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Instrukcja obsługi pl

Myjka pędzli do makijażu



Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki
bezpieczeństwa i używać produktu
wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją
obsługi, aby uniknąć niezamierzonych
obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.
Przeznaczenie

Produkt pomaga użytkownikowi utrzy-•

mywać pędzle kosmetyczne w czystości.
Urządzenie zaprojektowano do użytku 
w prywatnych gospodarstwach domo-
wych i nie nadaje się do celów komercyj-
nych, np. w studiu kosmetycznym. 
Produkt nie nadaje się do mycia pędzli•

ze szczeciny, pędzli płaskich, malarskich
oraz artystycznych i/lub silnie zabrudzo-
nych (np. farbami, lakierami itp.). 
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Drodzy Klienci!

Państwa nowa myjka pędzli do makijażu umożliwia
dzięki metodzie wirowania czyszczenie i suszenie
pędzli w zaledwie kilka sekund. Produkt wyposażono
w 8 elastyczne adaptery do standardowych pędzli,
solidną miskę do mycia pędzli oraz stojak 
do przechowywania urządzenia. 

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania
tego produktu. 

Zespół Tchibo

www.tchibo.pl/instrukcje
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NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną
zdolnością obsługi urządzeń

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.•

Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą
mieć do niego dostępu. Urządzenie
może być użytkowane przez dzieci 
od lat 8, a także przez osoby o ograni-
czonych zdolnościach fizycznych, senso-
rycznych lub umysłowych oraz mimo
braku doświadczenia i/lub odpowiedniej
wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod
nadzorem lub zostały poinstruowane 
w zakresie bezpiecznego użytkowania
urządzenia i zrozumiały ewentualne
zagrożenia wynikające z niewłaściwego
użytkowania. 

Dzieci nie mogą czyścić urządzenia,•

chyba że skończyły 8 lat i w czasie
czyszczenia znajdują się pod nadzorem
osoby dorosłej. Urządzenie nie wymaga
żadnych zabiegów konserwacyjnych.
Urządzenie należy przechowywać 
w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Materiały opakowaniowe trzymać z dala•

od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeń-
stwo uduszenia!
Połknięcie baterii może być śmiertelnie•

niebezpieczne. Połknięta bateria może
w ciągu 2 godzin doprowadzić do cięż-
kich chemicznych poparzeń wewnętrz-
nych oraz do śmierci. Dlatego zarówno
nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt
należy przechowywać poza zasięgiem
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dzieci. W przypadku podejrzenia, 
że ba teria została połknięta lub dostała
się do organizmu w inny sposób, należy
natychmiast skorzystać z pomocy
medycznej. 

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała 

Baterii nie wolno ładować, rozbierać •

na części, wrzucać do ognia ani zwierać. 
Nie rozpoczynać użytkowania myjki, jeśli•

wykazuje ona widoczne uszkodzenia. 
Nie wolno wprowadzać żadnych zmian•

w produkcie. Wszelkie naprawy urządze -
nia należy zlecać tylko zakładom specja-
listycznym. Nieprawidłowo wykonane
naprawy mogą prowadzić do powstania
poważnych zagrożeń dla użytkownika.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Produktu nie wolno zanurzać w wodzie•

lub innych cieczach, ponieważ grozi to
porażeniem prądem. Chronić je również
przed wodą kapiącą i rozpryskową. 
Baterie należy wyjąć z urządzenia, gdy•

są zużyte lub gdy urządzenie nie będzie
przez dłuższy czas używane. Dzięki
temu można unik nąć szkód, które mogą
powstać wskutek wycieku elektrolitu. 
Należy zawsze wymieniać wszystkie ba -•

terie równocześnie. Nie używać jedno-
cześnie starych i nowych baterii, baterii
różnych typów, marek lub o róż nej po -
jem ności. Podczas wkładania baterii
należy zwrócić uwagę na prawidłowe
ułożenie biegunów (+/-).
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Stojak do przechowywania
urządzenia 

wałek napędowy 

Adaptery do pędzli 
kosmetycznych 

Adaptery 
do pędzli
kosmetycz-
nych 

W zakres dostawy wchodzą dodatkowo następujące
elementy (nieuwzględnione na rysunku): 
• 2 baterie typu LR03 (AAA) / 1,5 V

Miska do mycia pędzli 
Urządzenie 

komora baterii
(na odwrocie) 

Wkładanie baterii
Produkt zasilany jest dwoma bateriami typu LR03 / 1,5 V. 

