
w wodzie.

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
Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

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

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.

Beauty Lift Skin

INSTRUKCJA OBSŁUGI
O produkcie

Cechy produktu

Opis produktu

Specyfikacja produktu

   Pielęgnacyjna lampa kosmetyczna

Instrukcja użytkowania

Sposób użycia  krok po kroku–

Uwagi dla użytkowników

Gwarancja/Reklamacja

Soniczny masażer 
do twarzy i szyi

Garett Beauty Lift Skin to urządzenie do sonicznego 
masażu do twarzy i szyi z dodatkową lampą do 
pielęgnacji kosmetycznej. Wykorzystując wibracje 
soniczne i masaż termiczny, poprawia krążenie 
krwi, spowalnia starzenie się komórek naskórka oraz 
zmniejsza zmarszczki na szyi.

1. Masaż limfatyczny
2. Lifting szyi
3. Redukcja zmarszczek na twarzy
4. Redukcja zmarszczek na czole
5. Funkcja automatycznego wyłączania.

Głowica masująca

Pole indukcyjne

Pasek indukcyjny
Wskaźnik pracy

Włącznik/wyłącznik/ 

Nazwa produktu: Garett Beauty Lift Skin

zmiana trybów pracy

Wymiary produktu: 92 × 40 × 118 mm

Port ładowania Micro USB

Metoda ładowania: USB

Napięcie robocze: 3,7 V

Napięcie ładowania: 5 V

Waga produktu (netto): 66 g

Pojemność baterii: 800 mAh

Czas ładowania: 120 min

Czerwone światło
Przywraca elastyczność 

skóry.
Długość fali wynosi 620 nm.

Zielone światło
Rozjaśnia skórę, czyniąc ją 

bardziej nawilżoną.
Długość fali wynosi 530 nm.

Niebieskie światło
Rozjaśnia skórę, czyniąc ją 

bardziej nawilżoną.
Długość fali wynosi 415 nm.

1.Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na 1,5 sekundy. 
Urządzenie wyda długi dźwięk informujący użytkownika 
o jego uruchomieniu. 
2.Naciśnij ponownie przycisk na 1,5 sekundy , a urządzenie
wyda długi dźwięk informujący użytkownia o jego 
wyłączeniu.
3.Kiedy lampa kosmetyczna zaświeci się na czerwono, na 
ekranie urządzenia podświetli się napis HOT oraz napis 
RED/GREEN/BLUE w zależności od wybranego trybu.
4.Podczas ładowania czerwone, zielone i niebieskie 
lampki będą migały. Kiedy urządzenie naładuje się do 
pełna, zielona lampka na wskaźniku będzie ciągle 
włączona.
5.Czerwone światło miga, gdy poziom naładowania 
baterii jest niski.

KROK 1
  Po oczyszczeniu skóry nałóż równomiernie 

   produkty pielęgnacyjne na szyję/twarz.

      KROK 2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby 

włączyć urządzenie. Po włączeniu urządzenia dłoń musi 
dotykać paska indykcyjnego, aby głowica masująca 

KROK 3
Wybierz odpowiednie światło lampy kosmetycznej

po kontakcie ze skórą rozpoczęła pracę.

zgodnie z osobistymi potrzebami.

1.Przed użyciem tego produktu prosimy uważnie 
przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.
2.Produkt jest ładowany za pomocą kabla USB. Gdy 
poziom baterii jest niski, ładowanie do pełnego naładowania
zajmuje około 2 godzin. Po naładowaniu produkt 
może być używany bez przerwy przez 4-5 godzin.
3.Produkt posiada funkcję automatycznego wyłączania 
w przypadku, gdy nie jest używany. Urządzenie wyłączy się 
automatycznie po 3 minutach (brak jakiegokolwiek 
działania w ciągu 3 minut).
4.Zabrania się używania tego produktu podczas ładowania.-
5.Produkt posiada funkcję grzania. Temperatura 
powierzchni kontaktowej skóry wynosi 42°C + 5°C .
6.Produkt nie jest wodoodporny, nie należy zanurzać go w 

KROK 4
Poruszaj głowicą masująca od dołu

do góry po twarzy/szyi.

7.Przechowuj produkt w suchym i wentylowanym 
miejscu. Unikaj bezpośredniego kontaktu światła 
słonecznego z urządzeniem.
8.W przypadku uszkodzenia obudowy lub awarii sprzętu 
prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu 
i kontakt z serwisem firmy Garett.
9.Nie zaleca się używania tego produktu przez:
- osoby, które są pod obserwacją medyczną i z fizycznymi 
nieprawidłowościami,
-  kobiety w ciąży,
-  osoby z chorobami zakaźnymi.
-  osoby z nieprawidłowościami skórnymi,
-  osoby z chorobami skórnymi.

Wyprodukowano w P.R.C.
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