
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Beauty Clean Soft

Szczoteczka soniczna do twarzy



Garett Beauty  Clean Soft to urządzenie do kosmetycznego czyszczenia twarzy. 
Szczoteczka zakończona jest silikonowymi wypustkami, które pulsując 
w odpowiedni sposób, oczyszczają skórę i pozbawiają martwego naskórka. 
Przy  prawidłowym użytkowaniu może również łagodzić skutki trądziku.
Model Beauty  Clean Soft może również służyć do rozluźniającego mięśnie twarzy  
masażu, usuwając przy  tym drobne zmarszczki, ujędrniając skórę czy  
przeciwdziałając starzeniu się cery.

O produkcie

Kwestie bezpieczeństwa

3. Nie należy  używać akcesoriów, które nie pochodzą z zestawu dołączonego do 
produktu, ponieważ może to być niebezpieczne.

1. Produkt jest specjalnym narzędziem do pielęgnacji skóry  - nie należy  używać go 
do innych celów.
2. Nie należy  stosować urządzenia na obszary  z problemami skórnymi, po 
operacjach plastycznych, oparzeniach słonecznych, skórę podrażnioną, uczuloną 
lub w stanie zapalnym.

4. W przypadku uszkodzenia lub problemów związanych z urządzeniem należy  
zaprzestać jego użytkowania.
5. Nie należy  pozwalać dzieciom używać produktu lub bawić się nim.
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Kwestie bezpieczeństwa

3. Nie należy  próbować odłączać urządzenia od gniazda mokrymi rękami.

8. Nie należy  przechowywać produktu w łazience, wilgotnych miejscach, wysokiej 
temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

1. Przed użyciem tego produktu prosimy uważnie przeczytać instrukcję i zachować 
ją na przyszłość.

6. Należy  unikać zabrudzeń portu ładowania oraz przewodu zasilającego.
7. Należy  zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu 
zasilającego lub nagrzewania się ich podczas ładowania.

9. Nie należy  niszczyć produktu, rzucać nim czy  modyfikować go. W przypadku 
uszkodzenia należy  zaprzestać użytkowania.

5. Nie należy  niszczyć, modyfikować, zginać czy  skręcać przewodu zasilającego – 
może to skutkować jego uszkodzeniem.

2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu ładującego.

4. Nie należy  używać produktu mokrymi rękami.

10. Nie należy  używać urządzenia w okolicach skóry  podrażnionej, uczulonej 
lub w stanie zapalnym. W takim przypadku należy  skontaktować się z lekarzem.

Uwagi dla użytkowników
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Kwestie bezpieczeństwaNaprawa i konserwacja
1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania 
tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garett. Podejmowanie prób 
własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz 
skutkuje unieważnieniem gwarancji. 
2 . Po każdym użyciu należy  dokładnie wyczyścić produkt. Nie należy  używać 
w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów.



Opis produktu

Silikon owe 
wyp ustki 

czyszczące

W łączn ik/wyłączn ik

Przycisk 
zmn iejszan ia 

wib racji
Przycisk zwiększan ia 

wib racji

Silikon owe 
wyp ustki 

czyszczące

Port ładowan ia
Dioda LED

Przewód ładujący
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Instrukcja użytkowania

Duża częstotliwość wibracji urządzenia powoduje działanie na skórę fal 
uderzeniowych o wysokiej częstotliwości, które pomagają usunąć pozostałości 
z kosmetyków, pozbyć się martwego naskórka czy  działają jako rozluźniający  
masaż.

Użytkowanie szczoteczki: 

Krok 2: Nałóż środek oczyszczający  na silikonowe wypustki szczoteczki.

Krok 4 : Zacznij oczyszczanie od podbródka, delikatnie przesuwając szczoteczką 
w okolice uszu, aż uda się oczyścić twarz. 

Ładowanie/uruchamianie:

Sugerowany czas pracy  urządzenia na każdej części twarzy  to około 15 sekund.

Krok 6: Po zakończonym zabiegu wyczyść dokładnie urządzenie.

1. Urządzenie ładujemy za pomocą dołączonego przewodu ładującego podłączając 
urządzenie do zasilania sieciowego lub portu USB komputera. 
Uwaga: Port ładowan ia p rzysłon ięty jest silikon owym tworzywem w celu 
och rony urządzen ia p rzed  dostan iem się wody do środka. Nie n ależy p rzeb ijać 
an i p rzekłuwać warstwy och ron n ej. 

3. Za pomocą przycisków zmniejszania/zwiększania wibracji możemy dostosować 
intensywność wibracji zgodnie z własnymi potrzebami.
Wciskając „+”, zwiększymy poziom wibrowania o jeden stopień w górę.

Krok 1 : Usuń makijaż, a następnie delikatnie zwilż twarz.

Krok 3: Uruchom urządzenie.

Wciśnięcie „-” powoduje odwrotny efekt, czy li zmniejszenie intensywności wibracji.

2 . Aby włączyć urządzenie naciśnij przycisk zasilania. Dioda LED zasygnalizuje 
włączenie się urządzenia.

