
Beauty Face
Masażer do twarzy

www.garett.pl

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup urządzenia Garett Beauty Face

O produkcie 
Garett Beauty Face to innowacyjny masażer do twarzy, którego możesz używać każdego 
dnia i który pomoże Ci uporać się z wieloma problemami związanymi ze skórą twarzy, szyi 
czy dekoltu – począwszy od niedoskonałości, a skończywszy na utracie jędrności. Delikatny 
masaż pozwoli również ukoić nerwy i sprawi, że poczujesz się jak w SPA.

Wymienna głowica

Zmiana trybów pracy

Opis produktu

Włącznik/wyłącznik

Port ładowania

Dioda LED

Nazwa produktu: Garett Beauty Face

Częst. drgań: do 1800 / sPojemność baterii: 1000 mAh

Czas ładowania: ok. 180 min Typ zasilania: akumulatorowe

Wymiary: 145 x 45 x 33 mmWaga produktu (netto): 136 g

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie 
www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów 
i akcesoriów.

Specyfikacja techniczna

Instrukcja użytkowania
1. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie jest naładowane.
2. W przypadku braku reakcji na przycisk zasilania podłącz urządzenie do ładowania. 
3. Zdejmij pokrywę masażera, zdemontuj głowicę, opłucz ją czystą wodą, a następnie 
zainstaluj w masażerze. 

Przy wymianie głowicy masującej należy ją wysuszyć, aby nie dopuścić do 
przedostania się wody do wnętrza urządzenia i spowodowania zwarcia.

4. Nałóż równomiernie produkty pielęgnacyjne na skórę.
5. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania. Dioda LED podświetli 
się na niebiesko, co sygnalizuje poprawne uruchomienie. 
6. Za pomocą przycisku zmiany trybów pracy wybierz odpowiedni tryb pracy 
zgodny z osobistymi potrzebami. 
7. Poruszaj głowicą masującą po twarzy zgodnie z rysunkiem.

Każdy tryb zatrzymuje się automatycznie po upływie 5 minut. Jeśli zatrzyma się w 
trakcie pracy, ponownie włącz urządzenie.
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Uwaga: Urządzenie posiada funkcję auto-wyłączania po 20 minutach bez interakcji 
użytkownika.

Głowica do 
masażu falowego:

* twarzy 
* czoła 

* delikatnej cery

Głowica do masażu 
punktowego:

* zmęczonej, poszarzałej skóry

Głowica do masażu 
wygładzającego:

* twarzy
* czoła 

* redukcja drobnych zmarszczek 
* rozluźnienie napiętej skóry

Tryby pracy urządzenia
1. Tryb GENTLE: Jednolity, spokojny.
2. Tryb LIFT: Energiczny, jednostajny.
3. Tryb MASSAGE: Tryb naprzemienny - rozpoczynając od szybkiego masażu, stopniowo 
zmniejsza się intensywność pracy głowicy.
4. Tryb CYCLE: Masaż każdym z 4 trybów pracy.

Terapia LED:
Fale o różnej częstotliwości, które oko odbiera jako różne barwy światła, zapewniają 
zróżnicowane efekty. Masażer do twarzy Garett Beauty Face wykorzystuje światło 
niebieskie, które pomaga wygładzać skórę i walczyć z trądzikiem oraz światło czerwone, 
które wspiera produkcję kolagenu, odpowiedzialnego za gęstość i jędrność skóry.

Kolor światła zmienisz za pomocą naciśnięcia i przytrzymania przycisku zmiany trybu 
pracy.

Typy wymiennych głowic

Uwagi dla użytkowników
1. Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej 
na przyszłość.
2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu ładującego. 
3. Zabrania się używania tego produktu podczas ładowania. 
4. Produkt nie jest wodoodporny, nie należy zanurzać go w wodzie. 
5. Nie należy próbować odłączać urządzenia od gniazda ani używać 
go mokrymi rękami. 
6. Aby uniknąć wypadków, nie należy dotykać metalowej części wtyczki. 
7. Nie należy niszczyć, modyfikować, zginać czy skręcać przewodu zasilającego - może to 
skutkować jego uszkodzeniem. 
8. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania oraz przewodu zasilającego. 
9. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu 
zasilającego lub nagrzewania się ich podczas ładowania.
10. Należy czyścić urządzenie, aby uniknąć gromadzenia się kurzu i zabrudzeń.
11. Nie należy przechowywać produktu w łazience, wilgotnych miejscach, wysokiej 
temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
12. Nie należy niszczyć produktu, rzucać nim czy modyfikować go. W przypadku 
uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania.
13. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie 
zapalnym. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.
14. Nie należy pozwalać używać urządzenia dzieciom.
15. Kobiety w ciąży lub podczas cyklu menstruacyjnego nie powinny używać produktu bez 
wcześniejszego skontaktowania się z lekarzem.

Naprawa i konserwacja
1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o zaprzestanie użytkowania tego produktu 
i kontakt z serwisem firmy Garett. 
2. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia 
urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji. 
3. Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne. Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy myć 
go wodą.
4. W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia, zaleca się ładowanie przynajmniej 1-2 
razy w miesiącu oraz przechowywanie go w suchym i chłodnym miejscu, aby przedłużyć 
jego żywotność.
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Wyprodukowano w  P. R. C.

Prawidłowe usuwanie produktu 
(zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny)

Gwarancja i reklamacja
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 ją wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie 
gwarancyjnej.  

Dane kontaktowe dostępne na stronie:
www.garett.pl

Producent:
GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.pl

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.


