
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V104W Sonický masážní kartáč na obličej 

Popis:

1, Je přenosný a modní.

2,Design dvojitých válečků s funkcí
masážního liftingu a čištění obličeje.

3, po 5 minutách automatické
vypnutí, připomenutí 20 sekund před
ukončením.

4, Vodotěsná IPX6, skryté nabíjení

5, Vestavěná lithiová baterie 5,3,7 V
pro recyklaci

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

1. Nejprve si omyjte obličej teplou vodou a rovnoměrně na něj naneste přiměřené
množství čisticího prostředku.

2. Zapněte kartáč stisknutím tlačítka POWER, proveďte čištění a masáž nastavením
tlačítka GEAR, abyste si vybrali sílu, která je pro vás vhodná, z oblasti T- zóny pomalu
ven na čelo, poté  nos.

3. Nasaďte kartáč na oblast obličeje ve tvaru U, pomalu provádějte čištění od brady
nahoru a poté tvář směrem ven.

4. Po vyčištění nechejte kartáč  ve 45 stupních k obličeji, použijte dvojité válečky,
zvedněte a promněte válečky obličej zespodu nahoru. Pak prosím změňte směr a
proveďte to několikrát.

5. Po použití vypněte kartáč stisknutím vypínače na 2 sekundy, poté setřete vodou,
čistými ručníky nebo ubrousky a poté kartáč umístěte k usušení.
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Technické specifikace:

Čistí a omlazuje pokožku obličeje

Zanechává pokožku omlazenou a napnutou

Má dva druhy  čištění a masáž pokožky

Má 3D masér

Nastavení intenzity vibrací

Napájení: baterie

Nabíjeno přes USB

Vodotěsný

Rozměry: 14 cm x 7 cm x 3 cm

Dostupné barvy: Vzhledem k tomu, že zboží je výrobcem baleno náhodně, je zboží zasíláno ve 
směsi barev. Barvu nelze vybrat.

Světle růžová, tmavě růžová, fialový                    

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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