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Drodzy Klienci!
Nowy depilator do twarzy umożliwi Państwu bardzo dokładne usuwanie niepotrzebnego owłosienia z różnych części ciała.
Urządzenie zaprojektowano specjalnie do depilacji wrażliwych obszarów ciała.
Dzięki poręcznemu kształtowi i niewielkiej wadze urządzenie będzie również
idealnym towarzyszem w podróży. Zabezpieczenie przed włączeniem uniemożliwia
przypadkowe uruchomienie urządzenia, np. podczas transportu.
Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

www.tchibo.pl/instrukcje
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Wskazówki bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt
wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów
ciała lub uszkodzeń sprzętu.
Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela
produktu należy przekazać również tę instrukcję.
Przeznaczenie
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do depilowania owłosienia ciała u człowieka.
Nie wolno go stosować na zwierzętach. Depilator nie nadaje się do usuwania owłosienia
z dużych obszarów skóry.
Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego. Nie nadaje się do celów komercyjnych.
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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 dostępu do urządzenia.
• Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8,
a także przez osoby
... o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych
lub umysłowych oraz
... mimo braku doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy,
o ile osoby te
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... 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 mają powyżej
8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem.
Urządzenie nie wymaga prac konserwacyjnych.
• Nie należy używać urządzenia u dzieci.
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• Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może
w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń
wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz
produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia,
że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy
natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

• Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała
• Nie używać urządzenia, gdy urządzenie lub jego części wykazują wyraźne uszkodzenia lub jeśli urządzenie spadło na ziemię.
• Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Wszelkie naprawy urządzenia
należy przeprowadzać w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.
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• W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami.
W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się
do lekarza.
• Nie używać urządzenia na otwartych ranach, ranach ciętych, w miejscach poparzenia
słonecznego, miejscach pokrytych pęcherzami lub w ich okolicy.
• Urządzenia nie należy zbliżać do owłosienia głowy ani do rzęs.
• Jeśli skóra jest bardzo wrażliwa lub w przypadku żylaków, hemoﬁlii bądź chorób skóry
należy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
OSTRZEŻENIE przed pożarem/wybuchem
• Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
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UWAGA - niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała i strat materialnych
• Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach. Chronić je przed wilgocią. Nie używać urządzenia w wannie lub pod prysznicem. Nie dotykać mokrymi
rękami. Urządzenie czyścić tylko za pomocą pędzelka do czyszczenia, w żadnym
wypadku pod wodą.
• Chronić baterie przed nadmiernym działaniem ciepła. Baterie należy wyjąć z urządzenia, gdy są zużyte lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane.
Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
• Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych
i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
• Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie
biegunów (+/–). Komora baterii musi być prawidłowo zamknięta.
• W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia.
Istnieje ryzyko przegrzania!
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)
włącznik/wyłącznik

pary pęset
osłona
zabezpieczająca

zabezpieczenie
przed włączeniem

głowica depilująca
pędzelek do czyszczenia

komora baterii

wkładka Soft Skin

Inne elementy zestawu (nieujęte na ilustracji):
• Saszetka do przechowywania
• 2 baterie
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Przygotowanie do użytkowania
Wkładanie baterii

1.

Otworzyć komorę baterii, przesuwając
jej pokrywkę w kierunku oznaczonym
strzałką. Włożyć dołączone do zestawu
baterie zgodnie z rysunkiem w komorze
baterii.
2. Ponownie nasunąć pokrywkę na komorę baterii, aż nastąpi jej słyszalne i wyczuwalne zatrzaśnięcie.
Przygotowanie obszaru ciała do depilacji
Umyć obszar ciała do depilacji ciepłą wodą i mydłem, a następnie dokładnie osuszyć
skórę. Nie stosować żadnych balsamów do ciała ani innych środków do pielęgnacji
skóry. Szorstką gąbką lub podobnym przedmiotem przetrzeć delikatnie obszar depilacji
w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów tak, aby włosy się uniosły.
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Depilacja

• W przypadku użycia depilatora po raz pierwszy skóra musi się najpierw
przyzwyczaić do nowego sposobu pielęgnacji. Może dojść do lekkich
podrażnień lub zaczerwienienia skóry. Jeśli podrażnienie będzie się
utrzymywać dłużej niż 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem.
• Zalecamy wypróbowanie działania urządzenia najpierw w niewrażliwym
miejscu, np. na nogach.

1.

Zdjąć osłonę zabezpieczającą.
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2.

Wcisnąć zabezpieczenie przed włączeniem
i przesunąć włącznik/wyłącznik w górę.

3.

Naciągnąć skórę. W przypadku depilacji kończyn wyprostować nogę lub rękę,
a drugą ręką utrzymywać skórę w naprężeniu.
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4.

Przyłożyć urządzenie prostopadle (pod kątem 90°) do skóry,
przy czym włącznik/wyłącznik winien być zwrócony do użytkownika.

5.

Przesuwać urządzenie okrężnymi ruchami po powierzchni
skóry, lekko pocierając. Nie jest konieczne silne dociskanie
urządzenia do skóry.

6. W celu wyłączenia urządzenia przesunąć włącznik/wyłącznik w dół.

14

Czyszczenie
UWAGA – ryzyko szkód materialnych
• Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach. Chronić je
przed wilgocią. Urządzenie czyścić tylko za pomocą pędzelka do czyszczenia, w żadnym wypadku pod wodą.

m Głowicę depilującą należy czyścić po każdym użyciu:
Za pomocą pędzelka do czyszczenia usunąć wszystkie włoski,
które nagromadziły się między dyskami a plastikowymi
częściami głowicy depilującej. Ostrożnie obracać przy tym
ręką głowicę depilującą, aby dostać się do wszystkich miejsc
i otworzyć dyski. Następnie nałożyć osłonę zabezpieczającą.
m W razie potrzeby przetrzeć obudowę suchą ściereczką.
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Problemy i sposoby ich rozwiązywania
Urządzenia nie można włączyć.

Pożądany jest lepszy wynik depilacji.

• Czy baterie nie są zużyte?
• Czy baterie są prawidłowo włożone
(bieguny +/–)?
• Czy wciśnięte zostało zabezpieczenie
przed włączeniem?
• Szorstką gąbką lub podobnym przedmiotem przetrzeć delikatnie obszar
depilacji w kierunku przeciwnym do
kierunku wzrostu włosów tak, aby włosy
się uniosły.
• Naciągnąć skórę. Przesuwać urządzenie
okrężnymi ruchami po powierzchni
skóry, lekko dociskając.
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Usuwanie odpadów
Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe
materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie
odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska
naturalnego.
Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji 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
samorządowa.
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Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów
domowych!
Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte
baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl.
usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

18

Dane techniczne
Model:
Baterie:

370 600
2 x 1,5 V / LR6

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl
W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
w jego konstrukcji i wyglądzie.

Numer artykułu: 370 600
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