BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
használatakor, különösen, ha gyermekek is jelen vannak. A készüléket csak rendeltetéssze-

FONTOS!
•
• Ne végezzen Vibrasonic kezelést, nyílt seben, vágott seben, 3 hónapnál fiata-

labb hegen, égési sérülésen, szemölcsön, vagy anyajegyen, napsugárzástól le-

FIGYELEM: A készüléket tartalmazó polietilén zacskók vagy a készülék

•

sömör, vagy ekcéma.

vagy járókában. A vékony fólia rátapadhat az orra és a szájra és meggátolhatja
a légzést. A zacskó nem játékszer.

KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

FIGYELEM:
edény fölött vagy közelében.Tartsa szárazon a készüléket.

át azokat, majd várja meg, amíg teljesen megszáradnak. A készülékház tisztításához

Vízforrás közelsége ugyanis még akkor is veszélyes lehet, ha a készülék ki van kapcsolva.
2. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
3. Ne használja a készüléket, ha leesett vagy sérülések nyomai láthatók rajta.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, sem kikapcsolt, sem bekapcsolt állapotban.
5. Kapcsolja ki azonnal, ha a használat közben probléma merül fel.
6. Csak a JimJams Beauty által ajánlott tartozékokat használja.

Ügyeljen arra, hogy a készülék a tisztítás során vízbe ne kerüljön.
DOBOZ TARTALMA

Vi brasoni c

JimJams Beauty vibrasonic készülék: -1db

8. Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig bekapcsolva.
vagy tapasztalatlan vagy tudatlan személyek (vagy gyermekek) általi használatra készült,
hogy ne játsszanak a készülékkel.
10. Amennyiben huzamosabb ideig nem használja, úgy távolítsa el az 2 db 1,5 V-os AA
11. Ez a készülék megfelel a 04/108/EK (elektromágneses kompatibilitás) és a 04/108/EK
(elektromos háztartási készülékek biztonsága) irányelvekben javasolt szabványoknak.
AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÉLETTARTAMUK VÉGÉN
Mindannyiunk és a környezet védelmében kifejtett közös aktív részvétel érdekében:
1. Ne dobja ki ezeket a termékeket a háztartási hulladékokkal együtt.
Egyes anyagok így újra feldolgozhatók vagy hasznosíthatók lehetnek.

- 1db szivacs (fehér)
Elem: 2db 1,5V AA
JimJams Beauty Habzó lemosó gél 85ml - 1db
JimJams Beauty Tropic Rice arcradír 30ml - 1db
Jótállási igényét a számlával érvényesítheti!
Alveola Kft. 1143 Budapest, Gizella út 28/A.
E-mail: szerviz@alveola.hu
Telefon: (06-1) 251-2270/83 mellék
Telefon: 06-20-212-7802
Szerviz nyitvatartása:
Szerda, péntek: Zárva

akkumulátorok teljesen le legyenek merülve. Az akkumulátorok és elemek eltávolításával
kapcsolatos bármilyen tájékoztatásért forduljon a JimJams Beauty-hoz.

Ref:
Produced by / Gyártja: Alveola Ltd. / Kft.
H-1143 Budapest Gizella út 28/A.
JimJams Beauty Arctisztítók: Made in Hungary / Származási hely: Magyarország

JIMJAMS BEAUTY VIBRASONIC
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A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE
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