
קראו בקפידה את ההנחיות הבאות ושמרו אותם לשימוש עתידי.    
 ודאו שהן זמינות למשתמשים אחרים והפנימו את התוכן שהן מכילות.

1. הקדמה
המברשת לניקוי פנים FC 48 מציעה ניקוי עמוק ועדין לנקבוביות העור. המברשת לניקוי 

פנים לא רק מנקה אלא גם משפרת את זרימת הדם בפנים. 

2. תכולת האריזה
FC 48 1 מברשת ניקוי לפנים •

• 1 מברשת לכל סוגי העור
• 1 תוסף לעור עדין

• ההנחיות הללו
AAA 1.5 V 2- סוללות •

3. סימנים וסמלים
הסמלים הבאים נמצאים בהנחיות ההפעלה הללו, על האריזה עצמה ועל המדבקה 

שנמצאת על המכשיר והאביזרים:

אזהרה  
אזהרה המעידה על סכנה ברמת סיכון בינונית, העלולה להוביל 

למוות או נזק חמור אם מתעלמים ממנה.

התראה  
אזהרה המעידה על סכנה באמת סיכון נמוכה, העלולה להוביל לנזק 

קל עד בינוני אם מתעלמים ממנה.

הערה שימו לב למידע חשוב. 

קראו את הנחיות השימוש.

השלכה כפסולת בהתאם להנחיות האיחוד האירופי להשלכת פסולת 
אלקטרונית.

יצרן

מוצר זה תואם לדרישות של הנחיות האיחוד האירופאי והנחיות 
מקומיות נוספות.

4. מטרת השימוש במכשיר
המכשיר מיועד לשימוש אך ורק על פנים של בני אדם )פרט לאזור העיניים(. אין להשתמש 

במברשת לניקוי פנים על בעלי חיים. המכשיר לא מתאים לילדים מתחת לגיל 8. 
המכשיר מיועד אך ורק למטרה המתוארת בהנחיות השימוש. היצרן לא אחראי לנזק הנגרם 

כתוצאה משימוש שגוי או לא זהיר.

5. הערות לבטיחות

אזהרה  
•   סכנת חנק מחומרי האריזה. יש להרחיק את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים.

•   לפני השימוש, יש לבדוק את המכשיר ואביזריו ולזהות אם קיים נזק. במקרה של ספק, 
אין להשתמש במכשיר ויש ליצור קשר עם המשווק או כתובת שירות הלקוחות המתאימה.

•   אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
•   יש לאחסן את המכשיר מחוץ להישג ידם של ילדים.

•   במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מעל גיל 8 או אנשים עם מוגבלויות גופניות 
או נפשיות, או כאלה ללא ניסיון או ידע, בתנאי שהם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו 

הדרכה באשר לשימוש בטוח במכשיר, ומודעים לחלוטין לסיכונים בשימוש.

הערות לשימוש בסוללות   
•  אם העור או העיניים באים במגע עם נוזל הסוללה, יש לשטוף את האזור הנגוע עם מים 

ולפנות לייעוץ רפואי מיד.

•   סכנת חנק! ילדים קטנים עלול לבלוע את הסוללות ולהיחנק מהן. יש לאחסן את 
הסוללות מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים.

•  יש להבחין בסימני הפלוס )+( והמינוס )-( על קצות הסוללה.
•  אם סוללה דולפת, יש לשים כפפות מגן ולנקות את תא הסוללות עם בד יבש.

•  יש להגן על הסוללות מפני חום גבוה.

•   סכנת פיצוץ! לעולם אין להשליך סוללות לאש.
אין לשנות את מבנה הסוללות או לחבר אותן למעגל חשמלי הגורם לקצר.  •

אם לא נעשה שימוש במכשיר במשך תקופה ארוכה, יש להוציא את הסוללות מהתא   •
שלהן.

יש להשתמש בסוללות מאותו סוג בלבד.  •
יש להחליף תמיד את כל הסוללות באותו זמן.  •

אין להשתמש בסוללות נטענות.  •
אין לפרק או לנתץ את הסוללות.  •

עברית
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שימוש לב  
סכנת פגיעה

אי קריאת המידע הכתוב בהנחיות השימוש יכול להוביל לפגיעה גופנית או לנזק למכשיר.
אין להשתמש במכשיר במקרים הבאים:

- עור עם חתכים.

- פצעים פתוחים.
- אם סובלים ממחלת עור או עור מגורה.

- מיד לאחר שיזוף.
-אם נוטלים תרופות המכילות סטרואידים.

רק איש מקצוע מומחה יכול לתקן מכשירים חשמליים. תיקונים לא מוסמכים יכולים לגרום 
לנזק חמור. במקרה של בעיה או נזק, יש לקרוא לאיש מקצוע ממומחה לצורך תיקון.

6. תיאור המכשיר 

חיבור המברשת

כפתור כיבוי והפעלה מהירות

כפתור סיבוב
תא סוללות

תוסף מברשת 
לעור רגיל

תוסף מברשת 
לעור עדין

7. שימוש ראשוני
7.1 הכנסת המברשת 

• יש לחבר את המברשת לנקודת החיבור בראש המכשיר.
• אם תרצו להסיר את המברשת לאחר השימוש יש למשוך אותה כלפי מעלה.

