
FONTOS INFORMÁCIÓ

•	 A	 készülék	 fröccsenő	 vízzel	 szemben	 ellenálló.	 NE	
helyezze	 olyan	 helyre,	 ahonnan	 vízbe	 eshet	 vagy	
beleránthatják!

•	 NE	merítse	bele	a	készüléket	vízbe	vagy	folyadékba!
•	 NE	tartsa	a	készüléket	folyó	víz	alá!
•	 A	 készüléket	 tisztítás	 céljából	 egy	 nedves	

törlőkendővel	törölheti	át.
•	 NE	 használjon	 oldószert	 vagy	 dörzsölő	 hatású	

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	használjon	más	masszírozó	fejeket,	amelyek	nem	
ajánlottak!

•	 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!
•	 A	 termék	 megfelel	 az	 európai	 elektromágneses	

összeférhetőségre	 vonatkozó	 törvények	
követelményeinek.	 NE	 használja	 a	 terméket	
rövidhullámú	 vagy	 mikrohullámú	 készülékek	
közelében!	 Ha	 a	 termék	 nem	 megfelelő	
működését	 tapasztalja,	 elképzelhető,	 hogy	 külső	
elektromágneses	interferencia	okozza	a	hibát,	például	
elektromos	motor/hangszóró,	stb.	Távolítsa	el	ezt	az	
interferenciaforrást,	majd	 indítsa	újra	 a	 készüléket	 a	
megfelelő	működés	érdekében!	A	közelben	található	
más	elektromos	készülékre	is	hatással	lehet	a	termék.

Rio,	Dezac	és	Sonicleanse	a	The	Dezac	Group	Ltd	bejegyzett	
védjegyei!	A	készülék	hivatalos	forgalmazója	a	Hansborg	
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FONTOS	FIGYELMEZTETÉSEK

HASZNÁLATI	UTASÍTÁS

•	 Kérjük,	olvassa	el	alaposan	a	használati	útmutatót	
és	 őrizze	 meg,	 hogy	 szükség	 esetén	 később	 is	
tanulmányozhassa!

•	 NE	 használja	 sebhelyen,	 töredezett	 vagy	
kivörösödött,	 eres	 bőrön,	 gennyes	 vagy	 gyulladt	
pattanáson,	 ledörzsölt	 bőr	 ekcémán,	 sérült,	
begyulladt	 vagy	 beteg	 bőrön,	 vagy	 bármilyen	
más	 beteg	 bőrfelületen!	 Ajánlott	 bőrgyógyásza	
tanácsának	kikérése,	ha	a	készülék	használatában	
bizonytalan.

•	 Kerülje	a	szem	környékét	a	készülék	használatával!
•	 Csak	külsőleg	használandó!
•	 Tárolja	 gyerekek	 és	 állatok	 számára	 nem	

hozzáférhető	helyen!
•	 14	év	alatti	gyermekek	NEM	használhatják!
•	 Korlátozott	 testi,	 érzékszervi	 vagy	 mentális	

képességekkel	 rendelkezők,	 vagy	 megfelelő	
tapasztalattal	 és	 ismeretekkel	 nem	 rendelkezők	
számára	nem	 javasolt	 termék,	kivéve,	ha	egy	 testi	
épségükért	 felelős	 személy	 felügyelete	 alatt	 vagy	
annak	utasításaival	folytatják	a	termék	használatát!

ÁRTALMATLANÍTÁS

Ezen	 berendezés	 megfelel	 az	 elektromos	 és	
elektronikus	 berendezések	 hulladékairól	 szóló	
2002/96/EC	Európai	Uniós	irányelvnek	(WEEE).		

Ezen	 irányelv	 alapján	 egész	 Európában	 a	 készüléket	
átveszik,	 majd	 elektromos	 és	 elektronikai	 hulladékként	
újrahasznosítják.	 Amennyiben	 készüléke	 elérte	 élettartama	
végét	és	ki	szeretné	dobni,	kérjük,	hogy	az	erre	szakosodott	
elektronikai	 és	 elektronikus	 hulladékok	 begyűjtésével	
foglalkozó	 cégeknek	 szíveskedjen	 leadni!	 Ne	 dobja	 ki	 a	
háztartási	hulladékkal	együtt!	
Ne	 dobja	 tűzbe	 és	 ne	 tegye	 ki	 az	 elemeket	 100°C-ot	
meghaladó	 hőmérsékletnek,	 mert	 az	 ilyen	 folyamatok	
károsítják	az	akkumulátor	cellákat.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
Amennyiben	bármilyen	kérdése	merülne	fel	vagy	nehézségei	
lennének	a	készülék	használatával	kapcsolatban,	kérjük,	hívja	
fel	információs	vonalunkat	a	06	1	4569040	telefonszámon	vagy	
kérdéseivel	küldjön	egy	e-mailt	az	info@hansborg.hu	címre.

MŰSZAKI	ADATOK

Tömeg 0,5kg

Méretek 21x15x10cm

Töltő adapter

Működési	feszültség 100-240V	50/60	Hz	váltóáram

Kimenő	feszültség 6V	500	mA	egyenáram

A	 gyártó	 a	 készülék	 fejlesztése	miatt	 fenntartja	magának	 a	
jogot,	hogy	a	műszaki	adatokban	szereplő	értékeket	előzetes	
bejelentés	 nélkül	 megváltoztassa,	 valamint	 a	 tartozékok	 is	
eltérhetnek	 kivitelezésben	 a	 jelen	 használati	 útmutatóban	
bemutatottaktól.

