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1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Obrotowa szczotka do ciała to idealne urządzenie 
do wygładzenia i ujędrnienia skóry na sucho oraz 
do użycia pod prysznicem. Dodatkowo zwiększa 
wchłanianie i działanie kosmetyków stosowanych 
do pielęgnacji ciała zastosowanych po zabiegu.  
Obrotowa szczotka co ciała przeznaczona jest ty-
lko do prywatnego użytku wewnątrz pomieszczeń 
i nie może być używane do celów profesjonalnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wynikłe z użycia niezgodnego z przeznaczeniem.
Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną in-
stalację i użytkowanie urządzenia. 

Nr partii POJM180118

Model BB-8118

Zasilanie 4,5 V   , 3 x bateria AA 1,5 V   

Klasa IP IPX6

Waga netto 361 g      

Waga brutto 480 g

2. DANE TECHNICZNE
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1. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
2. Obrotową szczotkę do ciała można używać pod 

prysznicem, ale nie można zanurzać jej w wodzie 
(np. podczas kąpieli w wannie). 

3. Nie używaj produktu w wannie itp.
4. Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów 

do środka urządzenia.
5. Należy unikać zbyt długiego i intensywnego uży-

wania urządzenia w jednym miejscu, aby uniknąć 
podrażnienia i zaczerwienienia skóry.

6. Nie używać na twarzy, szyi w okolicach genitaliów i 
piersiach. 

7. Nie używaj szczotki do pielęgnacji dzieci. 
8. Nie używaj szczotki do ciała częściej niż dwa razy 

dziennie w jednym miejscu.
9. Nie używaj szczotki do ciała w pobliżu otwartych 

ran, na skórze poparzonej słońcem, skórze spierzch-
niętej lub podrażnionej.

10. Nie używaj na brodawkach lub żylakach.
11. Nie używaj, jeśli:

a) Cierpisz na alergię lub masz skłonności alergiczne. 
b) Twoja skóra jest wrażliwa lub bardzo wrażliwa lub bardzo 
odporna.
c) Chorujesz na cukrzycę.
d) Masz problemy z krążeniem krwi. 
e) Bierzesz leki oparte na sterydach.
f) Jesteś w ciąży.
g) Cierpisz na choroby skórne lub masz inne problemy der-
matologiczne.
h) Masz założony stymulator.
i) Jeżeli używając urządzenie odczujesz ból, dyskomfort lub 

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
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podrażnienie skóry, należy przerwać jego stosowanie i skon-
taktować się z lekarzem. 

12. W przypadku pojawienia się podrażnienia skóry, 
należy niezwłocznie przerwać masaż.

13. Nie używać na uszkodzonej lub podrażnionej skórze.
14. Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną insta-

lację i użytkowanie urządzenia. 
15. Jeżeli przekazujemy urządzenie osobie trzeciej, 

musimy przekazać wraz z nim tę instrukcję obsługi.
16. Ostrzeżenie! Podczas czyszczenia lub obsługi nie 

zanurzać elektrycznych części urządzenia w wodzie 
lub innych cieczach. 

17. Nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej 
wilgotności, wysokiej temperatury lub bezpośrednie-
go działania promieni słonecznych. 

18. Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do 
innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.

19. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grze-
jników, ognia).

20. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczą-
cych.  

21. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, opa-
kowanie.

22. Elektroniczna wersja instrukcji dostępna jest pod 
adresem infolina@vershold.com
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4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Przeczytaj instrukcję.

Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw 
Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA 
w niniejszej instrukcji.

Całkowite zabezpieczenie przed strumieni-
em wody płynącej z różnych kierunków z 
wydajnością do 100 litrów na minutę. Kla-
sa 6 -ochrona przed silnymi strumieniami 
wody lub zalewaniem falą z dowolnego 
kierunku).

Utylizacja baterii – patrz punkt UTYLIZACJA 
w niniejszej instrukcji 

Urządzenie przeznaczone do użytku 
prywatnego wewnątrz pomieszczeń.

Znak towarowy, który oznacza, że produ-
cent wniósł wkład finansowy w budowę 
i funkcjonowanie systemu odzysku i re-
cyklingu odpadów opakowaniowych.
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Oznaczenie materiału, z którego wyko-
nane jest opakowanie – teltura falista.

