
INSTRUKCJA OBSŁUGI
URZĄDZENIE DO PIELĘGNACJI TWARZY

PARAMETRY URZĄDZENIA
Częstotliwość pracy: 25 - 125Hz
Wodoodporność: IPX7
Poziom hałasu: 50dB
Zasilanie: MINI - LI-ion 200mAh 3,7V

PRO - LI-ion 500mAh 3,7V
Czas ładowania: 60 min
Waga: MINI - 73g

PRO - 93g

Gratulujemy podjęcia pierwszego kroku w stronę uzyskania bezwzględnie pięknej skóry poprzez nabycie tego wyjątkowego 
urządzenia jakim jest FINENESS. Zanim zaczniesz korzystać z wszystkich zalet zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w 
zaciszu własnego domu, proszę poświęcić kilka chwil na zapoznanie się z treścią niniejszej  instrukcji. 

FUNKCJE URZĄDZENIA
Urządzenie FINENESS oznacza rewolucję w oczyszczaniu twarzy poprzez  połączenie pulsacyjnej technologii V-SONIC z nowatorską 
konstrukcją silikonowej powierzchni myjki dla głębszego i delikatniejszego oczyszczania. Gładkie, odpowiednio rozmieszczone silikonowe 
wypustki oraz funkcja wibracji pulsacyjnej V-SONIC umożliwia usunięcie zanieczyszczeń z twarzy skuteczniej niż mycie ręczne, pozostawiając
skórę delikatniejszą i jaśniejszą. Głębokie oczyszczanie porów redukuje ich ponowne powstanie i wygładza strukturę Twojej skóry.
Dwustronna powierzchnia urządzenia FINENESS jest podzielona na trzy odrębne strefy. Z jednej strony urządzenia posiadają szereg cienkich 
wypustek dla delikatnego oczyszczania skóry normalnej oraz wrażliwej. W górnej jego części zgrupowano grubsze wypustki ułatwiające 
precyzyjne oczyszczanie miejsc trudno dostępnych. 
Druga strona urządzenia zawiera grubsze wypustki (urządzenie MINI) oraz wypustki w kształcie linii (urządzenie PRO), celem bardziej 
bezpośredniego oddziaływania funkcji pulsacji dla głębszego oczyszczenia skóry tłustej i mieszanej oraz opóźniania procesu starzenia skóry 
(funkcja ANTI-AGING). 
Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów zalecamy używanie FINENESS przez 1 minutę codziennie rano i wieczorem.

ŁADOWANIE

Zawsze należy naładować urządzenie FINENESS przed pierwszym użyciem. 
Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy urządzenie jest wolne odpozostałości wody 
lub środka czyszczącego. 
W trakcie ładowania urządzenia lampka w podstawie miga. 
Proces ładowania powinien trwać ok. 60 minut. Po pełnym naładowaniu lampka emituje stałe 
światło. Gdy bateria jest słaba lampka będzie migać. 
Nie należy korzystać z urządzenia podczas ładowania. 
Nie należy ładować urządzenia dłużej niż 24 godziny.

CZYSZCZENIE
Należy unikać stosowania agresywnych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia FINENESS.
Po każdorazowym użyciu, urządzenie należy oczyścić przy pomocy wody oraz mydła, dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą a następnie 
osuszyć za pomocą ręcznika lub gładkiej ściereczki.
Nigdy nie należy używać produktów czyszczących z zawartością alkoholu, benzyny lub acetonu. 
Należy unikać bezpośredniego eksponowania urządzenia na światło słoneczne, wysokich temperatur oraz wrzącej wody.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
Jeśli odczujesz duży dyskomfort podczas używania urządzenia FINENESS, natychmiast zaprzestań kontynuowanie oczyszczania  i skonsultuj
się z lekarzem. Jeśli cierpisz na jakiekolwiek problemy skórne przed przed pierwszym użyciem urządzenia skonsultuj się z dermatologiem. 
Należy zachować szczególną ostrożność podczas oczyszczania okolic oczu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami. 
Zalecamy stosowanie urządzenia w Trybie 1 oraz Trybie 2 nie dłużej niż przez 3 minut.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub 
umysłowymi, chyba, że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby dzieci nie 
bawiły się urządzeniem.
Nigdy nie należy używać urządzenia w przypadku jego uszkodzenia. W takiej sytuacji należy skontaktować  się z autoryzowanym punktem 
serwisowym.
Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