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS
A	 forgalomba	hozó	 vállalat	 a	 2/1984.	 (III.10.)	BkM-
IpM	 együttes	 rendelet	 értelmében	 tanúsítja,	 hogy	
ezen	típusú	készülék	megfelel	a	műszaki	adatokban	
megadott	értékeknek,	valamint	a	89/336/EEC	európai	
direktívának	 az	 elektromágneses	 összeférhetőség	
tekintetében,	 a	 73/23/EEC	 európai	 direktívának	 az	
elektromos	 biztonságot	 és	 a	 93/68/EEC	 európai	
direktívának	a	CE	jelölést	illetően.

A	 töltő	 adapter	 nem	 alkalmas	 fürdőszobai	
használatra,	mivel	nem	vízálló!
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KEZELÉS
SONICLEANSE	BEMUTATÁSA

HÁLÓZATI VEZETÉK Használat	 után,	 mindig	 húzza	 ki	 a	
hálózati	vezetéket	a	töltő	aljzatból	és	a	konnektorból.

LÁGY MASSZÍROZÓ FEJ
Mélyen	tisztítja	és	hámosítja	az	arcot,	arcbőrét	felfrissültnek	
és	 felpezsdültnek	 fogja	 érezni.	 A	 használathoz	 egyszerűen	
helyezze	fel	a	lágy	masszírozó	fejet.
Minden	 használat	 után	 tisztítsa	 meg	 a	 masszírozó	 fejet.	 A	 masszírozó	 fej	
tisztításához	 távolítsa	 el	 a	 készülékről	 és	 öblítse	 le	meleg	 szappanos	 vízzel.	
Törölje	tisztára,	majd	hagyja	megszáradni	a	levegőn!

MŰKÖDÉSJELZŐ FÉNYEK
A	 lámpa	 pirosan	 világít,	 ha	 bekapcsolja	 a	 készüléket	 és	 a	
magas	fokozatot	választotta	ki.

A	lámpa	zölden	felvilágít,	ha	bekapcsolja	a	készüléket	és	az	
alacsony	fokozatot	választotta	ki.

A	 lámpa	 pirosan	 villog,	 miközben	 a	 készülék	 töltés	
üzemmódban	van.

A	 lámpa	 zölden	 fog	 világítani,	 amikor	 a	 készülék	 töltése	
befejeződött.	

FOKOZAT / BEKAPCSOLÁS GOMB
Nyomja	meg	a	Sonicleanse	be	és	kikapcsolásához.	Nyomja	
meg	a	fokozatok	közötti	váltáshoz.

TÖLTÉS Győződjön	meg	róla,	hogy	kikapcsolta-e	a	készüléket.	
Csatlakoztassa	a	töltő	adapter	kábelét	a	töltő	aljzatába,	majd	
az	adaptert	illessze	a	hálózati	csatlakozóaljzatba.	

FONTOS:	Az	első	használat	előtt	töltse	a	készüléket	24	órán	
keresztül.	 Ezután	 hagyja	 tölteni	 további	 8	 órán	 keresztül.	 A	
Sonicleanse	 lámpája	 zölden	 világít	 az	 első	 töltés	 során,	 ez	
teljesen	normális.
Bizonyosodjon meg róla, hogy minden fém alkatrész 
száraz-e, mielőtt csatlakoztatja a készüléket a töltő aljzatba.
A	töltő	aljzat	nem	alkalmas	fürdőszobai	használatra,	mivel	nem	
vízálló.

Az	 első	 használat	 előtt	 töltse	 a	
készüléket	 24	 órán	 keresztül.	
Nedvesítse	 meg	 az	 arcát	 meleg	
vízzel.	 Vigye	 fel	 a	 kiválasztott	
tisztító	 terméket	 a	 masszírozó	
fejre	vagy	az	arcára.

Nyomja	 meg	 a	 FOKOZAT/	
BEKAPCSOLÁS	 GOMB-
ot	 egyszer	 a	 magas	 fokozat	
bekapcsolásához!
Nyomja	 meg	 a	 FOKOZAT/			
BEKAPCSOLÁS	 GOMB-ot	
még	 egyszer,	 ha	 az	 alacsony	
fokozatot	kívánja	használni!

Minden	 kezelendő	 területen	
20	 másodpercig	 mozgassa	 a	
Sonicleanse	masszázsfejét.

Kezdje	 a	 homlokkal,	 majd	 az	
orral,	 az	 állal	 és	 a	 legvégén	
fejezze	be	az	arc	két	oldalával.
A	 készülék	 20	 másodperces	
időközönként	sípolni	fog.

A	 készülék	 kikapcsolásához	
nyomja	 meg	 a	 FOKOZAT/	
BEKAPCSOLÁS	GOMB-ot.
Gyengéden	 öblítse	 le	 arcbőrét	
meleg	 vízzel,	 majd	 törölje	
szárazra	egy	törölközővel.
Hagyja	 megszáradni	 a	 levegőn	
a	 masszírozó	 fejet,	 mielőtt	
visszahelyezi	 a	 készüléket	 a	
dobozába.
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A	 lámpa	 pirosan	 villog	 a	 készülék	
töltése	közben.

KÉRJÜK, GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY MEGFELELŐEN 
BEILLESZTETTE-E A KÉSZÜLÉKET A 
TÖLTŐ ALJZATBA!


