
VIBRUOJANTIS PAAKIŲ MASAŽUOKLIS 

TOUCHBeauty „Sonic Eye Device“, TB1583

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Saugumo perspėjimai 
Prieš  naudodami  prietaisą,  atidžiai  perskaitykite  šią  naudojimo  instrukciją.
Išsaugokite ją, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.

DĖMESIO!

 Nenaudokite prietaiso, jeigu:
                             -  Esate nėščia arba žindote;
                              - Skundžiatės alergijomis;
                              - Yra veido paralyžius;
                              - Turėjote akių operaciją;
                               -Turite blakstienų implantus;
                               -Skundžiatės akių ligomis ar kitomis akių problemomis.

 Prieš  pradėdami  naudoti  prietaisą,  įsitikinkite,  kad  prietaisas  yra
neapgadintas. Jei prietaisas sugedo, jo nenaudokite.

 Nenaudokite prietaiso, kai esate įsidėję kontaktinius lęšius.
 Jeigu prastai jaučiatės, naudodami prietaisą, tuoj pat nutraukite prietaiso

naudojimą ir pasikonsultuokite su gydytojais.
 Nemėginkite  savarankiškai  modifikuoti,  išrinkti  ar  taisyti  prietaiso,  kad

išvengtumėte nelaimingų atsitikimų. 
 Nesidalinkite prietaisu su kitais.
 Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 Reguliariai valykite prietaisą, kad jis ilgiau Jums tarnautų.
 Prietaisas  veikia,  naudodamas bateriją.  Jei  ketinate  ilgą laiką nenaudoti

prietaiso, išimkite bateriją.

Techniniai duomenys 

Įtampa ir galia: 1,5 V / 1,0 W
Baterija: AAA, 1,5 V x 1 vnt. (nepridedama)
Matmenys: 137 mm x 23 mm x 25 mm
Medžiaga: ABS, cinko lydinys
Standartas: Q/XMMJ1015-2015



Sudedamosios dalys

1. Masažuoklio galvutė

2. Korpusas

3. Išmanusis jutiklis

4. Apsauginis kamštelis

5. Baterijos dangtelis

Naudojimas
Baterijos tarnavimo trukmė – 3 val.
Įstatykite  1  vnt.  AAA  bateriją  taip,  kaip  parodyta  2  pav.  Baterija  kartu
neparduodama.

1. Akių masažas: užtepkite paakių kremo ant odos aplink akis. Laikydami prietaiso
korpusą, įsitikinkite, kad Jūsų pirštai liečia išmanųjį jutiklį. Pridėkite masažo galvutę
prie  odos ir  judinkite  ją  švelniais  sukamaisiais judesiais.  Taip pat  galite  švelniai
tapšnoti masažuoklio galvutę nuo vidinio iki išorinio akies kampo tol, kol kremas
visiškai įsigers (3 pav.).

2.  Veido masažas: užtepkite ant odos veido kremo ar losjono. Laikydami prietaiso
korpusą, įsitikinkite, kad Jūsų pirštai liečia išmanųjį jutiklį. Masažuokite veidą taip,
kaip aprašyta žemiau, tol, kol kremas ar losjonas visiškai įsigers (4 pav.).:

a. Judinkite masažo galvutę nuo kaktos centro link smilkinių.
b. Judinkite masažo galvutę nuo smakro link burnos kampučių.
c. Judinkite masažo galvutę nuo burnos kampučių link ausų.



Valymas ir priežiūra

1. Nemerkite  prietaiso  į  vandenį.  Nuvalykite  prietaisą  švaria  sausa  arba
sudrėkinta šluoste.

2. Nenaudokite  vandens,  alkoholio,  plieno  drožlių, koriziją  sukeliančių
skysčių arba valiklių su abrazyvinėmis dalelėmis prietaiso švarai palaikyti.
Naudodami  šias  priemones,  galite  sugadinti  prietaisą  arba  skatinti  jo
spalvos praradimą.

3. Nenaudokite  tepalų,  valiklių,  oro  gaiviklių  ar  šveičiamųjų  priemonių
prietaisui prižiūrėti.

Techninis aptarnavimas ir garantija
1. Aplinkosaugos patarimai

Baterijos yra kenksmingos aplinkai. Nemeskite jų kartu su buitinėmis atliekomis.
Palikite specialiose baterijų surinkimo vietose.

2. Trukdžių šalinimas

Problema Priežastis Sprendimas
Prietaisas neveikia.  Baigia  išsekti

baterija.

 Išseko baterija.

 Netinkamai  įstatyta
baterija.

 Pirštai  neliečia
išmaniojo jutiklio.

 Pakeiskite bateriją nauja.

 Išimkite bateriją ir tinkamai ją
įdėkite.

 Įsitikinkite,  kad,  naudojant
prietaisą, pirštai liečia jutiklį.

Jeigu  iškilusi  problema  nėra  aprašyta  lentelėje,  nutraukite  prietaiso  naudojimą  ir  kreipkitės  į
artimiausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
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