
Szczoteczka soniczna do 
twarzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Beauty Clean

Dziękujemy za zakup produktu Garett Beauty Clean. 
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem i 
postępuj zgodnie z odpowiednimi wskazówkami.

Wprowadzenie

ź Normalny (niska częstotliwość), 

Szczoteczka soniczna do twarzy została zaprojektowana 
tak, aby uzyskać efekt całkowicie oczyszczonej twarzy. 
Pulsacje kierowane przez elastyczne silikonowe 
wypustki, dokładnie usuwają brud, pozostałości 
makijażu i martwe komórki skóry. Szczoteczka 
pozostawia skórę jaśniejszą. Jedno-przyciskowa 
konstrukcja urządzenia ułatwia użytkowanie. 
Szczoteczka posiada 3 tryby pracy: 

ź Silny (wysoka częstotliwość), 
ź Mix (niska częstotliwość + wysoka częstotliwość). 
Si l ikon na powierzchni jest klasy spożywczej , 
posiadający certyfikat FDA, nie powoduje podrażnień 
s kó r y .  D w a  r o d z a j e  s i l i ko n o w y c h  w y p u s te k 
zaprojektowanych do czyszczenia różnych stref twarzy. 
Obudowa urządzenia  posiada ergonomiczną 
konstrukcję, dobrze leży w dłoni i zapewnia wygodę 
użytkowania. Dodatkowo urządzenie posiada normę 
wodoszczelności IPX7 dla wygodnego i bezpiecznego 

Materiał: ABS + PC + Silikon
Pojemność baterii: 300mAh
Napięcie ładowania: 5V/1A
Moc urządzenia: 1W

1 x Szczoteczka soniczna do twarzy
1 x Kabel ładowania
1 x Instrukcja obsługi

Product Overview

Przód 

Kabel ładowania

Przycisk zasilania / przycisk 

Dwa rodzaje silikonowych wypustek
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codziennie rano i wieczorem. Oczyszczaj twarz przez 
minutę.

Aby uzyskać optymalny efekt, użyj Garett Beauty Clean

Opis produktu

Uwagi

4. Żadne modyfikacje tego urządzenia nie są 

3. Dzieci poniżej 12 roku życia nie powinny korzystać z 
urządzenia.

1. Nie używaj urządzenia na uszkodzonej skórze.
2. Nie używaj urządzenia po zabiegach chirurgicznych 
twarzy.

Środki ostrożności
1. Nie używaj urządzenia na bardzo wrażliwej skórze 
bez konsultacji z dermatologiem.

codziennie rano i wieczorem. Postępuj zgodnie z 
instrukcjami i unikaj nadmiernego używania.

2. Natychmiast zaprzestań używania urządzenia i 
skonsultuj się dermatologiem, jeśli odczuwasz 
dyskomfort przy użytkowaniu.
3. Zaleca się używanie urządzenia przez jedną minutę

6. Po każdym użyciu odłóż urządzenie w czyste i 
bezpieczne miejsce.
7. Nie wystawiaj urządzenia na działanie żrących płynów.

4. Nie udostępniaj urządzenia innym osobom.
5. Przed każdym użyciem wypłucz urządzenie czystą 
wodą.

8. Nie używaj innych kabli ładujących niż ten dołączony do 

Metody ładowania

Uwaga: bateria może się rozładować po dłuższym 
nieużywaniu. Najpierw w pełni naładuj urządzenie.

Uwaga: przed naładowaniem urządzenia upewnij się, że 
w porcie ładowania nie ma wody.

1. Podłącz urządzenie do adaptera 5V / 1A (brak w zestawie, 
odpowiednie są adaptery do smartfonów) za pomocą 
kabla do ładowania dołączonego w zestawie.

3. Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, dioda 
zgaśnie automatycznie.

2. Podłącz do źródła zasilania. Dioda w dolnej części 
urządzenia zacznie migać, co wskazuje na rozpoczęcie 
ładowania.

Instrukcja krok po kroku

Wyczyść 
urządzenie czystą 
wodą.

czystą wodą.
Zmocz twarz

Zastosuj 
kosmetyk do 
oczyszczania
twarzy.

Naciśnij i przytrzymaj 
przycisk zasilania, aby 
włączyć urządzenie. 
Następnie naciśnij
przycisk, aby wybrać tryb 
pracy.

! (Dioda miga dwukrotnie przy zmianach trybu pracy)

Delikatnie przyłóż
urządzenie do twarzy
i poruszaj nim powoli po 
powierzchni skóry.

Dostosuj czas 
oczyszczania zgodnie z 
twoimi potrzebami.
Zaleca się używać 
urządzenia przez 
1 minutę przy każdym 
oczyszczaniu.

Po oczyszczeniu naciśnij i 
p r zy t r zy m a j  p r zyc i s k 
zasilania, aby wyłączy ć 
urządzenie. Następnie 
wypłucz pod bieżącą 
wodą i odłóż w suche, 
chłodne miejsce.

środek do pielęgnacji i 
nawilżania skóry.

Wypłucz i wysusz twarz. 
Następnie zastosuj

Środki ostrożności
1. Nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub 
gorących powierzchni.
2. Urządzenie nie wymaga regularnej ani specjalnej 
konserwacji.
3. Po każdym użyciu umieść w chłodnym miejscu z dala 
od światła słonecznego i wysokiej temperatury.

5. Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać lub 
naprawiać urządzenia.

4. W urządzeniu znajduje się wbudowana bateria. Jeśli 
urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, 
powinno być ładowane do pełna przynajmniej raz na 
trzy miesiące, aby zachować żywotność baterii.

Specyfikacja produtku

Zestaw

Gwarancja/Reklamacja

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

Producent:

www.garett.pl

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 

Wyprodukowano w P.R.C

Tył

zmiany trybu


