
 

 

ELEKTRILINE NÄOPUHASTUSHARI 

FB880 (88560) KASUTUSJUHEND 
 

 

 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage edaspidiseks.  

• Kui seade vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa.  

• Seade on ette nähtud kasutamiseks kodustes tingimustes.  

• Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil, kooskõlas juhendiga.  

• Garantiitingimused kaotavad kehtivuse, kui seadet ei kasutata eesmärgipäraselt.  

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 

iseseisvalt ohutult kasutada - juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise 

kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

• Lapsed ei tohi seadmega mängida. Seadet ei tohi lapsed ilma järelvalveta ega juhendamiseta 

puhastada.  

• Seade ei ole meditsiiniseade. Kui põete mingeid nahahaigusi või kannatate muude 

terviseprobleemide all, konsulteerige arstiga enne seadme kasutuselevõtmist. Ärge töödelge 

nahapiirkonda, kus esineb paistetusi, põletusi, põletikke, nahaketendust, haavu või muid 

tundlikke kohti.  

• Seadme kasutamine peab olema tajutav meeldivana. Lõpetage seadme kasutamine koheselt 

ja pöörduge arsti poole, kui tunnete valu või tajute muud ebamugavustunnet seoses seadme 

kasutamisega.  

• Hügieenipõhjustel peaks igal inimesel olema oma isiklik harjaotsik.  

• Seadet ei tohi kasutada loomadel.  

• Hoidke seadet kaugemal lahtisest tulest.  

• Kahjustustega seadet kasutada ei tohi.  

• Mistahes vea leidmisel ei tohi seadet omal käel parandada.  

• See tühistab garantii ja võib põhjustada tõsiseid ohuolukordi (elektrilöök vms.). 

Parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt volitatud remondiettevõttes.  

• Hoidke seadet ja seadme pakendit eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht!  

• Paigutage seadmesse vaid üht tüüpi uued patareid. Ärge kasutage erinevat tüüpi või erineva 

jääklaengu astmega patareisid koos samas seadmes.  

• Järgige patareide polaarsust.  

• Kui seadet ei kasutata pikema aja vältel, tuleks patareid välja võtta.  

• Hoidke patareisid laste kätte sattumast.  

• Ärge laadige tavalisi patareisid. Plahvatusoht! 

• Ärge lühistage patareide klemme. Patareisid ei või põletada. Kasutatud patareid ei kuulu 

äraviskamisele olmejäätmetesse. Pange kasutatud patareid spetsiaalsetesse 

kogumiskastidesse kauplustes. 

 

 

 

 



 

 

SEADE JA SELLE OSAD 

 

1 näopuhastushari 

2 patareiõõnsus (sisemuses) 

3 sisse-/ väljalülitusnupp 

4 vibratsioonitugevuse nupp 

5 vahetatav harjapea 

6 harjapea õrnale nahale (valgete harjastega) 

7 tavalise naha harjapea (valgete/ roosade 

harjastega) 

8 silikoonhari naha sügavpuhastamiseks 

 

KARBI SISU 

Kontrollige, et teie uus seade oleks nähtavate 

vigastusteta ja et kaasas oleks kõik allpool 

loetletu. Kahtluste korral või kui leiate seadmelt 

mistahes kahjustuse - ärge võtke seadet 

kasutusele, vaid pöörduge seadme edasimüüja 

poole. 

Toote juurde kuuluvad järgnevad osad: 

1 näopuhastushari 

3 erinevat harjaotsikut 

2 patareid (AA) 

1 kaitseotsik 

1 kandmiskott 

1 kasutusjuhend 

Pöörduge seadme edasimüüja poole, kui midagi on puudu või katki. 

 

Näopuhastushari on valmistatud selleks, et anda nahale harjamise abil terve ja kiirgav jume. Seade 

eemaldab mustuse ja ebapuhtused tõhusalt, aga õrnalt. Kuigi toime on õrn, on tulemus 

silmaganähtav ja efektiivne. Seade on ideaalne igapäevaseks kasutamiseks. Isegi peened kortsukesed 

vähenevad ja poorid saavad puhtaks. Sel viisil saavad hooldustooted paremini nahka imenduda. 

Tulemuseks on palju pehmem ja nooruslikuma välimusega nahk. Kuna seadmes kasutatakse 

patareisid, on näopuhastushari juhtmevaba ega vaja laadimist. Seade on kaitstud vee sissetungimise 

eest ning seda tohib kasutada duši all. 