5. BUDOWA
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6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1 x Obrotowa szczotka do ciała
1 x Szczotka do peelingu 
2 x Szczotka z naturalnego włosia 
3 x Bateria AA 1,5 V 
1 x Instrukcja obsługi

1. Szczotka do peelingu
2. Włącznik/wyłącznik/ zmiana trybu pracy
3. Uchwyt 
4. Komora baterii
5. Pokrywa komory baterii wraz z uchwytem do 

zawieszenia 
6. Szczotka z naturalnego włosia  
7. Bolec
8. Otwór do mocowania szczotki 

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij zawartość. 
Sprawdź, czy zestaw jest  kompletny i bez uszko-
dzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucz-
nych nie są pęknięte. Jeśli stwierdzisz, że brakuje 
części bądź są uszkodzone, nie używaj urządze-
nia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj 
opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi 
przepisami.
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7. UŻYTKOWANIE

 Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie 
zostawiać swobodnie dostępnych części opako-
wania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). 
Niebezpieczeństwo uduszenia!

7.1 Montaż/wymiana baterii 
1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i nie pracuje.
2. Odkręć i zdejmij pokrywę komory baterii.
3. Wyjmij zużyte baterie (jeżeli są).
4. Włóż nowe baterie 3 x bateria AA 1,5 V  zgodnie  

z oznaczniem w komorze baterii.
5. Nałóż pokrywe komory baterii i dokręć. 

Uwaga! ! Na produkcie znajduje się symbol strzałki pokazujący 
kierunek odkręcania komory baterii.
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Uwaga! 
• Urządzenie jest przystosowane do zasilania bateriami typu 

AA 1,5 V  .
• Baterie są dołączone do zestawu.

• Przy instalacji nowych baterii odnieś się do ozna-
czeń znajdujących się w komorze baterii.

• Stosuj baterie takiego samego typu jakie są rekomendowa-
ne do stosowania w tym urządzeniu AA 1,5 V  .

• Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika lecz do specjal-
nych pojemników na zużyte baterie.

• Nie ładować baterii nie przeznaczonych do ładowa-
nia (nie będących akumulatorami). 

• Nie zwierać zacisków zasilających. 

•  Nigdy nie należy stosować zużytych baterii w połą-
czeniu z nowymi. 

• Nigdy nie należy narażać baterii na bezpośrednie 
działanie źródeł ciepła takich jak nadmierne nasło-
necznienie, grzejnik, ogień.

• Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie nie 
mogą być demontowane, wrzucane do ognia lub 
zwierane.

• Zawsze wyjmuj baterie gdy nie używasz urządzenia – za-
pobiegnie to zniszczeniu urządzenia w przypadku wyciek-
nięcia elektrolitu z baterii.

• Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie wyjąć z urządze-
nia.

• Rozładowane baterie mogą wyciekać, powodując uszko-
dzenie urządzenia.
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• W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod 
bieżącą wodą. W przypadku dostania się do oczu, skontak-
tuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może powodo-
wać podrażnienie lub oparzenie.

• Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj 
baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natych-
miast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli połkniesz 
baterię.

7.2 Montaż  i wymiana szczotki

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i nie pracuje.
2. Aby zdjąć szczotkę, pociągnij za nią. 
3. Następnie nałóż pożądaną szczotkę tak aby bolec wszedł 

poprawnie w otwór mocowania. 

Uwaga! 
Szczotka podczas zakładania musi się wyraźnie zatrzasnąć i 
powinno pojawić się charakterystyczne kliknięcie. 
Aby wykluczyć niebezpieczeństwo uszkodzenia szczotki, 
używaj zawsze oryginalnych końcówek.

7.3 Użycie 

Uwaga! Obrotowa szczotka może być używana pod pryszni-
cem, ale nie jest przeznaczona do użytku podczas kąpieli 
w wannie. Przed rozpoczęciem stosowania produktu pod 
prysznicem należy nałożyć na ciało mydło lub żel do mycia 
ciała.  

1. Wybierz odpowiednią szczotkę.
2. Nałóż mydło lub żel do mycia ciała – w przypadku użycia 

pod prysznicem lub balsam do ciała lub olejek – użycie na 
sucho po kąpieli. 

3. Włącz urządzenie naciskając włącznik/wyłącznik, wybiera-
jąc odpowiedni tryb pracy. 
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8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Główne zasady
Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo 
użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia.
Uwaga! Nie stosować do czyszczenia żadnych środków che-
micznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, gdyż 
mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię urządzenia. 
• Szczotki należy czyścić pod bieżącą wodą przy użyciu de-

likatnego detergentu. Dokładnie wypłukać, pozostawić do 
całkowitego wyschnięcia. 

• Obudowę obrotowej szczotki do ciała należy przecierać 
zwilżoną szmatką, następnie wytrzeć do sucha. 

