
Urządzenie do peelingu 
kawitacyjnego

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Beauty Sonic Scrub



Kwestie bezpieczeństwa
1. Przed użyciem tego produktu prosimy uważnie przeczytać 
instrukcję i zachować ją na przyszłość.
2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu 
ładującego.

4. Produkt nie jest wodoodporny, nie należy zanurzać go w wodzie.
5. Nie należy odłączać urządzenia od gniazda ani używać go 
mokrymi rękami.
6. Aby uniknąć wypadków, nie należy dotykać metalowej części 
wtyczki.

10. Należy czyścić urządzenie, aby uniknąć gromadzenia się kurzu 
i zabrudzeń.

7. Nie należy niszczyć, modyfikować, zginać czy skręcać przewodu 
zasilającego – może to skutkować jego uszkodzeniem.

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

12. Nie należy niszczyć produktu, rzucać nim czy modyfikować go.
W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania.

14. Nie należy pozwalać używać urządzenia dzieciom.

3. Zabrania się używania tego produktu podczas ładowania.

15. Kobiety w ciąży lub podczas cyklu menstruacyjnego nie 
powinny używać produktu bez wcześniejszego skontaktowania się 
z lekarzem.

11. Nie należy przechowywać produktu w łazience, wilgotnych 
miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to 
spowodować porażenie prądem lub pożar.

8. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania oraz przewodu 
zasilającego.

13. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, 
uczulonej lub w stanie zapalnym. W takim przypadku należy 
skontaktować się z lekarzem.



Opis produktu

Łopatka
Osłona
ochronna

Boczne 
detektory 
funkcji Ion

Przycisk 
zasilania/ 
przełączania

Przewód 
zasilający



Instrukcja użytkowania

Nałóż na twarz esencję odżywczą 
i rozpocznij zabieg.

Tryb 2 – Lifting:

Na umytą twarz nanieś środek do 
oczyszczania lub czystą wodę 
i rozpocznij zabieg.

Tryb 1 – Oczyszczanie skóry:

Pamiętaj o nachyleniu w dół łopatki, przeciwnie do kierunku porów.

Powoli przesuwaj wzdłuż konturów twarzy, która ma być czyszczona.

Powoli przesuwaj wzdłuż konturów twarzy rozpoczynając od dołu, 
przesuwając kolejno do góry.

4. Gdy urządzenie jest rozładowane,  naładowanie baterii do pełna 
trwa około 2 godziny.

6. Następnie wybierz tryb pracy, wciskając przycisk zasilania/ 
przełączania. Zmianę trybu sygnalizuje sygnał dźwiękowy oraz 
podświetlenie aktualnego trybu pracy urządzenia. 

Do podstawowego działania oczyść 
twarz parownikiem lub nałóż ciepły 
ręcznik na 5 minut.

2. W przypadku braku reakcji na przycisk zasilania podłącz 
urządzenie do ładowania.

Pamiętaj o nachyleniu w dół łopatki, przeciwnie do kierunku porów.
Zabieg powinien trwa ć około 10 minut. Po zakończeniu oczyść skórę 
czystą wodą.

3. Podłącz mały koniec kabla ładującego do portu ładowania, 
a następnie do adaptera USB. Podczas ładowania urządzenie 
wskazuje aktualny poziom baterii.

5. Aby włączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj przez około 
1,5 sekundy przycisk zasilania – usłyszysz dźwięk powiadamiający 
o włączonym urządzeniu.

Zabieg powinien trwa ć około 10 minut. Po zakończeniu oczyść skórę 
czystą wodą.

Tryb 3/4 – Terapia jonowa (dodatnie Ion+/ujemne Ion-):

1. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie jest 
naładowane.

Powoli przesuwaj wzdłuż konturów
twarzy która ma być czyszczona.

Do podstawowego działania oczyść 
twarz parownikiem lub nałóż ciepły 
ręcznik na 5 minut. 

Pamiętaj o nachyleniu w dół łopatki, przeciwnie do kierunku porów.

Nałóż na twarz esencję odżywczą 
i rozpocznij zabieg.
Do usuwania zaskórników nałóż balsam na 10 minut.

Zabieg powinien trwa ć około 10 minut. Po zakończeniu oczyść skórę, 
nałóż maseczkę na zimno, następnie trzymaj twarz w parowniku 
przez 10 minut lub zastąp go nałożeniem ciepłym ręcznikiem. Po 
zabiegu oczyść twarz czystą wodą.




























