
Szczegóły produktu

Srebrna listwa

Przycisk wł./wył. / zmiana

Port ładowania micro USB

Głowica masująca

Beauty Lift Eye

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 indukcyjna

Dioda LED

Masażer pod oczy

trybu pracy



Działanie urządzenia

1. Korzystając z technologii EMS, poprawisz problemy skórne oczu we 
wszystkich aspektach, likwidując zmęczenie oczu, obrzęki skóry pod 
oczami.

3. Urządzenie posiada trzy tryby masażu rytmicznego. Naciśnij 
przycisk i przyłóż urządzenie pod oczy, aby rozbudzić okolice oczu 
oraz zlikwidować cienie pod oczami.
4. Ergonomicznie zaprojektowana głowica urządzenia pozwala dać 
oczom poczucie komfortu i wspomagać wchłanianie produktów do 
pielęgnacji skóry.

2. Urządzenie rozgrzewa się w kilka sekund. Niweluje worki pod 
oczami oraz wygładza drobne zmarszczki wokół oczu.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 2 sekundy, aby 
aktywować urządzenie. Dostosuj odpowiednią intensywność masażu 
rytmicznego według potrzeb (łącznie 3 poziomy intensywności), 
naciskając na przycisk zmiany trybów.
2. Nałóż esencję lub krem   na okolice oczu. Głowica wibrująca 
dotykając okolic oczu rozpoczyna masaż.
3. Po zakończeniu użytkowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
funkcyjny przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Użytkowanie

Uwagi

ź Nie dotykaj gałki ocznej głowicą urządzenia.
ź Zabronione jest mycie urządzenia wodą. Proszę zachować 

urządzenie z dala od ciepła. 
ź Zabrania się użytkowania sprzętu w przypadku:  kardiomiopatii, wysokiej 

gorączki, chorób zakaźnych, ran w okolicach oczu, alergii, chorób oczu 
lub po operacji oka.

Gwarancja/Reklamacja

ź Urządzenie wyłącza się automatycznie po 5 minutach pracy.
ź W przypadku zbyt dużego nagrzewania się urządzenia, 

natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z producentem.

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i 
uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania 
(niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych 
oraz powstałych  w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja 
nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę 
gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysyłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na 
adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej. 

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński 

ul. Targowa 18/1413

www.garett.pl

Producent:

25-520 Kielce

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po 
upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z 
gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie 
ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od 
innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia 
zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i 
sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w 
gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w 
którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych Użytkownicy w firmach 
powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie 
należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w P.R.C


