BB1000
Благодарим Ви че закупихте нов продукт на Remington. Моля, прочетете внимателно
инструкцията за употреба и я запазете. Отстранете всички опаковки преди да започнете да
използвате продукта.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимание - за да намалите риска от изгаряния, токов удар, пожар или наранявания следвайте
инструкциите:
Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или липса на опит и знания, ако са
наблюдавани /инструктирани и разбират възможните рискове. Децата не бива да си играят
с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършва от деца, освен ако
са над 8 годишна възраст и са наблюдавани. Дръжте уреда и кабела му далеч от достъпа на
деца.
2. Уредът не трябва да бъде оставян без надзор, когато в включен в електрическата мрежа,
освен когато се зарежда.
3. Не използвайте продукта, ако не работи правилно, ако е изпускан или повреден, или е
изпускан във вода.
4. Не увивайте и не пречупвайте кабела, не го увивайте около уреда.
5. Съхранявайте продукта в помещения с температура от 15 до 35 градуса.
6. Не използвайте други приставки освен тези, които са в комплекта.
7. Уверете се, че щепселът и кабелът не се мокрят.
8. Не включвайте и изключвайте уреда с мокри ръце.
9. Пазете зарядното далеч от вода и нагорещени повърхности.
10. Този уред не е предназначен за професионална употреба и употреба във салони за красота.
11. Използвайте само според инструкциите.
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12. Този уред е предназначен за употреба на мокро и може да бъде използван под душа.
13. НЕ ПОТАПЯЙТЕ уреда изцяло във вода.
14. След употреба почистете уреда, за да избегнете натрупвания на мазнини и други остатъци.
15.

Този уред следва да бъде зареждан с одобрените изолирани за безопасност
адаптери РА -0510Е ( за ЕС) или РА 0510U(за Великобритания) с капацитет от 5,0V;1A.
Запознайте се с вашата нова въртяща се четка за употреба на сухо и мокро





Четката е създадена и разработена за почистване и ексфолиране на тялото.
Въртящите се косъмчета нежно ексфолират кожата за гладки резултати.
Четката включва 2 въртящи се глави:
Четка с естествен косъм - идеална за сухо четкане с ексфолиращо действие за
премахване на повехналата суха кожа. Полираща четка: идеална за употреба под
душа, създава богата пяна за нежно ексфолиране и дълбоко почистване.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ:













Преди да започнете да използвате четката се уверете, че сте прочели внимателно
инструкциите за употреба и този уред е подходящ за вас.
Този уред не е подходящ за употреба в зоната на лицето.
Не използвайте четката върху едно и също място повече от 2 пъти на ден.
Не използвайте уреда върху зони с отворени рани, кожа, изгорялаот слънцето,
напукана или раздразнена кожа.
Не използвайте върху брадавици и разширени вени.
Не използвайте, ако:
 Имате много чувствителна кожа.
 Имате диабет.
 Вземате медикаменти на стероидна основа.
 Нямате чувствителност на кожата.
 Имате нарушено кръвообращение.
 Страдате от кожни болести или други дерматологични проблеми.
Не използвайте четката с почистващи препарати съдържащи силни химикали или
абразивни частици.
Ако желаете да споделите продукта с други потребители, по хигиенни причини се
уверете, че сменяте главите на четката. Не споделяйте една и съща глава на четката с
други потребители.
Консултирайте се с лекар преди да използвате уреда, ако:
 Сте податливи към алергични реакции.
 Имате проблеми с кръвоносната система.
 Имате пейсмейкър.
 Сте бреммена.
 Се притеснявате за здравето си.
Ако усетите каквато и да е болка, дискомфорт или раздразнение на кожата докато
използвате уреда, преустановете употребата и се свържете с вашия лекар.
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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Бутон за включване/изключване и бутон за регулиране на скоростта
2. LED индикаторни светлини
3. Мека дръжка
4. Сменяща се глава
5. Четка с естествен косъм
6. Полираща четка
7. Вход за зареждане
8. Капче на входа за зареждане
9. Зарядно ( не е показано)
10. Чанта за съхранение ( не е показана)
ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ
Бъдете търпеливи, когато използвате за пръв път уреда, както с всеки нов уред, може да отнеме
време да се запознаете с продукта. Отделете време, за да проучите уреда и да се уверите, че
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можете да го използвате правилно, и сме сигурни, че ще получите години на полезна употреба
и удовлетвореност.
Инструкции за зареждане











Уверете се че ръцете ви, уреда и зареждащото устройство са сухи преди да започнете да
зареждате.
Преди да използвате за пръв път, заредете напълно своята четка. Пълното зареждане
отнема 2 часа.
Уверете се че уредът е изключен.
Включете зарядното във входа за зареждане.
Включете адаптера в контакта.
Индикаторните светлини за зареждане ще светят с ротационна последователност докато
уредът се зарежда.
Когато ексфолиращата четка е напълно заредена, всички индикаторни светлини ще светят
в продължение на 5 минути и след това ще се изключат.
Пълното зареждане отнема 2 часа.
Пълното зареждане осигурява до 40 минути безжично използване на уреда.

Бележка: Ако нивото на заряда на батерията е ниско всички три ЛЕД светлини ще
премигват докато използвате уреда.
Функция на бързо зареждане




Четката за тяло има функция за бърз заряд.
За да използвате тази функция, заредете четката за тяло в продължение на 30 минути. Това
ще позволи около 5 минути употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ






Този продукт е подходящ за мокра употреба и може да бъде използван под душа.
Не потапяйте уреда във вода.
Адаптерът за зареждане не може да се използва в банята или душа.
Четката за тяло има 2 скорости на употреба и се доставя с 2 четки -накрайници. Винаги
избирате скоростта и подходящия за вас накрайник.