Porady dla użytkownika

1. Podczas korzystania z produktu należy trzymać dłoń tak, aby 
zakrywała częściowo boczne detektory do poprawnego działania 
trybu 3/4.
2. Podczas używania produktu kąt łopatki powinien wynosić około 
45 stopni, w kierunku przeciwnym do kierunku porów.
3. Produkt jest specjalnym urządzeniem do peelingu 
kosmetycznego, nie należy używać go do innych celów.

5. Zaleca się stosowanie urządzenia 2-3 razy w tygodniu.

4. Nie należy stosować na obszary z problemami skórnymi, po 
operacjach plastycznych, oparzeniach słonecznych, skóry 
podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym.

6. Przed rozpoczęciem i po zakończonym zabiegu należy wyczyścić 
łopatkę do wydłużenia żywotności urządzenia.

Kierunki prowadzenia łopatki po twarzy 
podczas zabiegu

Naprawa i konserwacja

2. Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko 
wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu środków 
chemicznych lub detergentów.

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. 



Problemy techniczne
Objawy Możliwe powody Rozwiązania

Brak wibracji

Nieprawidłowe 
ustawienie łopatki.

Sprawdź, czy pozycja 
łopatki się nie zmieniła, 
możesz spróbować 
delikatnie ją poprawić.

Słabe działanie lub 
całkowite uszkodzenie 
modułu wibracyjnego.

Kontakt z serwisem.

Nie uruchamia się

Rozładowana bateria. Podłącz urządzenie do 
ładowania i odczekaj 
2 godziny.

Bateria uszkodzona 
w wyniku długiego 
okresu nieużywania.

Kontakt z serwisem.

Uszkodzenia 
spowodowane 
dostaniem się wody do 
wnętrza urządzenia.

Kontakt z serwisem.

Funkcja Ion nie 
działa

detektorami.

Brak kontaktu dłoni 
z bocznymi

Podczas zabiegu 
należy trzymać 
urządzenie w dłoni tak, 
by zakrywała ona 
częściowo boczne 
detektory.

Uszkodzenie przycisku/
przełącznika.

Kontakt z serwisem.

Uszkodzenia 
spowodowane 
dostaniem się wody do 
wnętrza urządzenia.

Kontakt z serwisem.

W przypadku dalszych problemów zachęcamy do kontaktu 
z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl 



Specyfikacja techniczna

Waga: 86 g

Uwaga: Nie zaleca się korzystania kobietom w ciąży lub 
podczas cyklu menstruacyjnego, osobom narażonym 
na reakcje alergiczne oraz mającym problemy skórne. 
Osoby te nie powinny używać produktu bez 
wcześniejszego skontaktowania się 
z lekarzem.

Nazwa produktu: Garett Beauty Sonic Scrub
Wymiary: 195 × 96 × 38 mm

Częstotliwość pracy łopatki: 28 kHz
Bateria: 550 mAh
Napięcie: 3,7 V



Gwarancja / Reklamacja

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

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. 

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

Producent:

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 
na leży  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 
ś r o d o w i s k a  r e c y k l i n g u  t e g o  p r o d u k t u  u ż y t k o w n i c y 
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.



Cavitation peeling 
device

USER MANUAL

Beauty Sonic Scrub



Safety issues

3. It is forbidden to use this product while charging.

5. Do not unplug the device from the outlet or use it with wet 
hands.

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

4. The product is not waterproof; do not submerge it in water.

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

11. Do not store the product in the bathroom, humid places, at 
high temperatures, as this may cause electric shock or fire.

13. Do not use the device around irritated, allergic or inflamed skin. 
In this case, please contact your doctor.

8. Avoid getting the charging port and power cord dirty.

15. Pregnant women or women during the menstrual cycle should 
not use the product without first consulting a doctor.

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

12. Do not destroy the product, throw it or modify it. In the event of 
damage, stop using it.

6. To avoid accidents, do not touch the metal part of the plug.

9. Charging should be stopped if the power plug or cord is 
damaged or becomes hot during charging.

14. Children should not be allowed to use it or play with it.

10. Clean the device to avoid gathering dust and dirt.



Product description

Spatula
Protective
cover

Side
sensor of 
Ion function

button

Power / 
switch 

Charging
cable



Instructions for use
1. Make sure the device is charged before using it for the first time.
2. If there is no reaction after pressing the power button, connect 
the device to charging.
3. Connect the small end of the charging cable to the charging 
port and then to the USB adapter. While charging, the device 
shows the current battery level.
4. When the device is discharged, it takes about 2 hours to charge 
the battery fully.

