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Kullanım Kılavuzu tr

Makyaj fırçası temizleyici



Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. 
Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları
önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım
kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
Kullanım amacı

Ürün makyaj fırçası temizlerken size•

yardımcı olur. Cihaz özel kullanım için
tasarlanmıştır ve ticari kullanım – örn.
kozmetik salonu – için uygun değildir.
Ürün; sert fırça, düz fırça, ressam veya•

sanatçı fırçası ve/veya güçlü kirler 
(örn. renk ve cila vb.) için uygun değildir.
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Değerli Müşterimiz!

Yeni makyaj fırçası temizleyiciniz, santrifüj teknolojisi
sayesinde makyaj fırçanızı birkaç saniye içinde
temizler. 8 elastik adaptörü sayesinde standart fırça
boyutları için başlık, temizlik kasesi ve saklama
tutacağı.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar
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Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan
 yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

Çocukların bu cihaz ile oynamaları•

yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları
cihazdan uzak tutun. Bu cihaz 8 yaşın -
dan büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel
veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik
ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli
 kullanım sağlayamayan yetişkinler
 tarafından sadece denetlendikleri veya
güvenli kullanım hakkında talimat aldık-
ları ve bundan dolayı oluşabilecek tehli-
keleri anladıkları durumda kullanılabilir. 
Çocukların cihazı temizlemesine izin•

verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük
ise ve bir yetişkin tarafından gözetle-
niyor ise bu bir istisna teşkil eder. 

Cihaz bakım gerektirmez. 
Ürünü çocukların ulaşamayacakları bir
yerde saklayın.
Çocukları ambalaj malzemesinden uzak•

tutun. 
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşa-•

bilir. Bir pil yutulursa 2 saat içerisinde
ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme
neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kulla-
nılmış pilleri ve ürünü çocukların erişe-
meyeceği şekilde saklayın. Bir pilin
yutulduğundan veya farklı bir şekilde
vücudunuza girdiğinden şüpheleniyor-
sanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
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Yaralanma UYARISI

Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli,•

ateşe atılmamalı veya kısa devre yapıl-
mamalıdır. 
Cihazda görülür hasar mevcutsa çalıştır-•

mayın.
Üründe herhangi bir değişiklik yapma -•

yın. Cihazda yapılması gereken onarım-
ları sadece yetkili bir servise yaptırın.
Usulüne uygun olmayan onarımlar
sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler
oluşabilir.

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

Ürünü asla suya veya başka sıvılara•

 daldırmayın, aksi halde elektrik çarpma

tehlikesi oluşabilir. Damlayan ve sıçra -
yan sulardan da koruyun.
Pillerin enerjisi azaldığında veya cihazı•

uzun süre kullanmayacaksanız pilleri
cihazdan çıkarın. Bu sayede pillerin
akması ile oluşabilecek hasarları
önlemiş olursunuz.
Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. •

Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve
kapasitedeki pilleri bir arada kullan-
mayın. 
Pilleri yerleştirirken kutupların doğru
yerleşmesine (+/–) dikkat edin.
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Saklama tutacağı

İşletme mili

Fırça adaptörü

Fırça adaptörü

Diğer ambalaj içeriği (Resimde yer almayan): 
• 2 adet pil tip AAA/LR03 1,5 V

Temizlik kasesi

Cihaz

Pil yuvası
(arka yüzeyi)

Pilleri yerleştirme
Ürün iki adet LR03/1,5 V pil ile çalışır. 

1.   Eğer açıksa açma/kapama şalte-
rini öne doğru „Kapalı“ konumuna
getirin.

2. Pil yuvası kapağını aşağı doğru
çekerek çıkarın. 

3. Pili şekilde gösterildiği gibi yerleş-
tirin. Bu esnada kutupların doğru
olmasına (+/–) dikkat edin.

4. Pil yuvasını yeniden yerleştirin -
yalnızca tek bir pozisyonda takıla-
bilir. Duyulur ve hissedilir şekilde
yerine oturmalıdır. 

Cihazın motoru fazlaca yavaş-
ladığında pillerin değiştiril-
mesi gerekir.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

Açma/ -
kapama
şalteri
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Kullanım
1.    Temizlenecek olan fırçaya tam uyan

adaptörü seçin. 
Fırçanın tutma kısmını adaptöre
itin.
Gerekirse daha kolay girmesi için
biraz ileri geri hareket ettirin.

2.   Adaptörü cihazın çalıştırma mili
üzerine takın. 

3.   Temizleme kasesine az miktar ılık
su – gerekirse hafif temizlik malze-
mesiyle – maks. 1–2 cm yükseklikte
doldurun.

Özel makyaj fırçası temizleyici sıvısı
da kullanabilirsiniz.

4.  Cihazı fırça ile maks. fırça telle-
rinin başlangıç noktasına kadar
suya daldırın …

5.  Açmak için açma/kapama
 şalterini arkaya kaydırın: 

    2 hızda kullanabilirsiniz: şalter
ortada = yavaş, 
şalter tamamıyla arkada = hızlı.

       Fırça dönmeye başlar. Cihazı, temizleme kasesinden
sıvı sıçramayacak şekilde tutun.

6.     Fırçayı suyun üst yüzeyine yakın tutun ve suyu
karıştırmak için birkaç saniye daha döndürün.
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7.     Cihazı kapatın (açma/kapama şalteri önde „Kapalı“
konumda) ve sonucu kontrol edin. Leke kalmışsa
temizliği tekrarlayın.

8.     Fırçayı ve adaptörü cihazdan alın ve parçaları
yeniden saklama tutacağına takmadan önce iyice
kurutun.

9.     Temizlik kasesini boşaltın, kısaca durulayın ve
kurutun.

İpucu: Makyaj fırçanızı aynı zamanda sürekli olarak
 saklama tutacağında bulundurabilirsiniz.

Temizleme

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Cihaz hiçbir şekilde ıslanmamalıdır.•
 Damlayan ve sıçrayan sulardan da koruyun.

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici•
ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanıl-
mamalıdır.

1.      Cihazı hafif nemli bir bezle silerek temizleyin.

2.     Adaptör ve temizleme kasesi
ılık suda hafif bir temizlik
maddesiyle durulanabilir.
Bunun için kaseden sıçrama
koruyucusunu devredışı
bırakın.

3.     Parçaları birleştirmeden veya
ürünü kaldırmadan önce her
şeyi iyice kurutun.

İmha etme
Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller, tekrar
 kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar
kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için
bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama
merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile
birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihaz-
larınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkez-
leri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye
danışabilirsiniz.

Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte
 atılmamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı
pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil

satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlü-
sünüz.

Teknik bilgiler
Model:                           382 418

Piller:                           2 adet AAA/LR03 1,5 V

Ortam sıcaklığı:           +10 ila +40 °C arası

Tchibo için özel 
olarak üretilmiştir:      Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün numarası:

382 418