1.   Przesunąć włącznik/wyłącznik do
przodu, aby wyłączyć urządzenie. 

2.  Zdjąć pokrywkę komory baterii 
do dołu. 

3. Włożyć baterię zgodnie z rysun-
kiem. Zwrócić przy tym uwagę na
właściwe ułożenie biegunów (+/–). 

4. Nałożyć ponownie pokrywkę
komory baterii - można ją nałożyć
tylko w jednej pozycji. Musi się
ona słyszalnie i wyczuwalnie
zablokować. 

Wymiana baterii jest
konieczna wówczas, gdy
praca silnika urządzenia
znacznie się spowolni. 

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

włącznik/
wyłącznik 
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Obsługa 
1.    Wybrać adapter pasujący do danego

pędzla. Adapter powinien mocno
przylegać do trzonu pędzla. 
Wsunąć trzon pędzla do adaptera.
W razie potrze by obracać pędzel 
w obie strony, aby łatwiej wprowa-
dzić go do  adaptera. 

2.   Umieścić adapter na wałku napę-
dowym urządzenia. 

3.   Wlać trochę letniej wody - ewen-
tualnie z dodatkiem łagodnego
środka czyszczącego - do maks. 
1-2 cm wysokości miski do mycia
pędzli. 

     Można również użyć specjalnego
detergentu do mycia pędzli kosme-
tycznych. 

4.  Trzymać urządzenie z pędzlem
w wodzie maksymalnie do
nasady włosia. 

5.  Aby włączyć urządzenie, należy
przesunąć włącznik/wyłącznik
do tyłu:

    Do wyboru są dwa stopnie
prędkości: przełącznik
pośrodku = tryb wolny, 
przełącznik całkowicie 
z tyłu = tryb szybki.

       Pędzel zaczyna się kręcić. Należy trzymać urzą-
dzenie w taki sposób, aby woda nie rozpryskiwała
się poza miskę. 

5.     Wyciągnąć pędzel nad powierzchnię wody 
i nie wyłączać urządzenia przez kilka sekund, 
tak aby strzepnąć wodę z pędzla. 
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6.     Wyłączyć urządzenie (przesunąć włącznik/wyłącznik
do przodu, aby wyłączyć urządzenie) i sprawdzić, 
czy pędzel jest czysty. Jeśli widoczne są zabru-
dzenia, należy ponownie umyć pędzel. 

7.     Zdjąć pędzel oraz adapter z urządzenia i pozostawić
je do całkowitego wyschnięcia, przed umieszcze-
niem ich w stojaku. 

8.     Wylać wodę z miski do mycia pędzli, opłukać ją 
i osuszyć. 

Wskazówka: Pędzle można przechowywać również 
na stałe w stojaku. 

Czyszczenie

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Nie wolno narażać urządzenia na działanie•
wilgoci. Chronić je również przed wodą
kapiącą i rozpryskową. 

Do czyszczenia nie należy używać silnych•
chemikaliów ani agresywnych lub szorują-
cych środków czyszczących. 

1.      Przetrzeć urządzenie lekko zwilżoną ściereczką. 

2.     Adaptery oraz miskę do mycia
pędzli można wypłukać w cie-
płej wodzie z dodatkim łagod-
nego środka czyszczącego. 
W tym celu należy zdjąć 
z miski osłonę przed rozpry-
skiwaniem się wody. 

3.     Dobrze wysuszyć wszystkie
elemety przed ponownym
 złożeniem lub schowaniem
urządzenia. 

Usuwanie odpadów
Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie
baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny
zostać przekazane do ponownego wykorzystania.
Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniej-
szenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska
naturalnego.



Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segre-
gacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości
oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań
lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym
 symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych
pojemników na odpady domowe! Użytkownik

jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego
sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji 
na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących
zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorzą-
dowa. 

Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać
jako zwykłych odpadów domowych! Użytkow -
nik jest ustawowo zobligowany do tego, aby

przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych
bądź miejskich punktów zbiórki, względnie usuwać je 
do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach
handlujących bateriami.

Dane techniczne
Model:                                  382 418

Baterie:                                2 x AAA/LR03 1,5 V 

Temperatura otoczenia:     od +10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Numer artykułu:

382 418


