
קרא הוראות הפעלה אלו לשימוש זהיר ושמור אותם לעתיד. וודא שהוראות אלו זמינות למשתמשים נוספים 
ועקוב אחרי המידע המצוי בהם.

1. הוראות הפעלה
מברשת הפנים FC45 מציע לך  ניקוי נקבוביות עמוק ועדין. מברשת הפנים לא רק מנקה, היא אף משפרת את הסירוקולציה 

באזור הפנים. 

2. כלול באריזה
FC45 1 מברשת פנים   •

1 מברשת   •
1 הוראות הפעלה   •

AAA 1.5V 2 סוללות   •

3. סמלים וסימנים
הסמלים הבאים מופיעים בהוראות הפעלה אלו, על גבי האריזה ועל גבי האביזר ואביזרי העזר שלו

אזהרה  
הודעת אזהרה המצביעה על סכנה בדרגה בינונית היכולה להוביל למוות או לפגיעה 

חמורה אם מתעלמים ממנה

סכנה  
הודעת סכנה המצביעה על סכנה בדרכה נמוכה היכולה להוביל לפגיעה קלה עד 

בינונית אם מתעלמים ממנה

NOTE הודעה על מידע חשוב 

יש לקרוא את הוראות ההפלעה

השלכה בהתאם לתקן EC-WEEE )פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני(

יצרן

תוית ה- CE מאשרת כי המוצר עומד בדרישות התקן האירופיות

4. מטרת השימוש
המוצר מיועד לשימוש אך ורק על פני אדם )פרט לאזור העיניים(. אין להשתמש במברשת הפנים על חיות. המוצר אינו מתאים 
לילדים מתחת לגיל 8. השימוש במוצר הוא ע"פ המטרה המפורטת בהוראות הפעלה אלו בלבד. היצרן אינו אחראי על כל נזק 

שיגרם משימוש לא מתאים או לא אחראי במוצר.

5. הוראות בטיחות
אזהרה  

•  סכנת חנק מחומרי האריזה. יש לשמור את חומרי האריזה הרחק מהישג ידם של ילדים.
•  לפני השימוש, יש לבחון את שלמות המוצר ואביזרי העזר לנזק וויזואלי. אם יש לך ספק אין להשתמש באביזר וצור קשר 

עם ספק המוצר או לשירות לקוחות.
•  אין לאפשר לילדים לשחק עם המוצר.

•  יש לאחסן את המוצר הרחק מהישג ידם של ילדים.
•  מכשיר מיועד לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 8 ועל ידי אנשים הסובלים מלקות במיומנויות הגופניות, התחושתיות או 
השכליות או על ידי אנשים חסרי ניסיון או ידע בתנאי שהם נמצאים תחת השגחה או שסופקה להם הנחיה בנוגע לשימוש 

במכשיר בצורה בטוחה וכי הם מודעים לחלוטין לסכנות הקיימות בעקבות השימוש במכשיר זה.

הערה בנוגע לשימוש בסוללות   
אם העיניים או העור שלך בא במגע עם נוזל סוללות יש לשטוף את האזור הנגוע עם מים ולפנות לטיפול רפואי  •

•   סכנת חנק! ילדים קטנים יכולים לבלוע ולהיחנק מסוללות. יש לאחסן את הסוללות מחוץ להישג ידם של ילדים.
•  יש לשים לב לסמלי הקוטביות של הסוללות )+( ו- )-(.

•  אם סוללה נזלה יש לשים כפפות הגנה ולנקות את תא הסוללות עם בד יבש.
•  מנע חשיפה של הסוללות לחום גבוה.

•   סכנת התפוצצות! לעולם אין להשליך את הסוללות לאש!
•  אין להטעין או לקצר את הסוללות.

•  אם אין שימוש במכשיר למשך תקופה ארוכה, יש להוציא את הסוללות מתא הסוללות.
•  יש להשתמש בסוללות זהות או מקבילות בלבד.

•  תמיד יש להחליף את כל הסוללות בו זמנית.
•  אין להשתמש בסוללות נטענות.

•  אין לפרק, לפצל או לשבור את הסוללות.

שים לב  
סכנת פציעה

חוסר מעקב אחר המידע הנ“ל יכול להוביל לפציעה או לנזק ברכוש. 
אין להתשמש במכשיר:

-  על עור פגוע.
-  על פצע פתוח.

-  אם את סובלת ממחלת עור או עור מגורה.
-  מיד לאחר שיזוף.