OBSŁUGA
Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy gniazdo zasilania jest zamknięte koreczkiem. Kiedy woda dostanie się do urządzenia może je 
uszkodzić, co nie jest objęte gwarancją.
Urządzenie załącza się poprzez naciśnięcie środkowego przycisku – jest to Tryb 1. Ponowne naciśnięcie powoduje przejście w stan czuwania.
Naciśnięcie po raz trzeci załącza Tryb 2. Natomiast kolejne, czwarte przyciśnięcie wyłącza urządzenie.

• Tryb 1 – funkcja oczyszczania
• Tryb 2 – funkcja masażu

Podczas gdy urządzenie jest w trybie czuwania, lampka kontrolna emituje stałe światło. 
Intensywność każdego Trybu może być regulowana poprzez przyciski „+/-”.
Urządzenie zapamięta twoje ustawienia do następnego użycia.   
Częstotliwość pracy urządzenia zleży od samego użytkownika i jest dobierana indywidualnie.
Można zablokować urządzenie poprzez jednoczesne przytrzymanie przycisków „+” oraz „-”. Jest to funkcja przydatna przede wszystkim w 
czasie podróży w celu uniknięcia niekontrolowanego załączenia się urządzenia. Ponowne przytrzymanie obu przycisków przywraca 

urządzenie do pracy.
Podczas pracy zarówno w Trybie 1 oraz w Trybie 2, urządzenie poprzez krótkotrwałą pauzę oraz mignięcie światełka sygnalizuje konieczność 
przejścia do kolejnej strefy oczyszczanej twarzy. Po upływie 1 minuty pracy ciągłej następuje trzykrotna pauza w szybkich odstępach czasu.
Po upływie 3 minut pracy ciągłej urządzenie samoczynnie się wyłącza.

MYCIE TWARZY

MASAŻ TWARZY

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI
1) Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży określonej w dowodzie zakupu. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane 
bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do serwisu producenta.
2) Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie urządzenia zgodnie z tą instrukcją.
3) Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności właściwych dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa 
gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na 
własny koszt a w tym zainstalowanie i czyszczenie urządzenia.
4) Gwarancją nie są objęte:
- baterie, akumulatory oraz elementy eksploatacyjne
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania użytkownika albo działaniem siły 
zewnętrznej, a w szczególności zalanie wnętrza urządzenia
- uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego, częściowego zużycia urządzenia lub jego części zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem urządzenia
- uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie oraz wynikłe z z użytkowania niezgodnego z 
instrukcją.
- celowego uszkodzenia sprzętu.
- uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania innego niż używanie w gospodarstwie domowym (np. dla celów komercyjnych lub zarobkowych)
5) Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeśli:
- w okresie gwarancji serwis producenta dokona naprawy, a sprzęt będzie wykazywał nadal wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem
- naprawa nie zostanie wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym z reklamującym w formie pisemnej
- serwis producenta stwierdzi pisemnie, że usunięcie wady jest niemożliwe
6) Uprawnienia z tytułu gwarancji będą realizowane jedynie po przedstawieniu przez użytkownika paragonu fiskalnego potwierdzającego datę zakupu 
produktu.
7) Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z
umową.

Zgłoszenia napraw gwarancyjnych należy dokonywać telefonicznie w Serwisie Centralnym  producenta pod 
numerem +48 32 7202219 lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.fineness.pl

www.fineness.pl


