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Instrukcja obsługi



O produkcie 

Dziękujemy za zakup urządzenia Garett Beauty Relax Eye

Garett Beauty Relax Eye to inteligentny masażer do oczu, który 
wykorzystując technologię ciśnienia powietrza oraz wibracje, rozluźnia 
i odpręża mięśnie oczu. Ciepły kompres pomaga się zrelaksować i pozbyć 
uczucia zmęczenia. Dodatkowo pomogą w tym wbudowany głośnik 
i miękkie, pompujące się poduszki.

Funkcje produktu
1. Kompresja powietrzna: Pompowane poduszki pobudzają układ 
nerwowy, poprawiają jakość i efekty masażu oczu.

2. Funkcja ciepłego kompresu: Podgrzewane poduszki to innowacyjne 
rozwiązanie w kwestii masażu oczu. Wpływają pozytywnie na pracę mięśni 
oczu, pobudzają krążenie krwi, łagodzą suchość oczu, redukują uczucie 
zmęczenia.

3. Masaż wibracyjny: Funkcja masażu wibracyjnego pobudza krążenie 
krwi w celu zmniejszenia elastyczności mięśni rzęskowych, poprawia 
zdolność mięśnia oka do dostosowywania się.

4. Czujnik ruchu na podczerwień: Za pomocą wbudowanego czujnika 
ruchu na podczerwień można sterować urządzeniem ruchem ręki. 
Proste przełączanie pomiędzy dwoma trybami ciśnienia powietrza oraz 
6-stopniowa regulacja intensywności masażu.

5. Wbudowane głośniki: Możliwość odtwarzania relaksującej muzyki za 
pomocą połączenia Bluetooth. Komunikaty głosowe ułatwiają korzystanie 
z masażera.
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Włącznik/wyłącznik/
zmiana trybów pracy

Czujnik ruchu 
na podczerwień

Pompowane poduszkiDioda LED

Port zasilania

Regulacja paska

Opis produktu

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: Garett Beauty Relax Eye

Ciśnienie powietrza: 86 - 106 kPaPojemność baterii: 1650 mAh

Czas ładowania: ok. 180 min Moc: 3,75 W

Wymiary: 242 x 96 x 78 mmWaga produktu (netto): 310 g

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



Instrukcja użytkowania
1. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie jest naładowane.
2. W przypadku braku reakcji na przycisk zasilania podłącz urządzenie do 
ładowania. 
3. Podczas ładowania dioda LED świeci na czerwono, po pełnym 
naładowaniu kolor diody zmieni się na niebieski.

Uwaga: Urządzenie jest zabezpieczone przed uruchomieniem go podczas 
ładowania. Za pomocą komunikatu głosowego, powiadamia o niskim 
poziomie naładowania baterii.

4. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 
około 3 sekundy. Włączenie zostanie zasygnalizowane komunikatem 
głosowym, a masażer rozpocznie pracę w trybie domyślnym - Integrated 
mode.
5. Po włączeniu urządzenia możesz je sparować z telefonem w celu 
odtwarzania muzyki: 

* Włącz łączność Bluetooth w telefonie oraz upewnij się, że masażer
   jest włączony.
* Otwórz ustawienia Bluetooth telefonu, wyszukaj urządzenie o nazwie
   IF-999 i sparuj je ze swoim telefonem.
* Po udanym parowaniu usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy.
* Podwójne kliknięcie przycisku ON/OFF włącza funkcję odtwarzania
   muzyki przez Bluetooth. Ponowne podwójne kliknięcie służy jako
   PAUZA/START odtwarzanej muzyki.

6 Jednokrotne naciśnięcie przycisku ON/OFF zmieni tryb pracy 
(dostępnych 5) na odpowiadający Twoim indywidualnym potrzebom. 
Rozpoczęcie trybu pracy rozpoczyna się od komunikatów.
7. Możesz sterować urządzeniem za pomocą ruchu ręki dzięki 
wbudowanemu czujnikowi ruchu ręki na podczerwień.
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Przełączanie trybów
masażu uciskowego

Zmiana intensywności
masażu uciskowego
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Integrated mode

Vitality mode

Clear mode

Dynamic mode

Sleep mode

masaż uciskowy ciepły kompres wibracje muzyka

masaż uciskowy wibracje muzyka

masaż uciskowy ciepły kompres muzyka

masaż uciskowy muzyka

ciepły kompres

8. Aby zmienić tryb masażu uciskowego (dostępne 2 tryby: A i B), przysłoń 
czujnik ruchu ręką na około 2 sekundy. Zmiana zostanie zasygnalizowana 
komunikatem głosowym.
9. Aby zmienić intensywność masażu uciskowego(dostępne 6 poziomów), 
porusz ręką tak, aby tylko na chwilę przysłonić czujnik ruchu.
10. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 
około 3 sekundy. Wyłączenie zostanie zasygnalizowane komunikatem 
głosowym.

Uwaga: Domyślny czas pracy urządzenia to 15 minut. Jeśli chcesz 
przedłużyć użytkowanie, uruchom je ponownie.

Tryby pracy urządzenia



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. Przed użyciem urządzenia należy zdjąć soczewki oraz wszelakie 
akcesoria do włosów.
14. Zabieg masażu należy przeprowadzać na zamkniętych oczach.
15. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, 
uczulonej lub w stanie zapalnym. W takim przypadku należy 
skontaktować się z lekarzem.
16. Urządzenia nie powinny używać osoby po zabiegach chirurgicznych, 
mające problemy z ciśnieniem oraz ze schorzeniami oczu (m.in. jaskra, 
zaćma).
17. Nie należy pozwalać używać urządzenia dzieciom.
18. Nie należy użytkować urządzenia pod wpływem alkoholu lub złego 
samopoczucia.
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Naprawa 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 do 
czyszczenia produktu.
3. Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne i nie należy myć go 
wodą.
4. Nie użytkując urządzenia przez dłuższy czas, zaleca się regularne 
ładowanie i przechowywanie urządzenia w suchym i chłodnym 
miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.
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Wyprodukowano w  P. R. C.

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.

Prawidłowe usuwanie produktu 
(zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny)