-  אם את לוקחת תרופה המכילות סטרואידים.
רק אדם מיומן רשאי לבצע תיקונים במכשיר חשמלי. תיקון לא מתאים יכול לגרום לסכנה משמעותית. במקרה של תקלה או נזק יש לפנות 

לתיקון ע“י מומחה.
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FC45-0216  נתון לשגיאות ושינויים 

6. מבנה המברשת 

ראש המברשת כפתור הפעלה
בית הסוללה

7. שימוש ראשוני
7.1 הרכבת ראש המברשת

הרכיבי את ראש המברשת על גבי חלקו העליון של המכשיר.  •
אם ברצונך להסיר את המברשת מהמכשיר, משכי אותה כלפי מעלה.  •

NOTE  יש להחליף את ראש המברשת כל 4 חודשים על מנת להשיג תוצאות מיטביות.

7.2 הכנסת הסוללות
משכי את בית הסוללה מחלקו התחתון של המכשיר כלפי מטה.  •

הכנסי את הסוללות הכלולות באריזה אל תוך בית הסוללה. וודאי בזמן הכנסת הסוללות על קוטביות סוללות )+/-( נכונה.  •
סגרי את מכסה בית הסוללה היטב.  •

8. שימוש
1.  הרטיבי את המברשת עם מים. אין להשתמש במכשיר כאשר המברשת יבשה מאחר והדבר עלול לגרות את העור.

2.  מירחי את הסבון על הפנים.
3.  להפעלת ולכיבוי המכשיר, יש ללחוץ על כפתור ההפעלה למשך שנייה אחת. המברשת תתחיל להסתובב.

4.  למכשיר מהירות נמוכה וגבוהה. לאחר הפעלת המכשיר, המברשת תתחיל להסתובב במהירות איטית. למעבר בין מהירות 
איטית לגבוהה יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה.

5.  כעת הצמידי בעדינות את המברשת לפניך ונקי את עור פניך בתנועות סדירות להסרת משקעים, לכלוך ותאי עור מתים. על 
מנת להבטיח נוחות בטיפול, אל תצמידי את המברשת חזק מדי אל פניך. טפלי בכל אזור בפניך במשך מקסימום 20 שניות.

6.  כבי את המכשיר בתום השימוש. על מנת לכבות את המכשיר יש ללחוץ על כפתור ההפעלה למשך שניה אחת.
7.  שטפי את פנייך עם מים על מנת להוריד שאריות מהעור.

8.  יבשי את פנייך באמצעות טפיחות מגבת ומרחי קרם לחות בתנועות מעגליות.
9.  משך השימוש המומלץ הינו דקה. המכשיר כבה אוטומטית כעבור דקה.

NOTE  להשגת תוצאות מירביות אנו ממליצים על שימוש יום יומי במכשיר למשך דקה.

9. תחזוקה וניקיון
שים לב  

•  לפני ניקוי המוצר, משוך את קצה המברשת כלפי מעלה והחוצה מהמוצר. נקה את המברשת ביסודיות עם מים לאחר 
כל שימוש.

וודא שמים לא חודרים לידית המברשת. במידה ומים חדרו, יש להשתמש במכשיר רק לאחר שהוא יובש לחלוטין.  •
הגני על ידית המברשת ממכות, לחות, כמיכלים שינויי טמפרטורה קיצוניים ומקורות חום קרובים )כגון תנורים ומפזרי חום(.  •
נקי את המוצר באמצעות בד לח. במידה ויש צורך בניקוי מעמיק יותר ניתן להשתמש בבד עם מעט סבון. אין להשתמש   •

בחומרי ניקיון.

10. חלקי חילוף
חלקי חילוף ניתן להשיג אצל ספק השירות. מברשת חלופית מק"ט 605.51.

11. השלכת המוצר
מסיבות סביבתיות, אין להשליך את המכשיר לפסולת הביתית בסיום השימוש בו. השליכו את המכשיר באזור איסוף מתאים 
או בנקודת מחזור. השליכו את המכשיר בהתאם לתקן EC – WEEE )השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני(. במידה ועולות לכם 

שאלות כלשהן, אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות האחראיות על השלכת הפסולת. 

הקודים המצוינים להלן מודפסים על גבי סוללות המכילות חומרים מסוכנים:
Pb = הסוללה מכילה עופרת

Cd = הסוללה מכילה קדמיום
Hg = הסוללה מכילה כספית


