
 

Wellness kartáč Cenocco beauty CC-9045 

Promění běžné sprchování ve wellness zážitek! 

Můžete si vybrat z pěti nástavců 

o Pemza : Vyhladí zatvrdlou kůži. Při použití lehce přitlačte. Vždy po 3 - 4 vteřinách 

přerušte. 

o Mikroobrušování: Pro jemňouké obroušení kůže, můžete naplnit své oblíbené mýdlo. 

o Masážní nástavec: jemné mytí a masáž zatuhlých a bolestivých míst 

o Jemné mytí: s tímto nástavcem se jemně umyjete 

o Houbička: jemný pealing 

Kartáč je určený do sprchy, není vhodné jej namáčet resp. ponořovat do vody. 

Doplnění mýdla do kartáče pro mikroobrušování kůže 

1. Zkontrolujte, že je kartáč vypnutý. 

2. Odeberte nástavec tak, že za něj zatáhnete. 

3. Vytáhněte čudlík na straně hlavice kartáče. 

4. Nalijte dovnitř trochu svého oblíbeného mýdla či sprchového gelu. 

5. Vraťte čudlík zpět na své místo. 

Vložení/výměna baterií 

1. Stlačte tlačítko na rukojeti kartáče a vysuňte kryt. Dovnitř vložte tři tužkové baterie 

(AA) podle obrázku. 

2. Při vkládání baterií: 

• Dávejte pozor, aby se do chlívečku s bateriemi nedostala voda, takže určitě 

baterie nevyměňujte ve sprše a také je dobré se předem usušit a teprve poté se 

zabývat bateriemi. 

3. Vraťte zpět kryt na baterie. Dávejte pozor, ať je ve drážkách a dobře sedí. 

Wellness zážitek začíná! 

1. Nasaďte zvolený nástavec. 

2. Nástavec odstraníte tím, že za něj zatáhnete. 

3. Na kartáčovací nástavce můžete nanést mýdlo či sprchový gel. 

4. Stiskněte tlačítko on/off 

5. Tlačítkem hi/low nastavte požadovanou rychlost otáčení. 

 



Údržba 

1. Nástavec opláchněte ve vlažné vodě a nechte uschnout. 

2. Rukojeť kartáče otřete vlhkým hadříkem. 

Několik upozornění 

• Přístroj není nutné nijak mazat.  

• Uchovávejte v čistotě. 

• V případě poruchy se nepokoušejte o opravu. 

• Při použití jakkoli handicapovanými osobami je třeba dohledu další osobou. 

• Používejte pouze s dodaným originálním příslušenstvím. 

• Nemíchejte nové a staré baterie, nemíchejte nabíjecí a klasické alkalické baterie. 

• Likvidujte použité baterie v souladu s předpisy. 

• Nepoužívejte na poškozenou kůži, na vyrážku, akné a podobné kožní problémy. 

• Pozor, ať se vám kartáč nezamotá do vlasů. 

• Při nevhodné manipulaci, montáži příslušenství, baterií apod. se může přístroj rozbít.  

Model: CC-905 

Výkon: 4.50 W 

Baterie: klasická tužková (AA) 
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