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Elektromos
zuhany- és masszázskefe 

Használati útmutatóhu

…   a szemen és a szem közelében, a gégén, és a nemi
szervek tájékán. Legyen óvatos a vesetájék vagy egyéb
érzékeny testrészek masszírozása során. Szükség
esetén válassza ki a legalacsonyabb fokozatot.

…   állatokon.
...   a készülék látható károsodása esetén.
A készülék használata előtt kérje ki orvosa véleményét, különösen, ...

...   ha súlyos betegségben szenved, vagy a közelmúltban
operálták.

…   ha szívritmus-szabályozóval, implantátummal vagy
más segédeszközzel rendelkezik.

...   ha vérnyomása szabálytalan vagy magas láza van.
…   trombózis esetén.
…   cukorbetegség esetén.
…   ismeretlen eredetű fájdalmak esetén.

A masszázs ajánlott időtartama 15 perc. A hosszabb•

masszírozás túlságosan stimulálhatja az izmokat. 
Egyes esetekben a kívánt ellazulás helyett a masszí -
rozott felület merevsége fordulhat elő. 
Ha masszírozás közben fájdalom vagy bőrkiütés lép fel,•

azonnal hagyja abba a masszírozást, és ne használja
többet a terméket.

VESZÉLY elektromos áram következtében

A kefe megfelel az IPX7 érintésvédelmi osztálynak, és •

– amennyiben a hálózati adapter nincs csatlakoztatva 
az áramhálózathoz, illetve a csatlakoztóaljzat megfele-
lően le van zárva -, akkor a zuhany alatt is használható, 
és vízbe meríthető. 
Ha a kefe az akkumulátorról történő működtetés vagy
tisztítás közben nedves lesz, akkor várjon, amíg teljesen
megszárad, mielőtt a csatlakozókábellel a hálózati adap-
teren keresztül csatlakoztatja a villamoshálózathoz.
A kefét sose töltse vízzel telt mosdókagyló mellett vagy•

felett.
Ha a kefe töltés közben vízbe esik, ne nyúljon utána!•

Húzza ki azonnal a hálózati adaptert a csatlakozóalj-
zatból. Várjon, amíg teljesen megszárad a készülék, 
a csatlakozókábel és a hálózati adapter, mielőtt újra
csatlakoztatja a hálózati adaptert.
Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert,•

amikor bedugja a csatlakozóaljzatba, illetve kihúzza
belőle. 

Ne töltse a terméket a szabadban vagy magas•

páratartalmú helyiségekben. 

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések 
és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja 
a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át
tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda 
az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készülék a bőr tisztítására és masszírozására szolgál. •

A termék kizárólag magánjellegű felhasználásra•

alkalmas, üzleti célokra (pl. kozmetikai szalonokban 
vagy hasonló helyeken) nem használható.
A masszázskészülék nem gyógyászati segédeszköz, 
és fájdalom kezelésére nem használható. Ha kétségei
lennének vagy bizonytalan, a termék hasznalata előtt
kérje ki orvosa véleményét.
A terméket kizárólag a következő célokra használja:•

... csak külső használatra a testen,

... csak olyan célra, amelyre a készüléket tervezték, 
és csak ebben az útmutatóban leírt módon. Minden
nem  rendeltetésszerű használat veszélyes lehet!

VESZÉLY gyermekek esetében 

A készüléket kisgyermekeken használni tilos, mivel•

nagyon érzékeny a bőrük.
A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek és olyan szemé-•

lyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcso-
latos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendel-
keznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel,
csak felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják,
ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak,
és az abból eredő veszélyeket megértették. Gyermekek
nem játszhatnak a termékkel.
A készülék tisztítását gyerekek nem végezhetik, kivéve•

ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik
őket. A készülék karbantartást nem igényel.
Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe•

kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn! 
Az egészségkárosodás megelőzése érdekében az alábbi esetekben 
ne használja a készüléket:

Ne használja a terméket ...
...   terhesség alatt.
...   a masszírozandó terület kóros elváltozása vagy

 sérülése esetén (pl. zúzódás, gyulladás, nyílt sebek,
porckorongsérv). 

…   olyan anyagok bevétele után, melyek befolyásolják az
észlelési képességet (pl. fájdalomcsillapítók, alkohol).