A) jednokrotne naciśnięcie włącza tryb intensywny.
B) dwukrotne naciśnięcie włącznika/wyłącznika włącza tryb 
delikatny. 

4. Po zakończonej pracy wyłącz urządzenie naciskając włącz-
nik/wyłącznik. 

5. Zdejmij szczotkę, która była używana i wyczyść, zgodnie z 
informacją rozdziale 8. Czyszczenia i konserwacja. 

9. NAPRAWA

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkow-
nika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj 
naprawę fachowcowi.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas 
transportu.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
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Właściwa utylizacja urządzenia:
1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem 

przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak 
obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i 
elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.

2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno 
usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komu-
nalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urzą-
dzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol 
kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji 
obsługi lub opakowaniu.

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtór-
nego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu 
użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzy-
stania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w 
ochronę naszego środowiska.

4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja 
gminna lub sprzedawca urządzenia.

Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania 
jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. 
Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami 
lokalnymi.
Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, 
gdyż stanowią źródło zagrożenia.

11. UTYLIZACJA
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5. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory 
muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych 
pojemników, oddawane do punktów przyjmowania 
odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu 
elektrycznego.

12. DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprow-
adzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskon-
apięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i 
dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została 
wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana or-
ganom nadzorującym rynek.

13. GWARANCJA

W celu reklamacji produktu należy dostarczyć urządzenie do 
Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedron-
ka.
Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem 
wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować na poniż-
szy adres e-mail:

• infolinia@vershold.com
• lub kontaktować się telefonicznie: 

+48 667 090 903
Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod 
adresem: www.vershold.com/opinie
Ogólne warunki gwarancji 
1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwaran-

cji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządze-
nie należy zareklamować w miejscu zakupu. 

2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie 
spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczy-
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ną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia. 
3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urzą-

dzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu 
reklamowania sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu 
gwarancji należy okazać dowód zakupu (paragon, faktura) 
oraz wskazać możliwie dokładny opis wady urządzenia, w 
szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia. 

4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami me-
chanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub dystry-
butora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowa-
nia lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej. 

5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta zo-
stała plomba zabezpieczająca oraz w których dokonano 
prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych. 

6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające naturalnemu 
zużyciu podczas eksploatacji. 

7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem uła-
twienia weryfikacji usterki. 

8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie 
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupują-
cego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 
sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego 
z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).

9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej. 

Producent (Gwarant)
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o. 
ul. Łopuszańska 32, 
02-220 Warszawa, Polska
Wyprodukowano w Chinach
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1. INTENDED USE
The rotating body brush is the perfect device for smoothing 
and firming the skin dry and for use in the shower. In addition, it 
increases the absorption and effectiveness of body care prod-
ucts applied after the treatment.  
The rotating body brush is intended for private indoor use only. 
It may not be used for commercial purposes.
The manufacturer is not liable for any losses resulting from its 
use for any purpose other than the intended one.
Following the instructions will ensure the safe installation and 
operation of the device. 
 

Lot number POJM180118

Model BB-8118

Power supply 4,5 V   , 3 x AA 1,5 V battery   

IP class IPX6

Net weight 361 g      

Gross weight 480 g

2. TECHNICAL SPECIFICATION
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1. Read the whole manual before using the product.
2. The rotating body brush can be used in the shower, 

but you can not immerse it in water (eg when bath-
ing in a bathtub).

3. Do not use the product in the tub, etc.
4. Protect against water and other liquids getting inside 

the device.
5. Avoid prolonged and intensive use of the device in 

one place to avoid irritation and redness of the face.
6. Do not use the brush on your face, the neck, the 

genital area, or the breasts. 
7. Do not use the brush when washing children. 
8. Do not use the body brush more than twice a day on 

the same area.
9. Do not use the body brush near open wounds, on 

sunburned, chapped, or irritated skin.
10. Do not use on warts or varicose veins.
11. Do not use, if

a) you suffer from allergies or you are prone to allergic 
reactions. 
b) your skin is sensitive to very sensitive or alternatively, very 
tough.
c) you suffer from diabetes.
d) you have blood circulation problems. 
e) you take steroid-based drugs.
f) you are pregnant.
g) you suffer from skin diseases or have other dermatologi-
cal problems.
h) you have a pacemaker.
i) If you experience pain, discomfort or skin irritation when 
using the device, discontinue use and contact your doctor. 