 

PATAREIDE SISSEPANEK 

Tõmmake seadme käepideme alaosa allapoole. Nähtavale tuleb patareiõõnsus. Paigutage õiget 

polaarsust järgides seadmesse kaks kaasasolevat AA patareid. Sulgege patareiõõnsus, vajutades 

alaosa seadme külge tagasi. 

 

ALUSTAMINE 

Kaasas on 3 eri harjaotsikut ja kaitsekork. 

• Hari tundlikule nahale 

• Hari normaalsele nahale 

• Silikoonhari naha sügavpuhastamiseks 

Valige sobiv otsik. Kasutades kaitseotsikut, vajutage harjapead seadme külge, kuni see kuuldava 

klõpsatusega kinnitub. 



 

 

KASUTAMINE 

Niisutage sooja veega näonahka ja harjaotsikut. Pange harjaotsikule näopuhastuseks kasutatavat 

meigieemaldajat või kreemi. Asetage hari vastu näonahka ja lülitage seade sisse, vajutades 

sisselülitusnupule. Seade töötab vaikimisi tavalisel võnkesagedusel. Alustage tavalise sagedusega. 

Liigutage võnkuvat harja väikeste ringjate liigutustega üle näonaha. Hoidke hari naha vastas, kuid 

ärge suruge. Selleks, et võnkumissagedust intensiivistada või jälle vähendada, vajutage 

vibratsiooninuppu seadme töötamise ajal.  

Järjestikune kasutusaeg on 1 minut. Ärge töödelge ühtki näopiirkonda kauem kui 20 sekundit. Vt. 

joonist: otsaesine 20 sekundit, põsed kumbki 10 sekundit, nina ja lõua piirkond 20 sekundit. Taimer 

annab märku, et teeksite pausi ja muudaksite harja asukohta näol. Kui minut on möödunud, lülitub 

seade automaatselt välja. Loputage nägu puhta veega, et eemaldada kõik ainejäägid. Tupsutage nägu 

kuiva rätiga ja kandke naha peale sobivat hooldustoodet. Iga kasutamise järel peske harjaotsikuid 

põhjalikult veega. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Eemaldage seadmest harjaotsik. Kasutage kaitsekorki käepidemena (pigistage kokku), et harja 

eemaldada. Peske harjaotsikut vaid seebilahuse ja sooja veega. Ärge kasutage mingeid kemikaale ega 

söövitavaid aineid seadme puhastamiseks. Ärge kunagi peske seadet ega selle otsikuid 

nõudepesumasinas. Võtke ära patareid, kui seadet pikemaajaliselt ei kasutata ning hoidke seadet 

kuivas kohas toatemperatuuril. 

 

VAHETATAVAD HARJAPEAD 

Kõik harjapead on valmistatud nii, et need võnguvad mõlemas suunas kõrgel sagedusel. Harjapead 

on tehtud materjalist, mis ei soodusta bakterite vohamist. Kuid siiski soovitame otsikuid pesta 

vähemalt kord nädalas soojas seebivees, et eemalduks kõik ainejäägid. Hügieenipõhjustel peaks igal 

inimesel olema oma isiklik harjaotsik. Kui harjased hakkavad kuluma või iga 90 kasutamispäeva 

tagant soovitame harjad välja vahetada, et toime nahale oleks optimaalne. Harjaotsikute tellimisinfo 

saamiseks pöörduge seadme edasimüüja poole. 

 

SEADME KÄITLEMINE 

Vananenud ega kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. 

Kasutaja vastutab seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, 

sõltumata sellest, kas seadmed sisaldavad mürgiseid aineid või ei. Eemaldage seadmest 

patareid enne seadme käitlusse andmist. Vanad patareid tuleb panna spetsiaalsetesse 

kogumiskastidesse, mis asuvad igas kaupluses, kus patareisid müüakse. Pöörduge käitlemisalase 

teabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole. 

 

SPETSIFIKATSIOONID 

Nimi ja mudel: FB880 näopuhastushari 

Veekindlusklass IPX6 – kaitstud võimsama veejoa eest 

Toide: 2 x AA 1.5 patareid 

Võnkumistasemed: tavaline, intensiivne 

Automaatne väljalülitumine umbes 60 sekundi möödudes 60 sek. 

Kasutamise tingimused: +2 °C… +50 °C, mitte rohkem kui 5 kasutamiskorda järjest, laske jahtuda 30 

min. 

Säilitamine kuivas kohas 

Mõõtmed umbes: 15,7 x 5,5 x 7,9 cm 

Kaal u. 220 g 



 

 

Tooteartikkel: 88560 

EAN: 40 15588 88560 0 

Kaasasolevad tarvikud: 3 harjaotsikut 

 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase 

etteteatamiseta. 

  



 

 

GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 
 

 


