
do trybu, który będzie zgodny osobistymi potrzebami.

do mycia twarzy lub wody.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Urządzenie do peelingu 
kawitacyjnego

Beauty True Scrub

O produkcie

Ultradźwiękowe wibracje jonowe

Wibracje ultradźwiękowe 20-30 KHZ na minutę 
pomagają oczyścić brud głęboko w porach i sprawiają, 
że skóra jest jaśniejsza i bardziej przejrzysta.

Uwagi przed użyciem produktu

1. Nie należy trzymać urządzenia na twarzy w jednym 
miejscu przez dłuższy czas. Poruszaj powoli urządzeniem
po twarzy.
2. Jeśli na twarzy występuje stan zapalny, należy 
stosować urządzenie po ustąpieniu zapalenia.
3. Zaleca się używanie urządzenia 1 do 2 razy w tygodniu. 
Nie należy używać urządzenia kilka razy dziennie.
4. Utrzymuj płytę ze stali nierdzewnej i korpus  
w czystości podczas używania.
5. Podczas używania pamiętaj o prawidłowym trzymaniu
dłoni na obszarze czujnika jonów.

Instrukcja krok po kroku

KROK 1
Rozgrzej twarz,  

używając gorącego ręcznika lub 
podgrzewacza parowego na  

3-5 minut, aby otworzyć pory.

KROK 2
    Oczyść twarz, używając płynu 

KROK 3
Uruchom urządzenie i przejdź 
do trybu, który będzie zgodny

KROK 4
Poruszaj powoli urządzeniem 

KROK 6
Użyj okładu chłodzącego lub 

umyj twarz wodą. nałóż maskę nawilżającą, aby 
zmniejszyć pory.

Instrukcja pracy

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy, aby 
włączyć urządzenie. Tryb domyślny to ultradźwięki. 
Ponowne naciśnięcie powoduje przejście do silniejszego
trybu ultradźwięków. Informacje o zmianach trybu 
pojawiają się na wyświetlaczu LCD w postaci ikon 
trybów.
2. Naciśnij ponownie, aby przejść do trybu eksportu 
jonów dodatnich z niebieskim światłem.
3. Naciśnij ponownie, aby przejść do trybu importu 
jonów ujemnych z czerwonym światłem.
4. Naciśnij ponownie, aby przejść do trybu ultradźwiękowego
EMS.
5. Naciśnij ponownie, aby przejść do pierwszego trybu, 
naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy w dowolnym 
trybie, aby wyłączyć urządzenie.

z osobistymi potrzebami.
po twarzy, aby usunąć zaskórniki.

KROK 5
Po zakończeniu zabiegu

Łopatka ze stali nierdzewnej działa na twarz 
mikroprądami ii wibracjami o wysokiej częstotliwości 
poprzez ultradźwiękowymi. Urządzenie usuwa brud z  
zewnętrznej skóry, oczyszcza pory  i pomaga wygładzić 
skórę.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:
www.garett.pl

Producent:

www.garett.pl

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

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. 

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach 
ws ka z u j e ,  że  p o  u p ł yw i e  o kre s u  u ży t kowa n i a  n i e  n a l eży  u s u wa ć  g o 
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.

Łopatka

Boczny
czujnik
funkcji ION

Wyświetlacz
LCD

Przycisk włączania/
wyłączania/zmiany trybów

Opis produktu

Port ładowania 
Micro USB

1. Tryb czyszczenia ultradźwiękowego 
Light
2. Tryb czyszczenia ultradźwiękowego 
High 
3. Import anionów
4. Niebieskie światło
5. Eksport jonów dodatnich
6. Czerwone światło
7. EMS
8. Wskaźnik ładowania

Specyfikacja urządzenia

Nazwa produktu: Garett Beauty True Scrub

Wymiary produktu: 170 × 45 × 21 mm

Metoda ładowania: USB

Napięcie robocze: 3,7 V

Napięcie ładowania: 5 V

Waga produktu (netto): 90 g

Pojemność baterii: 450 mAh

Czas ładowania: 2 godziny

Czas pracy: do 4 godzin

Wibracje ultradźwiękowe: 23 kHz

Środki ostrożności

1.Utrzymuj produkt w czystości przed użyciem i po nim.
2.Nie należy używać w przypadku rany, egzemy lub innych 
problemów skórnych.
3.Nie należy używać wokół oczu.
4.Urządzenie nie powinno być używane przez
dzieci.
5.Czas pracy powinien mieścić się w granicach 
15 minut. Urządzenie nie wyłącza się automatycznie 
po 15 minutach.
6.Urządzenie należy czyścić tylko kiedy jest wyłączone.
7.Nie należy używać urządzenia podczas ładowania.
8.Produkt nie jest wodoodporny, nie należy myć go 
w wodzie.
9.Nie należy używać urządzenia podczas kąpieli.
10.Nie należy demontować ani naprawiać samodzielnie
urządzenia. W przypadku problemów technicznych
należy skontaktować się ze sprzedawcą lub 
bezpośrednio z serwisem firmy Garett.

12.Do ładowania użyj określonego kabla USB i upewnij 
się, że napięcie ładowania spełnia wymagania.

Czyszczenie i konserwacja

1. Urządzenia należy trzymać z dala od wilgoci.   
2. Nie należy wkładać go do zmywarki lub kuchenki
mikrofalowej.
3. Urządzenie należy wyłączyć przed czyszczeniem.
4. Nie należy czyścić urządzenia ostrymi ani żrącymi 
roztworami.
5. Urządzenie należy czyścić miękką szmatką lub 
wacikiem.
6. Nie należy myć urządzenia w wodzie.

Niniejsza instrukcja zawiera prawidłowe
wskazówki dotyczące użytkowania 
produktu. Przeczytaj ją przed użyciem, 
aby uniknąć szkód spowodowanych 
niewłaściwą obsługą.

Gwarancja/Reklamacja

Wyprodukowano w  P.R.C.

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

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

ź Powoli przesuwaj wzdłuż konturów twarzy, która ma 
być czyszczona.

ź Na umytą twarz nanieś środek 

 
Tryb 1/2 – Oczyszczanie skóry (L/H):

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

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

        odżywczą i rozpocznij zabieg.

ź 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.

ź Do podstawowego działania 

ź Nałóż na twarz esencję 

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

ź Powoli przesuwaj wzdłuż konturów
twarzy która ma być czyszczona.

Tryb 5 – Lifting (EMS):

ź Do podstawowego działania 
        oczyść twarz parownikiem lub 

        5 minut. 

        nałóż ciepły ręcznik na 5 minut.
ź Nałóż na twarz esencję odżywczą 

i rozpocznij zabieg.
ź Do usuwania zaskórników nałóż balsam na 10 minut.

         do oczyszczania lub czystą wodę 
         i rozpocznij zabieg.

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

        oczyść twarz parownikiem 
        lub nałóż ciepły ręcznik na 

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