
INSTRUKCJA OBSŁUGI

 Soniczna szczoteczka do twarzy

Beauty Clean Pro

Parametry i uwagi

ź Tryb pracy: 3 tryby wibracji(z funkcją pamięci)

ź Zabronione jest używanie urządzenia przez kobiety w 
ciąży lub osoby z chorobami serca.

ź Nie należy używać urządzenia na skórze po zabiegach 
chirurgicznych (operacje kosmetyczne, korekcja nosa).

Parametry urządzenia:

ź Pojemność baterii: 45OmAh

Środki ostrożności:

ź Wodoodporność: IPX7

ź Rozmiar produktu: 80x62x 62 mm

ź Automatyczne wyłączanie: 1 min (timer 20 s)
ź Waga netto: 139g (w tym podstawka ładująca)

ź Czas ładowania: 1,5 godziny 

ź Napięcie zasilania: DC 3,7 V 

ź Czas pracy baterii: 1,5 godziny 

ź Napięcie ładowania: DC 5 V / 500 mA 

ź Dzieci poniżej 12 lat powinno używać urządzenia pod 
opieką osoby dorosłej.

ź W celu zapewnienia odpowiedniego efektu zalecana jest 
wymiana główki szczoteczki co trzy miesiące.
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Dane kontaktowe dostępne na stronie:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński 

ul. Targowa 18/1413

25-520 Kielce

www.garett.pl

www.garett.pl

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. 

Producent:

Prawidłowe usuwanie 

produktu

(zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny)

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.

Gwarancja/Reklamacja



Krótkie wprowadzenie

Soniczna szczoteczka do twarzy jest sprawdzonym 
urządzeniem do pielęgnacji skóry. Od wielu lat jest 
wykorzystywana do wszelkiego rodzaju oczyszczania skóry.

Wibracje włosia miękkiego są wytwarzane przez technologię 
soniczną.  Skóra może być głęboko oczyszczona i 
jednocześnie masowana.

Urządzenie może głęboko oczyścić pory oraz makijaż. 
Soniczna szczoteczka do twarzy gwarantuje oczyszczenie i 
ochronę Twojej skóry.

Procedura użycia

1. Nanieś środek do mycia twarzy na skórę.
2. Zwilż nasadkę urządzenia wodą, a następnie włącz 
urządzenie. Wybierz jeden z trzech trybów pracy. Przyłóż 
nasadkę na 20 sekund na czoło, nos lub podbródek, a na 10 
sekund na policzki. Co 20 sekund następuje chwilowa 
przerwa w pracy urządzenia.
3. Po wykonaniu powyższej procedury wypukaj twarz wodą, 
a następnie użyj ulubionych produktów do nawilżania i 
pielęgnacji skóry.

W zestawie dołączone są dwie nasadki. Nasadka z włosia 
przeznaczona jest do delikatnego oczyszczania twarzy, 
natomiast nasadka silikonowa przeznaczona jest do 
dogłębnego oczyszczania twarzy, usuwania martwego 
naskórka.

Uwaga: aby zapobiec zbyt szybkiemu rozładowywaniu, 
urządzenie automatycznie wyłącza się po minucie użytkowania.

Szczegóły produktu

Podstawka do ładowania 
bezprzewodowego

Pokrywa

Nasadka

Przycisk włącz/wyłącz
Zmiana trybu pracy

Podstawka do ładowania 
bezprzewodowego

Kabel ładowania USB

1 2 3

Ładowanie

2. Urządzenie ładowane jest poprzez umieszczenie go na 
bezprzewodowej podstawie indukcyjnej.

1. Przed pierwszym użyciem urządzenia powinno zostać 
naładowane (około 1,5 godziny).

3. Podstawę ładującą podłączamy do adaptera USB 5V/1A 
(brak w zestawie) przy użyciu dołączonego do zestawu kabla 
USB.