Mode 1 – Cleansing the skin:

The treatment should take about 10 minutes. 
When finished, cleanse your skin with clean water.

The treatment should take about 10 minutes. When finished, 
cleanse the skin, apply a cold mask, then keep your face in the 
steamer for 10 minutes or replace it with a warm towel. After 
the treatment, clean your face with clean water.

6. Then select the operating mode by pressing the power / switch 
button. The change of the mode is indicated by a sound signal 
and the lighting of the current operating mode of the device.

For basic use, clean your face with 
a steamer or apply a warm towel for 
5 minutes.

Move along the facial contours to be 
cleaned slowly.

Remember to slope the spatula down against the pore 
direction.

Mode 3/4 – Ion Therapy (Positive Ion+ / Negative Ion-):

To remove blackheads, apply the balm for 10 minutes.

The treatment should take about 10 minutes. 
When finished, cleanse your skin with clean water.

For basic use, clean your face 
with a steamer or apply a warm 
towel for 5 minutes.
Apply a nourishing essence to 
your face and start the treatment.

Apply a nourishing essence to your 
ace and start the treatment.
Move along the facial contours to be cleaned slowly, 
starting from the bottom and moving upwards one by one.
Remember to slope the spatula down against the pore 
direction.

Move along the facial contours to be cleaned slowly.

Remember to slope the spatula down against the pore 
direction.

Mode 2 – Lifting:

5. To turn on the device, press and hold the power button for 
about 1.5 seconds - you will hear a sound notifying that the device 
is turned on.

Apply a cleanser or clean 
water onto the washed face 
and start the treatment.































Tips for user

2.When using the product, the spatula angle should be about 
45 degrees against the pore direction.

5.It is recommended to use the device 2-3 times a week.
6.Before starting and after finishing the treatment, clean the 
spatula to extend the service life of the device.

1.When using the product, please keep your hand partially 
covering the side detectors for the correct operation of the 
3/4 mode.

3.The product is a special cosmetic peeling device; do not use it 
for other purposes.
4.Do not use on areas with skin problems, after plastic surgery, 
sunburn, on irritated, allergic or inflamed skin.

Directions for the scapula movements 
during the procedure

Repair and maintenance
1.In the event of damage or failure, please stop using this product 
and contact the Garett service. Any attempts to repair it on your 
own may damage the device and will invalidate the warranty.
2.Clean the device only with a soft, slightly damp cloth. Do not use 
chemicals or detergents for this purpose.



Technical problems
Symptoms Possible reasons Solutions

No vibration

Incorrect spatula 
position.

Check whether the 
spatula position has 
not changed, you can 
try to slightly correct it.

Poor function or 
complete failure of the 
vibration module.

Contact the service.

It does not start

Uncharged battery.

2 hours.

Connect the device to 
charging and wait

Battery damaged due 
to long period of 
disuse.

Contact the service.

Damage caused by 
ingress of water into 
the interior of the 
device.

Contact the service.

Ion function does 
not work

No hand contact with 
side detectors.

During the procedure, 
hold the device in your 
hand so that it partially 
covers the side 
detectors.

Defective button / 
switch.

Contact the service.

Damage caused by 
ingress of water into 
the interior of the 
device.

Contact the service.

In case of further problems, please contact our Technical  
Support Department: serwis@garett.pl



Technical specification

Weight: 86 g

Note: It is not recommended to be used by pregnant 
women or during the menstrual cycle, for people prone 
to allergic reactions and with skin problems. These 
people should not use the product without first 
consulting a physician.

Product name: Garett Beauty Sonic Scrub 
Dimensions: 195 × 96 × 38 mm

Voltage: 3,7 V

Spatula operation frequency: 28 kHz
Battery: 550 mAh



Warranty / Complaint
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
Contact details available on the website:

25-520 Kielce 
www.garett.eu

ul. Targowa 18/1413

Producer:
PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński 

Correct Disposal of this Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

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.