שימו לב:  יש להחליף את המברשת כל 4 חודשים כדי להבטיח תוצאות מיטביות. 

7.2 הכנסת הסוללות
•  יש להחזיק את המכשיר בצורה אופקית ואז לסובב 
את החלק התחתון של תא הסוללה קדימה ולהסירו.

•  יש להכניס את הסוללות הכלולות במשלוח לתא 
הסוללה. יש לוודא העת הכנסת הסוללות שסימון 

המינוס והפלוס תואם לסימון בתא.
•  יש לסגור את תא הסוללות בזהירות על ידי סיבוב 

החלק האחורי למצב הראשוני שבו הוא היה.

8. שימוש במכשיר
1.  יש להרטיב את המברשת במים. לעולם אין להשתמש במברשת כשהיא יבשה כי זה 

עלול לגרות את העור.
2.  יש למרוח את חומר הניקוי הנבחר על עור הפנים.

3.  כדי להדליק את המכשיר, יש ללחוץ על כפתור ה-on/off למשך שנייה אחת. המברשת 
תתחיל לרטוט.

4.  למברשת יש מצב מהיר ואיטי. לאחר הפעלת המכשיר, המברשת תחילה תפעל במצב 
.on/off-האיטי. כדי להחליף בין המהירויות, ניתן ללחוץ פעם אחת על כפתור ה

5.  באמצעות כפתור הסיבוב )rotation( ניתן לבחור את רמת הסיבוב. למכשיר יש אפשרות 
סיבוב מעגלי לניקוי פנים עדין, וחזרה בתנועה של מעלה ומטה לניקוי פנים יסודי יותר.
6.  כעת קרבו את המכשיר לפנים ונקו את עור הפנים בתנועות איטיות כדי להסיר לכלוך 

ותאי עור מתים. כדי להבטיח ניקוי נוח, אין להצמיד את המברשת חזק מדי לעור הפנים. 
יש לטפל בכל אזור בעור למשך זמן מקסימלי של 20 שניות.

7.  יש לכבות את המכשיר לאחר השימוש. כדי לכבות את המכשיר, יש ללחוץ על כפתור 
ה-on/off ולהחזיק כשנייה אחת.

v.8ניתן לשטוף את הפנים עם מים כדי להסיר שאריות סבון ולכלוך מהעור.
9.  טפחו על העור עם מגבת בעדינות כדי לייבש אותו ומרחו קרם לחות בתנועות מעגליות 

ועדינות.

שימו לב:  לתוצאות מרביות, אנו ממליצים להשתמש במכשיר כל יום למשך דקה אחת. 

9. תחזוקה וניקיון
שימו לב  

• לפני שמנקים את המכשיר, יש למשוך את המברשת כלפי מעלה ולהוציא אותה 
מהמכשיר. יש לנקות את המברשת ביסודיות עם מים לאחר כל שימוש.

• יש לוודא שמים לא נכנסים למכשיר עצמו. במקרה של חדירת מים במכשיר יש להשתמש 
בו שוב רק לאחר שיתייבש לחלוטין.

• יש להגן על המכשיר מנפילות, לחות, אבק, חומרים כימיים, תנודות קיצוניות בטמפרטורה 
ומקורות חום קרובים )תנורים למיניהם(.

• נקו את המכשיר לאחר השימוש עם בד רך ולח מעט. במקרה של לכלוך רב ניתן ללחלח 
מעט את הבד עם מים וסבון קל. אין להשתמש בחומרי ניקוי צורבים.

10. חלקי חילוף ובלאי
ניתן להשיג חלקי חילוף דרך נותני שירות הרשומים ברשימה )בהתאם לרשימת הכתובות המסופקת(. 

יש לתת את מספר ההזמנה

תוסף מברשת לעור עדין: 605.47תוסף מברשת לעור רגיל: 605.46

11. השלכת המכשיר כפסולת
 מסיבות סביבתיות, אין להשליך את המכשיר לפח האשפה הביתי לאחר שסיים את 

עבודתו. יש להשליך את המכשיר ליחידות מחזור או עסקים המתמחים באיסוף 
מכשירים בלבד. יש להשליך את הסוללות בהתאם לחוק האיחוד האירופי – 
הנחיות להשלכת ציוד אלקטרוני. עם עולה שאלה כלשהי, יש ליצור קשר עם 

הרשויות המקומיות האחראיות להשלכת פסולת.
את הסוללות הריקות יש להשליך למכלי מחזור המיועדים לסוללות בלבד או להעביר 

לעסקים המתמחים בציוד אלקטרוני ואוספים סוללות. כולם נדרשים לפי החוק להשליך 
באופן מסודר את הסוללות.

הקיצורים הבאים מסומנים על סוללות המכילות חומרים מסוכנים:
Pb – סוללה המכילה עופרת

Cd – סוללה המכילה קדמיום
Hg – סוללה המכילה כספית
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