
Poduszka do masażu karku

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Beauty Relax



Cechy produktu
1. Łagodzenie zmęczenia i bólu mięśni.

3. Pobudzenie krążenia krwi.
4. Poprawa pozycji kręgosłupa szyjnego. 

2. Poprawa relaksacji fizycznej i psychicznej.

Specyfikacja techniczna

Metoda ładowania: DC

Napięcie ładowania: 5,0 V

Moc urządzenia: 3,7 W

Waga produktu (netto): 495 g

Pojemność baterii: 2000 mAh

Czas ładowania: 2 godziny

Nazwa produktu: Garett Beauty Relax

Instrukcja użytkowania

Do wyboru mamy 2 tryby masażu:

3. Gdy urządzenie jest rozładowane,  naładowanie baterii do 
pełna trwa około 2 godzin.

1. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie jest 
naładowane.
2. W przypadku braku reakcji na przycisk zasilania podłącz 
urządzenie do ładowania. 

4. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
zasilania „     ” przez około 2 sekundy. Masażer rozpocznie pracę 
w trybie domyślnym.

Tryb 1: masaż uciskowy + masaż wibracyjny

5. W zależności od osobistych potrzeb wybierz tryb pracy 
urządzenia, wciskając przycisk „M”.

Tryb 2: masaż uciskowy



6. Aby wyłączyć urządzenie, należy – podobnie jak w przypadku 
włączania – wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania „     ” przez 
około 2 sekundy.

Uwaga:  Nie należy korzystać z urządzenia w trakcie ładowania baterii.

zapięcie

sznurki do regulacji

przewód zasilający

przyciski: zasilania/ 
regulacji mocy/trybów

Opis produktu



Uwagi dla użytkowników

11. Osoby w trakcie leczenia, czujące się źle, mające skórę 
podrażnioną, uczuloną lub w stanie zapalnym nie powinny 
używać urządzenia bez wcześniejszego kontaktu z lekarzem.

9. Należy unikać kontaktu z wodą oraz silnymi promieniami 
słonecznymi.

5. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania i przewodu 
zasilającego.

2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu 
ładującego.
3. Nie należy użytkować oraz próbować odłączać urządzenia od 
gniazda mokrymi rękami.

6. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia 
wtyczki, przewodu zasilającego lub nagrzewania się ich podczas 
ładowania.

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

7. Nie należy używać akcesoriów, które nie są dostarczane z tym 
produktem, ponieważ może to być niebezpieczne.
8. Nie należy przechowywać produktu w łazience, wilgotnych 
miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to 
spowodować porażenie prądem lub pożar.

12. Nie należy pozwalać dzieciom używać urządzenia lub bawić 
się nim.

4. Nie należy niszczyć, modyfikować przewodu zasilającego oraz 
produktu, ponieważ może to skutkować jego uszkodzeniem.

10. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania.



1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o wstrzymanie 
użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garett. 
2. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić 
do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem 
gwarancji. 

4. Nie użytkując urządzenia przez dłuższy czas, zaleca się 
ładowanie przynajmniej 1/2 razy w miesiącu oraz 
przechowywanie go w suchym i chłodnym miejscu, aby 
przedłużyć jego żywotność.

3. Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne. Aby uniknąć 
uszkodzenia, nie należy myć go wodą.

Naprawa i konserwacja



Gwarancja / Reklamacja

www.garett.pl

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. 

Producent:

www.garett.pl
Dane kontaktowe dostępne na stronie:

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.

Wyprodukowano w P.R.C.



Neck massage pillow

USER MANUAL

Beauty Relax



Product features

2. It improves physical and mental relaxation.

4. It improves the neck spine position.
3. It stimulates blood circulation.

1. It relieves fatique and muscle pain.

Technical specification

Method of charging: DC

Charging voltage: 5,0 V

Device power: 3,7 W

Product weight (netto): 495 g

Battery capacity: 2000 mAh

Charging time: 2 hours

Product name:    Garett Beauty Relax

Instructions for use

2. If there is no reaction after pressing the power button, connect 
the device to charging.

1. Before the first use, check whether the device is charged.

4. To turn on the device, press and hold the power button       for 
about 2 seconds. The massager will start working in the default 
mode.
5. Depending on your personal needs, select the operating mode 
of the device by pressing the button „M”. 

3. When the device is discharged, it takes about 2 hours to 
charge the battery fully.

Mode 2: pressure massage

There are 2 massage modes to choose from:
Mode 1: pressure massage + vibration massage



Note: Do not use the device while the battery is charging.

6. To turn the device off, just like when turning it on, press and 
hold the power button „        ” for about 2 seconds.

fastening

strings for adjustment

power cord

buttons: power button/ power
 adjustment / mode button

Product description



Notes for users

2. The product is charged via the charging kit provided.

4. Do not destroy, modify, bend or twist the power cord - this may 
damage it.

1. Please read this manual carefully before using this product and 
keep it for future reference.

3. Do not attempt to unplug the device from the outlet or use it 
while your hands are wet.

5. Avoid getting the charging port and power cord dirty.
6. You should not continue charging if the power plug or 
cord is damaged or becomes hot during charging.

12. Children should not be allowed to use or play with the product

7. Do not use accessories which are not provided with that 
product, because it can be dangerous.
8. Do not store the product in the bathroom, humid places, 
at high temperatures, as this may cause electric shock or fire
9. Avoid the product contact with water and strong sunlight.
10. In case of device damage, stop using it
11. People undergoing treatment, who feel unwell, have 
irritated, allergic or inflamed skin, should not use the device 
without first consulting a doctor.



1. In the event of damage or failure, please stop using this 
product and contact the Garett service. 
2. Any attempts to repair it on your own may damage the device 
and will invalidate the warranty.
3. The device is not completely waterproof. To avoid damage, 
please do not wash it with water.
4. When the device is not used for a long time, it is recommended 
to charge it at least 1/2 times a month and store it in a dry and cool 
place to extend its life.

Repair and maintenance



Warranty / Complaint

Contact details available on the website:

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. 

www.garett.eu

www.garett.eu

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

(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.

Made in P.R.C.


