
INFORMACJA O PRODUKCIE 

Dziękujemy za korzystanie z zestawu SPA do twarzy. 
Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcje i postępuj 
zgodnie z instrukcjami. 

Mycie twarzy rękoma z użyciem kremu oczyszczającego nie 
jest w stanie dokładnie oczyścić pozostałości bakteryjnych i 
kosmetyków. Może to spowodować wiele problemów 
skórnych, takich jak zaskórniki, trądzik, ciemne rany, sucha 
skóra, ciemne, szorstkie pory. Zaleca się używanie tego 
produktu do czyszczenia skóry, jeśli wystąpią takie objawy. 
Urządzenie jest wyposażony w 2 różne głowice do różnych 
typów skóry i głowicę kulową do masażu. 
Miękka, cienka, ostra szczotka może być używana do 
usuwania kutra, martwej skóry, kosmetyków itp. 
Delikatne włosy z długimi włosami mogą przenikać do 
głębokich porów, głęboko oczyszczać pory, zapobiegać 
powstawaniu zaskórników, zapobiegać powiększaniu się 
porów oraz przeciwdziałać trądzikowi i obtłuszczeniom. 
Kulki do masażu mogą być stosowane do łagodzenia skóry, 
poprawienia krążenia krwi, promowania metabolizmu skóry, 
zwiększenia żywotności komórek skóry i zwiększenia 
elastyczności skóry. 
 
* To urządzenie można połączyć z innymi produktami do oczyszczania 

twarzy. 

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 
1. Przed użyciem wyczyść zapasowe główki szczoteczki wodą. 
2. Instalacja i wymiana główek szczotek: Wybierz odpowiednią 
główkę szczoteczki, wyrównaj połączenie i lekko naciśnij. 

3. Zwilż twarz i pędzel, nałóż swoje ulubione produkty 
oczyszczające. 
    * zaleca się czyszczenie twarzy do 5 minut raz dziennie. 
4. Kliknij przycisk i przełącz urządzenie od 1 do 3 biegów, wg 
uznania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Przełącz kierunek obracania, naciskając przycisk przez 3 
sekundy, aby wyczyścić prawą część twarzy po zakończeniu 
czyszczenia lewego policzka. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Oczyść twarz wodą. 

1. Niskie - miękkie czyszczenie 
2. Med - szybkie czyszczenie 
3. Wysokie - głębokie czyszczenie 

STRUKTURA PRODUKTU 

szczotka z długim włosiem   szczotka z krótkim włosiem   kulki do masażu  

moduł obrotowy/łączący 

Wskaźnik LED Włącznik / wyłącznik 

pochwyt 

Port do ładowania 

CECHY PRODUKTU INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

    

Wodoodporna konstrukcja 
- Może być używany w łazience 
Szczotka do mycia twarzy 3 w 1 
- Ten przedmiot jest wyposażony w 2 różne główki 
szczotek do różnych rodzajów skóry i głowicę kulową 
do masażu. 
Łatwy w użyciu moduł obrotowy z 3 biegami 
- Obróć w lewo i prawo, jak chcesz, naciskając 
przycisk 3 sekundy, aby przełączyć kierunki. 

 
* Ładuj urządzenie przez 2 godziny przed użyciem. 
Wskaźnik ładowania= czerwony, wskaźnik pełnego 
naładowania= zielony. 
Kliknij przycisk, aby włączyć urządzenie z niebieskim 
wskaźnikiem przy małej mocy; Jeszcze jedno kliknięcie 
przycisku, aby uzyskać średnią moc; Ponownie kliknij, aby 
zwiększyć moc, a jeszcze raz kliknij, aby go wyłączyć. 
Obróć w lewo i prawo, jak chcesz, naciskając przycisk 3 
sekundy, aby przełączyć kierunki. 
Urządzenie jest na NISKIM biegu podczas ładowania i nie 
można go przełączyć na inny bieg. 
Niebieski wskaźnik będzie migać w stanie roboczym, gdy 
urządzenie wyłączy się i wyłączy się automatycznie. 

SPECYFIKACJA 

Nazwa produktu: Zestaw SPA do twarzy 
Zasilanie: bateria litowo-polimerowa 3,7V 300mA / H 
Moc: 0,8W 
Akumulator litowo-polimerowy o pojemności: 300mA / H 
Czas ładowania: 2 godziny 
Napięcie wejściowe: 5 V Prąd: 200 mA 
Rozmiar produktu: 180 mm * 42 mm * 41 mm 
Wielkość opakowania: 198 mm „119 mm” 51 mm 
Paczka zawiera: 
1 szczoteczka do mycia twarzy 
2 głowice wymienne szczotki 
1 kulka do masażu 
1 kabel USB 
1 instrukcja obsługi 

KONSERWACJA 

UWAGA 

1. Nie czyść urządzenia twardymi przedmiotami lub płynami 
powodującymi korozję. 
2. Po każdym użyciu umieść w czystym miejscu. 
3. Wymień główki szczotek, gdy są zdeformowane lub 
uszkodzone. Proponuje się wymianę główek szczotek co 3 
miesiące. 
 
 
 
 
 
1. Podłącz urządzenie do portu USB komputera, aby 
naładować je za pomocą dołączonego kabla USB. 
2. Jest to normalna sytuacja, gdy urządzenie jest lekko 
rozgrzane podczas procesu ładowania. 
3. Wskazuje, że moc jest niewystarczająca, jeśli wibracja 
słabnie, naładuj je na czas. 
4. Nie używaj tego produktu, jeśli masz 15 lat lub mniej. 
5. Nie wyrzucaj ani nie wywieraj silnego wpływu na ten 
produkt, nie otwieraj urządzenia. 
6. Jeśli zasilanie nie jest w stanie wyregulować, może to być 
spowodowane wewnętrzną awarią urządzenia lub przycisk 
zablokował się, skontaktuj się z działem obsługi 
posprzedażnej. 

SZCZOTKA OCZYSZCZAJĄCA 3 W 1 

INSTRUKCJA OBSUGI 

Ten produkt przeszedł surową kontrolę jakości i posiada certyfikat 
CE i FCC oraz krajową kontrolę jakości. 

IMPORTER 

TRADERON 
ul. Kieślowskiego 3d/42 
02-962 Warszawa/Polska 
VAT: PL6711009139 
www.permanent24.pl 
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