3. SAFETY INSTRUCTIONS
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12. If skin irritation occurs, immediately stop using the 
device.

13. Do not used on damaged or irritated skin.
14. Follow the instructions included in this manual for 

safe installation and use of the device. 
15. If the device is passed on to another user, it must be 

accompanied by this manual.
16. Warning! When cleaning or operating, do not im-

merse the electrical parts of the device in water or 
other liquids. Never hold the device under running 
water.

17. Do not store the device in conditions of high humidi-
ty, high temperature or in direct sunlight. 

18. The device is intended for indoor use only. Only use 
the device for its intended purpose.

19. Do not use the device near heat sources (heaters, 
fire).

20. Do not clean the device with corrosive cleaning 
agents. 

21. Keep this user manual. If possible, keep the packag-
ing as well.

22. You may request the user’s manual in the electronic 
version from: infolina@vershold.com



22

4. EXPLANATION OF SYMBOLS

Read the manual

The product complies with the applicable 
directives of the European Union

Disposal of waste electrical and elec-
tronic equipment – see the DISPOSAL 
section of this manual.

Full protection against water jets from any 
direction with up to 100 l/min flow rate. 
Class 6 – protection against powerful wa-
ter jets or wave flooding from any direction.

Disposal of batteries – see the DISPOSAL 
section of this manual 

Indoor use only.

Trademark indicating that the manufac-
turer has made a financial contribution 
to the development and operation of a 
packaging materials recovery and recy-
cling system.
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Designation of the packaging material – 
corrugated cardboard.

5. OVERVIEW
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6. SET CONTENTS

1 x Rotating body brush
1 x Peeling brush 
2 x Natural bristle brush
3 x AA 1.5 V battery 
1 x User manual

1. Peeling brush
2. On/off/operating mode switch
3. Handle 
4. Battery compartment
5. Battery compartment cover with a hanging 

hook 
6. Natural bristle brush  
7. Brush attachment point 
8. Fastener 

Open the packaging and carefully take out the 
device. Ensure the package is complete and none 
of its contents are damaged. Check that the pla-
stic parts are not broken. If any part is damaged 
or missing, contact the dealer and do not use the 
product. Keep the packaging or recycle it in accor-
dance with the local regulations.
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7. USE

Caution! For safety, keep the packaging parts 
(plastic bags, cardboard boxes, Styrofoam etc.) 
out of the reach of children. Risk of suffocation!

7.1 Inserting / replacing the batteries 
1. Ensure the device is off.
2. Unscrew and remove the battery compartment cover.
3. Remove the old batteries (if present).
4. Insert new 3 x AA 1.5 V battery  , observing the polarity 

marking inside the battery compartment.
5. Attach the battery compartment cover and firmly screw it 

back on.  
Note! On the product, there is an arrow symbol indicating 
the direction of unscrewing the  battery compartment.
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Caution!
• The device must be powered with AA 1.5 V batteries   .
• Batteries are supplied with the device.

• Observe the polarity (+/-) markings on the battery 
compartment when inserting new batteries.

• Use the type of batteries recommended for this device: AA 
1.5 V  .

• Do not throw spent batteries in a rubbish bin, but instead, 
use special containers for spent batteries. 

• Do not try to charge non-rechargeable batteries. 

• Do not short-circuit the battery terminals. 

• Never use spent batteries in combination with new 
ones.
• Never expose batteries to direct heat sources such 
as excessive sunlight, a radiator or fire.

• Risk of explosion! Never disassemble, 
short-circuit or throw batteries into the fire.
• Remove the batteries if the device is not 

going to be used for any length of time. Doing so will pre-
vent damage to the device resulting from an electrolyte 
leak.

• Remove spent batteries from the device immediately.
• Electrolyte may leak out of spent batteries causing damage 

to the device.
• If any acid from the battery comes into contact with your 

hands, rinse them under running water. If any gets into your 
eyes, contact a doctor. The acid contained in the battery 
may cause irritation or burns.
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• Swallowing a battery can be fatal! Keep batteries 
away from children and pets. If a battery is swallowed, 
seek medical assistance immediately.

7.2 Installing and replacing the brush

1. Make sure the device is turned off.
2. To remove the brush, rotate it and then pull it off. 
3. Place the required brush on the device, correctly inserting 

the fastener into the brush attachment point. 

Caution! 
The installed brush must click into place. 
To prevent damage to the brush, always use the original at-
tachments.

7.3Use 

Caution! The rotating brush can be used in the shower, but it is 
not intended for use when bathing in a bathtub. Before using 
the product in the shower, a body soap or gel should be applied 
to the body.