Cikkszám:

384 940

www.tchibo.hu/utmutatok



Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz•

csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszült-
sége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. 
A készüléket kizárólag a mellékelt hálózati adapterrel•

használja.
Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...•

... ha töltés közben üzemzavar lép fel,

... amint a készülék feltöltődött,

... vihar esetén, 

... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhető helyen kell•

lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a
hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt,
hogy senki se botolhasson meg benne.
A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy össze-•

nyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felüle-
tektől és éles szélektől.
Ne használja a készüléket, ha a készüléken sérülés•

 látható, illetve ha leesett.
Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. •

A termék javítását hiba vagy károsodás esetén, bízza
szakemberre.
Soha ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül.•

VIGYÁZAT - sérülésveszély

A készülékben egy akkumulátor található, amelyet tűzbe•

dobni tilos. Robbanásveszély áll fenn!
Ne próbálja meg felnyitni a kefét. Az akkumulátor fixen•

van beépítve, nem lehet saját kezűleg kicserélni.
FIGYELEM – könnyű sérülések és anyagi károk

Minden használat után tisztítsa meg alaposan a kefét,•

ahogyan az a „Tisztítás” fejezetben le van írva, így elke-
rülhető a zsírlerakódás és más maradványok lerakódása.
Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra•

(+/–).
A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve•

agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
Túl hosszú üzemidő esetén (20 percnél hosszabb) a•

készülék  túlhevülhet. A túlhevülés előtt időben kapcsolja
ki a készüléket. Hagyja a készüléket legalább 30 percig
hűlni, mielőtt újra bekapcsolja.

Műszaki adatok
Modell:                                 384 940
Akkumulátor:                       lítiumion 3,7 V / 400 mAh
(UN 38.3 alapján tesztelve)   névleges energia: 1,48 Wh 
Hálózati adapter:                bemenet: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max.
                                        kimenet: 5 V 1 A 
                                        érintésvédelmi osztály: II
                                        modell: DJ0500100-S11EU

Készülék:                             védelmi osztály IPX7 (védve vízbe merülés esetén
max. 30 percig/1 m mélységig)

Környezeti hőmérséklet:    +10 és +40 °C között

+ –

Akkumulátor töltése
1.    Nyissa fel a készülék csatlakozó -

aljzatának fedelét.
2.    Csatlakoztassa a kefét a mellékelt

csatlakozókábellel és USB-hálózati
adapterrel az elektromos hálózathoz. 
Lehetősége van a kefét számítógép
vagy egy powerbank USB-csatlako-
zóján keresztül is tölteni. 
A töltés során a be-/kikapcsoló gomb -
ban található kontroll-lámpa villog.
Amint az akkumulátor teljesen feltöl -
tődött, kialszik a kontroll-lámpa. 

3.     Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozó aljzatból, majd a csatlakozó -
kábelt a készülékből. 

4.     A vízállóság megőrzése érdekében zárja le a csatlakozóaljzatot a fedéllel.

A teljesen feltöltött akkumulátor kb. 2 órás üzemidőre elegendő. Vegye figye-
lembe: Ne használja a készüléket töltés közben, mert ilyenkor nem vízálló.

Használat
A készüléket a zuhany alatt vagy 
a fürdőkádban szappanozáshoz és 
finom masszírozáshoz használhatja.

  A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva 
néhány másodpercig a be-/kikap-
csoló gombot (lásd a nyilat).

  Nyomja meg a be-/kikapcsoló
gombot ...
... 1-szer röviden az 1. intenzitás
fokozathoz.

       ... 2-szer röviden a 2. intenzitás fokozathoz.
... 3-szor röviden a 3. intenzitás fokozathoz.
… 4-szer röviden az 1. intenzitás fokozathoz való visszatéréshez.

   A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. 

Használat közben a be-/kikapcsoló gomb kontroll-lámpája világít. 

Használhatja a készülék elülső oldalát a finom tüskékkel vagy a hátoldalát 
a durvább tüskékkel – ahogy Önnek kellemesebb. 

Tisztítás
A készüléket megtisztíthatja kímélő tisztítószerrel folyó víz alatt vagy m

a mosdókagylóban. 

Hagyja szobahőmérsékleten teljesen megszáradni a készüléket, mielőtt m

a töltéshez csatlakoztatja az elektromos hálózathoz. 

A csatlakozókábel és az USB-hálózati adapter nem érintkezhetnekm

 nedvességgel.

Hulladékkezelés
A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.
Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi
gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek, valamint az elemek és akkumulá-
torok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény  kötelezi
arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási  hulladéktól
különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket
 díjmentesen átvevő gyűjtők kel kapcsolat ban az illetékes települési
vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Önt törvény kötelezi

arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumuláto rokat az illetékes önkor-
mányzatok gyűjtőhelyein vagy a  forgalmazó szakkereskedésekben adja le.
Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely
 biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül
nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent.
Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és
az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.
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