
VFACE
Elektromos szépészeti eszköz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Esténként akár 5 perc használattal teljesen új szintre emelheti a bőrápolást. Az arcmasszírozóval 
maximalizálhatja bőrápolási rutinjának hatékonyságát és ragyogóan egészséges arcbőrre tehet 

szert sokkal gyorsabban.

A CSOMAG TARTALMA:

1 x elektromos szépészeti 
eszköz

1 x használati útmutató
1 x tároló

TERMÉKLEÍRÁS:

Anyag: fém
Szín: arany
Névleges feszültség: DC 1,5 V
Frekvencia: 6000 fordulat/perc

Teljesítmény: 1 db AA elem (nem tartozék)
Vízálló kivitel
Használja homlokán, arcán, nyakán, 
kulcscsontján, vállán, karján, kézén és lábán.



1. T alakú fej
2. Nyél/elemtartó
3. KI/BE forgatható gomb

ELEM BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE

1. Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a kapcsoló fedelét az eltávolításához.

2. Helyezze be az elemet (1 x AA), zárja a kapcsoló fedelét, és az óramutató járásával 
megegyező irányba forgatva tekerje vissza.



FŐKAPCSOLÓ

BEKAPCSOLÁS: a bekapcsoláshoz fordítsa el a 
kapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba.  

KIKAPCSOLÁS: a kikapcsoláshoz fordítsa el a kapcsolót 
az óramutató járásával megegyező irányba. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

1. Tisztítsa meg az arcát és a nyakát.
2. Vigyen fel bőrápoló vagy hidratáló krémet.
3. Kapcsolja be a készüléket. 
4. Határozott mozdulatokkal csúsztassa a VFACE T-alakú végét 
felfelé irányuló mozdulatokkal, az arc belső területeiről a külseje 
felé. 
5. Használja területenként 5 másodpercig.

A kezelés gyakorisága: Minden nap (reggeli és esti kezelés 
során).
Kezelés ideje: 5-10 perc

Használat és tisztítás után helyezze vissza a VFACE-t a 
tárolójába. 

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS 

• Minden használat után törölje át száraz és puha ronggyal és törölje tisztára. Helyezze 
vissza az eredeti tárolójába.

• Vegye ki belőle az emelet, ha sokáig nem használja.

• Tárolja szobahőmérsékleten, száraz helyen. 



________________________________________________________________________________

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási 
hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása 
következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros 
hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az 

anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor 
keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a 

terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.
A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek 
követelményeinek.