1. Select the required brush.
2. Apply soap or body wash gel - if used in the shower or body 

lotion or oil - use after bathing.
3. Press the on/off switch to turn the device on, and select the 

required operating mode. 
A) press the on/off switch once to select the intensive mode.
B) press the on/off switch twice to select the delicate mode. 

4. After use, press the on/off switch to turn the device off. 
5. Remove the used brush and clean it in accordance with the 

instructions in section 8. Cleaning and care. 
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8. CLEANING AND CARE

General rules
Correct and regular cleaning will improve the safety and 
extend the lifespan of the product.
Caution! Do not use any strong chemical, alkaline, abrasive 
or disinfecting agents for cleaning the device, as they could 
damage its surface. 
• Clean the brushes under running water, using a mild deter-

gent. Rinse them thoroughly and leave to dry. 
• Use a damp cloth to clean the casing of the device, and then 

wipe it dry. 

9. REPAIR
The device does not contain any user-serviceable parts. Do 
not attempt to repair the device on your own. Always have the 
device repaired by a professional.

Keep the device out of the reach of children. 
Protect the device against vibration and shock during trans-
port.

10. STORAGE AND TRANSPORT

All the packaging materials are 100% recyclable and are label-
led as such. The packaging should be disposed of in accordan-
ce with local regulations.
Keep the packaging materials out of children’s reach, as these 
materials can pose a hazard.

11. DISPOSAL
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12. CE DECLARATION

This device has been designed, manufactured and marketed in 
compliance with the requirements of the Low Voltage Directive 
and the Electromagnetic Compatibility Directive; therefore, the 
product has been marked with the CE mark and a declaration 

Proper disposal of the device:
1. According to the WEEE Directive (2012/19/EU), the 

crossed-out wheelie bin symbol (shown on the side) 
is used to label all electrical and electronic devices 
requiring segregation.

2. Do not dispose of the spent product with domestic 
waste: turn it over to an electric and electronic devices collec-
tion and recycling point. The crossed-out wheelie bin symbol 
placed on the product, the packaging or in the user manual 
communicates this requirement.

3. Plastics contained in the device can be recycled in accordan-
ce with the specific marking. Thanks to recycling, re-use of 
materials or other forms of utilizing used equipment, you can 
make a significant contribution to the protection of your natural 
environment.

4. Information on electrical and electronic devices collection 
points is available from local government agencies or from the 
dealer.

5. Spent or fully discharged single-use and recharge-
able batteries must be discarded in specially label-
led bins, handed over to hazardous waste collectors 
or returned to electric equipment dealers.
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13. WARRANTY

To submit a complaint in relation to the device, deliver it to a 
Customer Service Point at any Biedronka store.
Should you have any questions or issues related to product 
operation, send them to the following e-mail address:
• infolinia@vershold.com
• or contact us by phone at: +48 667 090 903
Your opinion is important to us. Evaluate our product at: 
www.vershold.com/opinie

1. The Warrantor of this product grants a 24-month warranty 
valid from the date of purchase. Should you find any defect, 
submit a complaint at the place of purchase. 

2. A defective/damaged product means a product failing to 
provide the features described in the user manual due to 
intrinsic properties of the device. 

3. The Beneficiary under the Warranty shall deliver the ap-
pliance to the Customer Service Point at a given store in 
order to submit a complaint regarding the device. When 
exercising your warranty rights, present proof of purchase 
(receipt, invoice) and describe the defect in as much detail 
as possible, including in particular, its external manifesta-
tions. 

4. The warranty excludes products with physical damage 
other than that caused by the manufacturer or the distribu-
tor, including specifically any damage resulting from incor-
rect usage or force majeure. 

of conformity has been issued for it, which is made available to 
market regulators.
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5. The warranty does not cover products whose protective 
seal has been removed or to which repairs, modifications 
or structural changes have been applied or attempted. 

6. The warranty does not cover components subject to natu-
ral wear and tear during operation. 

7. It is recommended that the entire product be turned over 
upon submission of a complaint, so as to facilitate service 
operations. 

8. This warranty for the sold consumer product does not exc-
lude, restrict or suspend any rights of the Buyer stemming 
from warranty regulations covering defects in goods sold 
pursuant to the Civil Code of 23 April 1964 (Journal of Laws 
Dz.U.2014.121).

9. This Warranty is valid on the territory of Poland. 

Manufacturer (Warrantor):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o. 
ul. Łopuszańska 32, 
02-220 Warsaw, Poland
Made in China
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