
Beauty Shine
Golarka do ciała

Instrukcja obsługi

www.garett.pl
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Dziękujemy za zakup urządzenia Garett Shine

O produkcie 
Garett Beauty Shine to nowoczesna golarka do ciała, która pozwala na całkowicie 
bezbolesne, a jednocześnie niezwykle efektywne usuwanie niechcianego owłosienia. 
Pozostawia jedwabiście gładką skórę nizależnie od obszaru ciała. Starannie przemyślana 
konstrukcja zapewnia wyjątkowy komfort podczas każdego zabiegu.

Opis produktu

Dioda LED

Port ładowania

Przycisk włączania/
wyłączania 

Dolna głowica
(wymienna)

Górna głowica
(demontowalna)

Podświetleie LED

Nazwa produktu: Garett Beauty Shine

Czas ładowania: ok. 160 min

Pojemność baterii: 500 mAh Typ zasilania: akumulatorowe

Napięcie ładowania: 5 V/1A

Wymiary: 90 x 60 x 65 mmWaga produktu (netto): 350 g

Specyfikacja techniczna

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

Instrukcja użytkowania
Golarkę należy stosować na czystą i całkowicie suchą skórę bez pozostałości 
kremów i kosmetyków. Przed pierwszym użyciem przetestuj golarkę na niewielkim 
obszarze skóry. Jeśli wystąpią reakcje nadwrażliwości lub alergii, natychmiast 
przerwij zabieg. Tak jak w przypadku wszystkich trymerów/golarek, zachowaj 
ostrożność w okolicach wrażliwych obszarów ciała, aby zapobiec zadraśnięciom lub 
skaleczeniom.

W celu uzyskania lepszych rezultatów stosuj na włosach o długości 7 mm lub 
krótszej. Jeśli urządzenie zacznie zwalniać, oczyść dolną część głowicy i korpus 
urządzenia z wszelkich pozostałości włosów (patrz pielęgnacja i konserwacja).
3. Jeśli urządzenie nadal wolno pracuje, spra

Ładowanie:
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 zmieni kolor na czerwony, sygnalizując podłączenie 
urządzenia do ładowania. 
4. Po pełnym naładowaniu światło zmieni kolor na zielony.

Uwaga: Urządzenie może być używane podczas ładowania.

Przebieg zabiegu:
1. Zdejmij osłonę ochronną.
2 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć. Podświetlenie na spodzie urządzenia zaświeci 
się, sygnalizując że urządzenie jest włączone.
3. Po włączeniu przyłóż urządzenie ostrzami do skóry, aby rozpocząć usuwanie włosków.
4. Delikatnie przesuwaj golarkę po skórze, wykonując małe, okrężne ruchy.

Uwaga: Nagrzewanie się dolnej części głowicy podczas użytkowania jest 
zjawiskiem normalnym.

5. Nie wywieraj nadmiernego nacisku podczas użytkowania, aby uniknąć uszkodzenia 
skóry lub głowicy golarki.
6. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek podrażnienia skóry przerwij użytkowanie.
7. Po zakończeniu zabiegu ponownie naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć 
urządzenie. Podświetlenie na spodzie urządzenia zgaśnie.
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Demontaż/wymiana głowicy
W celu prawidłowej pracy urządzenia oraz osiągania optymalnych rezultatów 
zaleca się wymianę głowicy co 3-6 miesięcy. W zależności od intensywności 
użytkowania, głowica może wymagać wcześniejszej wymiany. 

Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane przed określeniem skuteczności 
działania urządzenia.

Aby zdjąć głowicę, należy trzymając urządzenie jedną ręką, przekręcić 
całą górną część głowicy w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara i delikatnie pociągnąć do góry.

Aby założyć głowicę z powrotem, należy trzymając urządzenie jedną 
ręką, umieścić nową głowicę na urządzeniu, upewniając się, że 
wewnętrzne nacięcia są wyrównane. Delikatnie przyciskając, 
przekręcić montowaną głowicę w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara. Po prawidłowym usadzeniu głowicy, zatrzaśnie 
się ona samoczynnie i zablokuje.

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. Nie należy używać urządzenia oraz próbować go odłączać od gniazda mokrymi 
rękami.
4. Nie należy niszczyć, modyfikować przewodu zasilającego oraz produktu, 
ponieważ może to skutkować jego uszkodzeniem.
5. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania i przewodu zasilającego.
6. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki, przewodu 
zasilającego lub nagrzewania się nawet jednego z elementów.
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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.

Czyszczenie urządzenia:
1. Trzymając główną część golarki jedną ręką, chwyć palcami wypustki na dolnej 
części głowicy i delikatnie pociągnij w górę  w celu demontażu górnej głowicy.
2. Aby usunąć zabrudzenia, odwróć zdemontowaną głowicę i delikatnie potrząśnij, 
aby usunąć ścięte włoski i zabrudzenia.
3. Dołączonej szczotki do czyszczenia można również użyć do czyszczenia urządzenia 
i usunięcia zablokowanych zabrudzeń.

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)
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7. Używanie akcesoriów, które nie są dostarczane z tym produktem, może być 
niebezpieczne.
8. Nie przechowywać produktu w wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, 
ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
9. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się ze 
sprzedawcą lub bezpośrednio z serwisem firmy Garett.
10. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub 
w stanie zapalnym.
11. Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci.

8. Wyczyścić dolną część głowicy zgodnie z instrukcjami zawartymi w części dotyczącej 
„Naprawa i konserwacja”, a następnie załóż osłonę ochronną.

Początkowe stosowanie golarki może powodować podrażnienia skóry. W takim 
przypadku należy rozważyć ostrożne użytkowanie urządzenia oraz poczekać 
przynajmniej dwa tygodnie, aby skóra przyzwyczaiła się do pracy urządzenia.