Krok 5: Powtarzaj czynność w pozostałych częściach twarzy, aż do pełnego 
oczyszczenia skóry. W razie potrzeby nałóż dodatkowo niedużą ilość środka 
oczyszczającego.
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Specyfikacja techniczna

 Nazwa produktu:  Garett Beauty  Clean Soft
 Napięcie wejściowe: 5 V/1 A

 Wymiary : 133 × 59 × 32 mm
 Waga: 77 g/113 g

 Wodoodporność: Stopień ochrony IP67
 Materiał: Silikonowe tworzywo + ABS

 Pojemność baterii: 200 mAh
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Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń 
powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego 
z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych  wskutek stosowania akcesoriów 
innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić 
kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysyłać je wraz z dowodem zakupu na adres serwisu 
podany na karcie gwarancyjnej. 

www.garett.pl

Producent:
PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński 
ul. Targowa 18/1413
25-520 Kielce
www.garett.pl

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

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 go 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. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu 
użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym 
dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni 
skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać 
razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w P.R.C.

Gwarancja/Reklamacja



USER MANUAL

Beauty Clean Soft

Sonic facial brush



Garett Beauty Clean Soft is a device for cosmetic face cleaning.
The brush is finished with silicone nubs which, by pulsating in an appropriate wa
cleanse the skin and remove dead skin cells. While using it properly, it can also 
soothe the effects of acne.
The Beauty Clean Soft model can also be used to relax the facial muscles by the 
massage, while removing fine wrinkles, firming the skin or preventing skin from 
aging.

About product

Safety issues

3. Do not use accessories that are not supplied with the product as this may be 
dangerous.

2. Do not use the device on areas with skin problems, after plastic surgery, sunburn, 
on irritated, allergic or inflamed skin.

1. The product is a special skin care tool - do not use it for other purposes.

5. Children should not be allowed to use or play with the product.
4. Stop using it in the event of damage or problems with the device.
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Kwestie bezpieczeństwa

8. Do not store the product in the bathroom, in humid places, at high 
temperatures, as this may cause electric shock or fire.

5. Do not destroy, modify, bend or twist the power cord - it may damage it.
4. Do not use the product with wet hands.

7. You should stop the charging if the power plug or cord is damaged or it 
becomes hot during charging.

9. Do not destroy the product, throw it or modify it. In the event of damage, please 
stop using it.

1. Before using this product, please read this manual carefully and keep it for 
future reference.

3. Do not attempt to disconnect the device from the outlet with wet hands.
2. The product is charged with the charging kit provided.

10.  Do not use the device near irritated, allergic or inflamed skin. In this case, 
please contact your doctor.

6. Avoid getting the charging port and power cord dirty.

Notes for users
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Kwestie bezpieczeństwaRepair and maintenance

2. Clean the product thoroughly after each use. Strong detergents and other 
stimulants should not be used for this purpose.

1. In the event of damage or failure, please stop using this product and 
contact the Garett service. Any attempts to repair it on your own may 
damage the device and will invalidate the warranty.



Product description

Silicone 
cleaning 

nubs

ON / OFF switch

Vibration
decrease

button
Vibration

button
increase

Silicone
cleaning 

nubs

Charging port
LED diode

Charging cable
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Instructions for use

Step 3: Start the device.
Step 4: Begin cleansing the face from the chin by gently moving the brush over 
your ears until you are able to clean your face.

Note: Charging port is covered with silicone material in order to protect the 
device from water getting inside. Do not pierce or puncture the protective 
layer.

Pressing "+" will increase the vibration level one step up.
Pressing "-" has the opposite effect, which is to reduce the intensity of the 
vibration.
Use of the brush:

Loading/Start-up:

2. To turn on the device, press the power button. The LED diode will signal that the 
device is turned on.
3. While using the vibration decrease/increase buttons, we can adjust the vibration 
intensity according to our own needs.

The high frequency of vibration of the device causes high-frequency shock waves 
on the skin which help to remove residues from cosmetics, get rid of dead skin 
or act as a relaxing massage.
The suggested working time of the device on each part of the face is about 
15 seconds.
Step 1: Remove makeup then gently wet your face.
Step 2: Apply the cleanser to the silicone nubs of the brush.

1. Charge the device with the included charging cable by connecting the device 
to the mains power supply or the USB port of the computer.

Step 5: Repeat the activity on the rest of the face until the skin is completely 
cleansed. If necessary, add a small amount of cleanser as well.
Step 6: After finishing the treatment, clean the device thoroughly.
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Technical specification

 Input voltage: 5 V/1 A
 Product name: Garett Beauty Clean Soft

 Dimensions: 133 × 59 × 32 mm
 Material: Silicone plastic + ABS
 Water resistance: Protection class IP67

 Weight: 77 g/113 g

 Warranty: 24 months
 Battery capacity: 200 mAh



6

The product is covered by a 24-month manufacturer's warranty. The warranty does not cover: defects 
and damage caused by the user's fault or as a result of improper use (not in accordance with the 
intended use), mechanical damage and resulting from the use of accessories other than those included 
in the set, consumables. When complaining about the product, please complete the warranty card 
attached to the device and send it together with the proof of purchase to the service address provided 
on the warranty card.

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński 

Contact details available on the website:

25-520 Kielce 

Producer:

ul. Targowa 18/1413

www.garett.eu

www.garett.eu

(Waste Electrical & Electronic Equipment)
Correct Disposal of this Product

The marking on the product or in related texts indicates that it should not be disposed of with other 
household wastes at the end of its working life. To avoid harmful effects on the environment and human 
health due to uncontrolled waste disposal, please separate the product from other types of waste and 
recycle responsibly to promote the reuse of material resources as permanent practice. Household users 
may obtain information on where and how to recycle this product for the environment in a safe way from 
the retailer where they purchased the product or from local authorities. Business users should contact 
their supplier and check the terms of the purchase contract. The product should not be disposed of with 
other commercial waste.

Produced in P.R.C.

Warranty / Complaint


