VFACE
Masažni aparat za obraz s 24-karatnim zlatom

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.
Že z vsakodnevno 5-minutno uporabo aparata boste svojo kožo dvignili na povsem novo raven. Z
masažnim aparatom za obraz boste končno izpopolnili vašo dnevno nego ter hitro dosegli sijočo in
čudovito kožo!
PAKET VKLJUČUJE:
1 x masažni aparat za
obraz

1 × uporabniški priročnik

1 x torbica za
shranjevanje

SPECIFIKACIJE IZDELKA:
Material: kovina
Barva: zlata
Nazivna napetost: DC 1,5 V
Frekvenca: 6000 vrtljajev na minuto

Napajanje: 1 x AA baterije (niso priložene)
Vodoodporen dizajn
Uporabite na čelu, licih, vratu, ključnici,
ramenih, rokah, dlaneh in nogah.

1.
2.
3.

Glava v obliki črte T
Prostor za ročaj/baterijo
Gumb za vklop/izklop

METODA NAMESTITVE / ZAMENJAVE BATERIJE

1.

2.

Zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca, da odprete pokrov s stikalom.

Vstavite baterijo (1 x AA), zaprite pokrov in ga zavrtite v smeri urinega kazalca.

DELOVANJE STIKALA

VKLOP: pokrov s stikalom vrtite v nasprotni smeri
urnega kazalca, da vklopite napravo.
IZKLOP: pokrov s stikalom vrtite v smeri urnega kazalca,
da izklopite napravo.

NAVODILA:

1. Očistite obraz in vrat.
2. Nanesite serum ali vlažilno kremo.
3. Vklopite napravo.
4. Začnite na sredini obraza in z aparatom VFACE nežno drsite
navzgor in se pomikajte proti zunanjemu delu obraza.
5. Na vsakem predelu obraza zadržite napravo 5 sekund.
Pogostost uporabe: Vsak dan (po jutranjem in večernem
čiščenju obraza).
Čas uporabe: 5-10 minut
Očistite obraz in pospravite napravo VFACE v originalno
embalažo.

SKRB IN VZDRŽEVANJE
•

Z nežno, suho krpo z naprave obrišite vlago po vsaki uporabi. Pospravite jo v originalno
embalažo.

•

Če naprave dalj časa ne uporabljate, odstranite baterijo.

•

Napravo hranite pri sobni temperaturi in v suhem okolju.

________________________________________________________________________________
Navodila za recikliranje in odlaganje
Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske
odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi
nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte
trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem
za oddajo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Prodajalec lahko ta
izdelek sprejme za okolju varno recikliranje.
Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.

