
vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabránite tak škodám, ktoré
môžu nastať pri ich vytečení.

Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy•
a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou. Dbajte pri vkladaní batérií 
na správnu polaritu (+/–).

Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. •
Nebezpečenstvo prehriatia!

Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, •
resp. tvrdé kefy atď.



rukoväť 
s povrchom 
Softgrip
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Ďalšie súčasti balenia: 
(bez vyobrazenia):
• 4 batérie

2 náhradné 
kruhové kefové
nástavce

kefový nástavec

kryt priehradky
na batérie

Čistiaca kefa

lepiaci nástavec 
so 4 podložkami 
s rôznou tvrdosťou

kužeľový kefový
nástavec

prítlačná plocha 
(vpredu a vzadu)

na otvorenie prie-
hradky na batérie

spínač zap./vyp.

Uvedenie do prevádzky
Upevnenie závesného pásu

1.      Ťahajte koniec s kratšou slučkou cez oko na
spodnej časti rukoväti.

2.     Ťahajte koniec s dlhšou slučkou cez krátku slučku
a ťahajte závesný pás natoľko, kým nebude plas-
tová západka pretiahnutá cez krátku slučku.
Takto bude závesný pás zafixovaný.

Vloženie batérií
1.      Zatlačte na oboch stranách na prítlačné plochy

a odtiahnite kryt priehradky na batérie z prístroja.

2.     Nasaďte pribalené batérie podľa zobrazenia 
v priehradke na batérie. 
Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
Skontrolujte, či je tesniaci krúžok čistý 
a nepoškodený a či je v správnej polohe.

3.     Znova nasaďte kryt priehradky na batérie,
kým citeľne nezapadne na prístroji – kryt 
priehradky na batérie sa dá nasadiť len 
v jednej pozícii. 

tesniaci
krúžok

závesný pás

Prehľad (obsah balenia)
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Výmena batérií

Výmena batérií je potrebná, keď sa kefové nástavce otáčajú už len pomaly 
alebo sa neotáčajú vôbec. Nahraďte vybité batérie novými rovnakého typu 
ako je opísané vyššie.

Používanie
Výber kefového nástavca

Vyberte vhodný nástavec na vaše použitie.m

Nasadenie / výmena kefového nástavca

Nasaďte požadovaný kefový nástavec na prístroj podľa tohto postupu.m

     Nástavec musí byť pevne zablokovaný na rukoväti, tzn. šípka
na nástavci musí ukazovať na zatvorený symbol zámku na
rukoväti.

POZOR – Vecné škody

Tvrdé štetiny kefových nástavcov a hrubé podložky môžu poškriabať•
citlivé povrchy ako napr. sklo, laky vozidiel, ušľachtilá oceľ, meď,
drevo atď.
Otestujte prípadne čistiacu kefu najprv na nenápadnom mieste 
čisteného podkladu.

veľký kruhový
kefový nástavec
na väčšie plochy 
(napr. obkladačky)

kužeľový kefový
nástavec
na škáry a ťažko
dostupné miesta
(napr. armatúry,
štrbiny)

lepiaci 
nástavec
s podložkou
podľa tvrdosti
na hrnce,
miesta na 
varenie atď.

Používanie čistiacej kefy

1.      Navlhčite štetiny (alebo podložku na lepiacom nástavci) a naneste príp.
vhodný čistiaci prostriedok. Gélové alebo práškové čistiace prostriedky 
sú vhodnejšie ako tekuté. 
Čistenú plochu môžete takisto priamo postriekať napr. rozprašovaným 
čističom.

2.     Priložte prístroj na čistené miesto.

3.     Na krátke zapnutie prístroja stlačte spínač zap./vyp. 
Štetiny oscilujú dovtedy, kým držíte stlačený spínač zap./vyp.

       Na trvalé zapnutie prístroja posuňte spínač zap./vyp. nahor. 
Štetiny oscilujú trvalo.

Odstránenie 

Otáčajte nástavec m

na odblokovanie tak,
aby šípka ukazovala
na otvorený symbol
zámku na rukovä ti,
a potom ťahajte
nástavec nahor.

Nasadenie

Nasaďte nástavecm

tak, aby šípka uka -
zovala na otvorený
symbol zámku na
rukoväti a otáčajte
ho na zablokovanie
smerom doľava
(symbol zatvore-
ného zámku).

VAROVANIE pred poranením

Následkom oscilujúcich štetín môže dochádzať k vymršťovaniu •
častíc nečistôt alebo čistiaceho prostriedku. Chráňte svoje oči príp.
pomocou ochranných okuliarov! 

Udržiavajte prístroj počas prevádzky mimo dosahu dlhých vlasov,•
voľného odevu alebo pod. Mohlo by dôjsť k ich vtiahnutiu otáčajúcim
sa nástavcami.
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4.     Pohybujte čistiacou kefou pomaly po čistenej ploche.

5.     Na vypnutie prístroja uvoľnite spínač zap./vyp., resp. posuňte ho znova
nadol.

Tip: Keď nedokážete dobre udržať rukoväť, napr. pri zle dostupných miestach
alebo keď pracujete vo výške, zaistite prístroj závesným pásom na svojom zápästí.

Čistenie prístroja

   Kefové nástavce čistite podľa vyobrazenia pod tečúcou
teplou vodou s jemným čistiacim prostriedkom. 
Následne ich dôkladne opláchnite čistou vodou.

   Pred uschovaním prístroja nechajte kefové nástavce 
a predovšetkým podložky lepiaceho nástavca dôkladne
vyschnúť.

   Rukoväť poutierajte mierne navlhčenou handričkou.

POZOR – Vecné škody

Rukoväť je pri správne uzatvorenej priehradke na batérie chránená•
pred prúdiacou vodou. Neponárajte prístroj do vody alebo iných kva-
palín. Dbajte na to, 
aby sa do nasadzovacej osi nedostala voda.

Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace •
prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

m

m

m

Technické údaje
Model:                                  381 835

Batérie:                                4x LR6(AA)/1,5 V

Druh krytia:                         IPX5

Doba chodu 
s 1 súpravou batérií:            cca 150 minút

Teplota prostredia:             +10 až +40 °C

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.

Likvidácia
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 domo-
vého odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré
výrobky bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.

Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory
v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo 
v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.
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Záruka
Záruku poskytujeme na obdobie 3 rokov od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnov ších technologic  kých  postupov
a podrobený prísnej  kontrole  kvality. Zaručujeme  bezchybnú akosť tohto výrobku.
Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby  nedostatok, výrobok
reklamujte cez  distribútora, u ktorého ste ho zakúpili  (filiálka či  internetový
obchod). Naši tamojší  kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.
Záruka sa nevzťahuje na škody  spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo  
na diely  podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.
Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

Číslo výrobku: 381 835 
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