Бележка: Препоръчваме да използвате лек натиск и да изберете скорост 1 за първите
няколко пъти на употреба, за да се запознаете с усещането



Инструкция за употреба
Изберете накрайника, който желаете да използвате.
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За да премахнете главата на четката
Внимателно издърпайте главата на четката от уреда (фиг. 1).



За да прикрепите главата на четката
Внимателно натиснете желания накрайник към тялото на уреда (фиг. 2).





За да пуснете четката
Уверете се че накрайникът е поставен правилно.
Натиснете бутона за включване / изключване веднъж.
Четката за тяло ще започне да се върти със скорост 1.




За да промените скоростта
Четката за тяло автоматично се настройва на скорост 1.
Натиснете бутона още веднъж, за да превключите на скорост 2.




За да изключите уреда:
При скорост 1 - натиснете бутона за включване / изключване два пъти.
При скорост 2 - натиснете бутона за включване / изключване веднъж.









Сухо четкане ( с четката с естествен косъм):
Сухото четкане е идеално за ексфолиране и енергизиране на кожата.
За най-добри резултати използвайте четката на сухо всеки ден.
Сухото четкате следва да се прави сутрин преди да вземете душ или вана.
Започнете от краката и продължете нагоре, като движите четката от ходилата на
краката нагоре с дълги движения.
Когато достигнете до горната част на краката, започнете да използвате кръгови
движения и продължете към задните части и около корема.
Когато стигнете до горната част на гърба и гръдния кош, използвайте малки
потупващи движения в посока към сърцето.
Накрая завършете с ръцете и дланите. Започнете от дланите и продължете по
дължината на ръцете с леки движения и завършете с рамото.
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Съвет: Лактите и коленете могат да бъдат по сухи от останалите части на тялото,
за това можете да отделите повече внимание на тези зони.


Бележка: За чувствителни зони използвайте по-малък натиск.
След употребата на четката вземете душ и завършете като нанесете олио за тяло или
лосион.




Четка за полиране
Тази четка е подходяща за употреба под душа за нежно ексфолиране и дълбоко
почистване.
Полиращата четка не се препоръчва за суха употреба.
За най-добри резултати използвайте полиращата четка с любимия ви душ гел.









Бележка: Избягвайте продукти съдържащи силни химикали или твърди частици.
Уверете се че четката е изключена
Навлажнете косъмчетата на четката
Намокрете кожата си с вода и нанесете душ гел директно върху четката.
Натиснете бутона на включване / изключване.
Изберете скоростта:
Четката автоматично ще се задвижи на скорост 1
Натиснете бутона отново за скорост 2





Бележка: Когато сменяте главите, тествайте всяка на различна скорост, за да
определите коя е най-подходяща за вас.
Нежно плъзгайте четката по кожата с кръгови движения, за да създадете богата пяна.
След това се изплакнете под душа.
Бележка: Опитайте да избягвате прекалено големия натиск с четката директно
върху кожата. Ако това се случи, четката автоматично ще се изключи . Това е
нормално и помага да осигурите удобни процедури. Четката за тяло може да бъде
рестартирана като натиснете бутона за включване / изключване.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА








За да осигурите по-дълъг живот на четката си, я почиствайте редовно.
Уверете се, че четката за тяло е изключена преди да започнете да я почиствате.
Не се опитвайте да почиствате която и да е част от продукта в миялна машина.
Не потапяйте дръжката на четката във вода.
Полиращата четка: след всяка употреба отстранявайте полиращият накрайник и го
изплакнете под течаща вода. Оставете да изсъхне на плоска повърхност със
косъмчетата нагоре.
Дръжка: За да почистите дръжката, я избършете с влажна кърпа.
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Внимание: Уверете се, че всички части за сухи, преди да свържете зарядното с
електрическата мрежа.
Смяна на главите






За най-добри резултати препоръчваме да сменяте приставките приблизително на всеки
три месеца.
Подходящите резервни части са съответно:
Полираща глава: SP - BB1;
Четка с естествен косъм: SP-BB2
Свържете се с най-близкия сервиз на Remington за повече информация.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАТЕРИИТЕ











Батериите трябва да бъдат премахнати от уреда преди той да се предаде за отпадъци.
Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа, когато вадите батерията.
Пуснете четката да работи докато моторът спре.
Премахнете четкащата глава.
Развийте капачетата на четирите винтчета от долната страна на дръжката на четката,
за да можете да ги развиете.
Използвайте отвертка, за да отстраните четирите винтчета.
Извадете долната част на корпуса, за да стигнете до печатната платка и батерията.
Извадете батерията и срежете кабелите за свързване с печатната платка.
Батерията трябва да се изхвърли безопасно. .

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
За да се избегнат проблеми с околната среда или здравето заради опасни субстанции в
електрическите и електронните продукти с този символ не трябва да се изхвърлят с обичайните
битови отпадъци, а да се поправят, използват отново или рециклират..
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ГАРАНЦИЯ
Дефектите, касаещи функционирането на уреда в рамките на гаранционния период, ще бъдат
коригирани чрез подмяна или ремонт от наша страна, стига уредът да се използва и поддържа в
съответствие с инструкциите.
Вашите законни права не са засегнати. Консумативите не са включени в гаранцията.
Гаранцията не обхваща дефекти, причинени от ремонта от неупълномощен дилър.
Гаранционен период – 2 години от първата покупка на дребно.
При обаждане в сервизния център на Ремингтън®, трябва да продиктувате номера на модела,
без който ние не можем да ви окажем нужното съдействие. Номерът на модела се намира на
табелката с данни, разположена върху уреда.
Спектрум Брандс България ЕООД – тел. 359 2 979 04 01
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