
RANKINIS VEIDO MASAŽUOKLIS

 TOUCHBeauty „Microcurrent Facial Roller“, TB1682

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Saugumo perspėjimai 

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

DĖMESIO!
 Nenaudokite prietaiso, jeigu:

o Esate nėščia;
o Esate vaikas;
o Turite medicininį implantą;
o Turite jautrią odą;
o Skundžiatės odos problemomis;
o Esate su makiažu.

Nenaudokite  vietose,  kurias  depiliavote  arba  kuriose  buvo  atliktos  plastinės
chirurgijos operacijos. Venkite akių ir gerklės zonų. 

 Jeigu pradedate prastai jaustis, tuoj pat nutraukite prietaiso naudojimą ir
pasikonsultuokite su medikais.

 Nelaikykite prietaiso karštose ir drėgnose vietose.
 Nemėginkite savarankiškai modifikuoti, išrinkti ar taisyti prietaiso. 
 Naudodami  prietaisą,  nusiimkite  papuošalus  ir  aksesuarus.  Susiriškite

plaukus.
 Įsitikinkite, kad saulės modulis yra nukreiptas į šviesą.

Techniniai duomenys 

Nominali įtampa / srovės stipris: 1,5 V / 10 mA
Matmenys: 141 mm x 57,5 mm x 33 mm
Medžiaga: ABS
Standartas: Q/XMMJ1002-2015

Sudedamosios dalys
1. Masažiniai voleliai

2. Saulės modulis

3. Rankenėlė

4. Valymo šluostė

5. Laikymo krepšelis



Naudojimas
Naudokite prietaisą ant odos, pakreiptą įvairiais kampais, kad padidintumėte masažo
veiksmingumą (2 pav.).

 Veidas: švelniai judinkite volelius nuo žandikaulio link skruostikaulių (3
pav.).  Tada  pamažu judinkite  volelius  nuo  burnos  kampų link  ausų  (3
pav.).

 Kaklas: švelniai judinkite prietaisą nuo pečių link kaklo ir žandikaulio (4
pav.).

 Rankos: švelniai judinkite prietaisą per visą rankos ilgį (5 pav.).  

Valymas ir priežiūra
1. Kaskart baigę naudoti prietaisą, nuvalykite jį su rinkinyje esančia šluoste. 

2. Nemerkite prietaiso į vandenį.

3. Nenaudokite  plieno  drožlių,  koroziją  sukeliančių  skysčių ar  valiklių  su
abrazyvinėmis dalelėmis prietaiso švarai palaikyti.

Techninis aptarnavimas ir garantija

Aplinkosaugos patarimai
Nemeskite  prietaiso  kartu  su  buitinėmis  atliekomis.  Palikite  specialiame buitinės
technikos perdirbimo punkte.

Garantija ir aptarnavimas

„TOUCHBeauty“ gaminiams taikomos šios garantijos sąlygos:

 „TOUCHBeauty“  prietaisams  taikoma  vienerių  (1)  metų  garantija,
skaičiuojama  nuo  įsigijimo  datos.  Garantiniu  laikotarpiu  atliekamas
nemokamas prietaiso taisymas.

 Garantija negalioja šiais atvejais: jeigu prietaisas yra specialiai gadinamas,
netinkamai  naudojamas,  laikomas  ir  prižiūrimas;  jeigu  prietaisą  taiso,


	RANKINIS VEIDO MASAŽUOKLIS
	TOUCHBeauty „Microcurrent Facial Roller“, TB1682

