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ELEKTRYCZNA SZCZOTKA DO MAKIJAŻU
model: C78-CB001
Instrukcja obsługi

PL
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu.
Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Przeznaczenie:
Szybkie i równomierne nakładanie makijażu (podkład, puder, róż itp.) z wykorzystaniem delikatnego, wirującego pędzla. Bardzo prosty w użyciu i 
utrzymaniu w czystości.

Zawartość opakowania:
- pędzel kosmetyczny
- zapasowa końcówka z pędzlem
- instrukcja obsługi

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
1. Należy upewnić się, że baterie nadają się do zasilania produktu. Podczas wkładania baterii do urządzenia należy zwrócić uwagę na prawidłową 

biegunowość.
2. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do nakładania makijażu.
3. Nie wolno używać urządzenia w wilgotnym środowisku ani kłaść go w pobliżu źródeł wilgoci i gorąca, jak również w miejscach mocno zakurzonych.
4. Nie wolno trzymać produktu wilgotnymi dłońmi oraz dopuszczać do jago kontaktu z wilgocią.
5. Urządzenie należy wyłączyć po zakończeniu nakładania makijażu.
6. Po stwierdzeniu usterki lub przegrzania, nie wolno samemu rozbierać ani naprawiać urządzenia.

UWAGA:
W dolnej części urządzenia znajduje się wyłącznik uderzeniowy (wstrząsowy). Po jego zadziałaniu (stuknięcie dolną częścią np. o blat stołu) dojdzie do 
automatycznego wyłączenia się urządzenia. Nie jest to usterka. Urządzenie można ponownie uruchomić naciskając przycisk ON/OFF.

Wykaz elementów:

Wymiana końcówki z pędzlem 
- z wirującej osi urządzenia zdejmij końcówkę lekko za nią pociągając
- załóż nową końcówkę na oś
- zakładając nową końcówkę zwróć uwagę na to, żeby wypłaszczenia na osi i końcówce z pędzlem były naprzeciw siebie

Dane techniczne: 
Zasilanie:  DC 3V, 2 x 1,5 V AAA
Wymiary:  150 x 30 mm
Masa:   49 g

Czyszczenie i przechowywanie: 
Końcówkę ze szczotką można lekko przepłukać wodą z mydłem. Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy 
oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu 
wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od 
lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara 
zgodnie z przepisami krajowymi.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych 
w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych 
w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normal-
nego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada 
jego właściciel.

wirujący pędzel

lampka LED sygnalizująca działanie

przycisk ON/OFF pokrywa komory baterii


