
ÁRTALMATLANÍTÁS 
 
Az elektromos és elektronikus hulladékokról (WEEE) szóló 
irányelv (2012/19/EU) szabályozza a termékek 
újrahasznosítását az elérhető legjobb visszanyerési és 
újrahasznosítási technikák alkalmazásával, amelyeknek célja 
a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása, az energia és a 
források megtakarítása és a veszélyes anyagok 
szemétlerakókban való tárolásának elkerülése. 

 
A termék az elektromos és elektronikus berendezések osztályába tartozik, 
ezért kérjük, győződjön meg róla, hogy az élettartama lejártakor a terméket 
a helyi hatóságok követelményei szerint helyesen ártalmatlanítja. NEM 
ártalmatlanítható a háztartási hulladékkal együtt. 

SPECIFIKÁCIÓ 

USB töltő – Névleges bemenet: DC5V, 0.5A 

Ez a készülék megfelel a jelenlegi termékekre vonatkozó uniós 
jogszabályoknak. 

FONTOS INFORMÁCIÓK 

• A készülék vízállósági besorolása IPX8, mely lehetővé teszi a készülék 
zuhanyzóban illetve fürdőkádban történő használatát.  
• A készüléket tisztítás céljából egy nedves törlőkendővel törölheti át. NE 
használjon oldószert vagy dörzsölő szivacsot! 
• A masszírozó fejet úgy tisztíthatja, hogy leveszi a készülékről, majd 
beáztatja egy meleg vízzel teli edényben, utána kiveszi, és hagyja alaposan 
megszáradni a levegőn, mielőtt újból használja. NE használjon oldószert 
vagy dörzsölő hatású szivacsot! 
• A masszírozó fejeket néhány havonta cserélni kell. Ha korábban 
elszíneződnek vagy elveszítik formájukat, azonnal cserélje ki őket! 
• NE helyezze a készüléket hőforrás közelébe! 
• NE használja a készüléket, ha az nem megfelelően működik, vagy 
leesett és megsérült! 
• Nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek a készülékben. 
• A helytelen használat súlyos sérüléseket okozhat. 
• A termék csak a használati utasításban leírtak céljából használható! 

 
Rio, Dezac és Sonicleanse 60 second sonic cleansing brush a The Dezac 
Group Ltd bejegyzett védjegyei! © The Dezac Group Ltd 2015 PO Box 17, 

Cheltenham Spa, England GL53 7ET 
 
A készülék hivatalos forgalmazója a MOPA Kft. 9082 Nyúl, Széchenyi út 31. 

www.riobeauty.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONICLEANSETM PURE 
Arctisztító készülék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiemelkedő arctisztításért 

 

 

 

http://www.riobeauty.hu/


ÓVINTÉZKEDÉSEK 
• Kérjük, olvassa el alaposan a használati 
útmutatót és őrizze meg, hogy szükség 
esetén később is tanulmányozhassa! 
 
• A készüléket 8 év feletti gyermek vagy 
csökkent fizikális, érzékelési vagy mentális 
képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal 
és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező 
személyek csak abban az esetben 
használhatják, amennyiben az felügyelet alatt 
történik vagy tájékoztatást kapnak a készülék 
biztonságos használatáról és megértik az 
előfordulható veszélyeket! Ügyeljen rá, hogy 
gyermeke ne játsszon a készülékkel! A 
készülék tisztítását, gyermek csak felügyelet 
mellett végezheti! 

 
• NE használja sebhelyen, töredezett vagy 
kivörösödött, eres bőrön, gennyes vagy 
gyulladt pattanáson, ledörzsölt bőr ekcémán, 
sérült, begyulladt vagy beteg bőrön, vagy 
bármilyenmás beteg bőrfelületen! 

 
• Ajánlott bőrgyógyásza tanácsának 
kikérése, ha a készülék használatában 
bizonytalan. 

 
• Kerülje a szem környékét a készülék 
használatával! 

 
• Csak külsőleg használandó! 
 
 
 
 

ISMERJE MEG KÉSZÜLÉKÉT 
1. Cserélhető kefefej 
a, külső kefe  b, belső kefe  
2. Töltés-jelzőfény 
Alacsony töltöttség: a 
lámpa villog 
Töltés: a lámpa 
fokozatosan vibrál 
Feltöltött állapot: a lámpa 
világít 
3. USB töltő csatlakozó   
4. IPX8 vízállóság. 
a készülék zuhanyzóban, 
illetve fürdőkádban is 
használható  
5. Bekapcsoló / program gomb 
Az 1-es programhoz nyomja meg egyszer a gombot: 
Alacsony fokozat száraz és normál bőrre.  
A 2-es programhoz nyomja meg kétszer a gombot: 
Magas fokozat zsíros bőrre. 
6. USB töltő 
A SONICLEANSE PURE 60 másodperc után 
automatikusan kikapcsol. 
 

TÖLTÉS 
Fontos: az első használata előtt 2 ½ órán keresztül töltse 
a készüléket! 

Győződjön meg róla, hogy a készülék 
kikapcsolt állapotban van és a fém 
érintkezők szárazak.  

Csatlakoztassa az USB töltőt (6) az USB 
kontaktpontokhoz (3). 

 

Töltés alatt a fehér fény fokozatosan vibrál.  

 

 

A töltés végén a fehér fény folyamatosan 
világít. 

Használat során, ha a készüléke eléri az 
alacsony töltöttségi szintet, a fehér fény 
villogni kezd.    

 

KEZELÉS 
A kezelés elkezdése előtt, győződjön meg róla, hogy a 
készüléket 2 ½ órán át töltötte!  

 

 

 

 
 
Nedvesítse meg az arcát meleg vízzel. Vigye fel a kiválasztott 
tisztító terméket a masszírozó fejre vagy az arcára. 
Az 1-es program indításához nyomja meg egyszer a Be / 
program gombot (száraz és normál bőrtípushoz javasolt) vagy 
kétszer a magas fokozat indításához (zsíros bőrtípushoz 
javasolt).  

A kezelést a homlok területével kezdje és 
20 másodpercig tisztítsa. Majd térjen át az 
orr, az áll és végül az arc területeire.  

A készülék 20 másodperces 
időintervallumonként sípol, jelezve ezzel 
az adott terület kezelésének idejének a 
végét.  

Megjegyzés: A készülék 60 másodperc 
után automatikusan kikapcsol. 

A készüléket a Be / program gomb 
megnyomásával kapcsolja ki, Gyengéden 
öblítse le arcbőrét meleg vízzel, majd 
törölje szárazra egy törölközővel. 
Hagyja megszáradni a levegőn a fejet, 
mielőtt visszahelyezi a készüléket a 
dobozába. 

Tipp: az orr körüli érzékeny terület hatékony tisztításához 
vegye le a külső kefét (1a).  

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
Ha kérdése van, vagy nehézségeket tapasztal, kérjük, hívja 
a MOPA Kft. ügyfélszolgálatát: 9082 Nyúl, Széchenyi út 31. 
E-mail: info@mopa.co.hu, Telefon: +36 30 6 560 292 
Munkanapokon: 9.00-16-óráig 

GARANCIA 
A készülék normál használata esetén 2 év cseregaranciát 
biztosítunk. Kérjük, őrizze meg a számlát, mert a garancia 
csak a számla bemutatásával érvényesíthető! 

 

 

 

 

 


