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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 tylko 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 instalację i użytkowanie urządzenia.  
 

2 Dane techniczne                                                                                       . 

Nr partii POJM180429 

Model BB-8429 

Zasilanie 3,7 V  

Zasilacz  

Parametry wejściowe 100-240V~, 50/60 Hz, 0,2A 

Parametry wyjściowe  5.0 V , 800mA 

Klasa IP produktu IPX7 

 

3 Zasady bezpiecznego użytkowania                                                 . 

1. Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 
lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej 
lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i 
wiedzy, jeśli pozostają one pod nadzorem lub korzystają 
z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi 
oraz rozumieją zagrożenia. Należy zwracać uwagę na 
dzieci by nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i 
konserwacja urządzenia nie może być wykonana przez 
dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.  

2. Urządzenie może być używane tylko z zasilaczem 
dostarczonym wraz z urządzeniem. 

3. Jeśli przewód zasilający zasilacza jest uszkodzony, musi 
zostać wymieniony przez producenta, jego 
przedstawiciela serwisowego lub podobnie 
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. 
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4. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. 
5. Obrotową szczotkę do ciała można używać pod prysznicem, ale nie można zanurzać jej 

w wodzie (np. podczas kąpieli w wannie).  
6. Nie używaj produktu w wannie itp. 
7. Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia. 
8. Należy unikać zbyt długiego i intensywnego używania urządzenia w jednym miejscu, 

aby uniknąć podrażnienia i zaczerwienienia skóry. 
9. Nie używać na twarzy, szyi w okolicach genitaliów i piersiach.  
10. Nie używaj szczotki do pielęgnacji dzieci.  
11. Nie używaj szczotki do ciała częściej niż dwa razy dziennie w jednym miejscu. 
12. Nie używaj szczotki do ciała w pobliżu otwartych ran, na skórze poparzonej słońcem, 

skórze spierzchniętej lub podrażnionej. 
13. Nie używaj na brodawkach lub żylakach. 
14. 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 dermatologiczne. 
h) Masz założony stymulator. 
i) Jeżeli używając urządzenie odczujesz ból, dyskomfort lub podrażnienie skóry, należy 

przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem.  
10. W przypadku pojawienia się podrażnienia skóry, należy niezwłocznie przerwać masaż. 
11. Nie używać na uszkodzonej lub podrażnionej skórze. 
12. Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.  
13. Jeżeli przekazujemy urządzenie osobie trzeciej, musimy przekazać wraz z nim tę 

instrukcję obsługi. 
14. Ostrzeżenie! Podczas czyszczenia lub obsługi nie zanurzać elektrycznych części 

urządzenia w wodzie lub innych cieczach.  
15. Nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności, wysokiej temperatury 

lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.  
16. Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego 

przeznaczeniem. 
17. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia). 
18. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.   
19. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, opakowanie. 
20. Przed utylizacją urządzenia należy usunąć z niego akumulator. Przed usunięciem 

akumulatora, należy odłączyć urządzenie od zasilania. Akumulator należy zutylizować 
w bezpieczny sposób, zgodnie z opisem w sekcji Utylizacja.  
Uwaga! Nie ma możliwości usunięcia akumulatora bez uszkodzenia produktu. W razie 
problemów z usunięciem akumulatora z produktu, zaciągnij porady z centrum 
recyklingu. 

21. Elektroniczna wersja instrukcji dostępna jest pod adresem infolina@vershold.com 
 

4 Objaśnienie symboli                                                                               . 
 

mailto:infolina@vershold.com
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Przeczytaj instrukcję 

 

Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 

 

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz 
punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji. 

 

Utylizacja baterii – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej 
instrukcji  

 

 

Urządzenie przeznaczone do użytku prywatnego wewnątrz 
pomieszczeń. 

dla produktu 

Pozwala na zanurzenie w wodzie do 30 minut na głębokość 
do 1 metra. Pierwsza klasa wodoszczelności "podwodnej". 
Przedmioty tej klasy nadają się do użytku w czasie pływania 
w wodzie i snorkelingu, gdzie duże głębokości nie 
występują. Opakowanie może przesiąkać w czasie 
zanurzenia powyżej 1 metra, zanurzenia trwające powyżej 
30 minut lub przy bardzo wysokim ciśnieniu wody. 

IP20 
Dla zasilacza 

Stopień ochrony urządzenia elektrycznego przed 
penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie składa się 
z liter IP  i dwóch znaków, z których pierwszy oznacza 
odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację 
wody. 2 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm 
(przypadkowy dotyk palcem), 0 brak ochrony.  

 
 
Dla zasilacza 

Klasa ochronności II – w urządzeniach tej klasy ochronności 
bezpieczeństwo pod względem porażeniowym jest 
zapewnione przez zastosowanie odpowiedniej izolacji – 
podwójnej lub wzmocnionej – której zniszczenie jest bardzo 
mało prawdopodobne. 

 

Zasilacz impulsowy 

 

Wtyk ładowarki z oznaczonym biegunem dodatnim i 
ujemnym 

 Transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcia 

IPX7 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o_sta%C5%82e
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
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5 Budowa                                                                                                        . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie materiału, z którego wykonane 
jest opakowanie – tektura falista. 

 

Znak towarowy, który oznacza, że 
producent wniósł wkład finansowy w 
budowę i funkcjonowanie systemu odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych. 

1 

2 
3 

4 

6 

5 

8 

7 
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6 Zawartość zestawu                                                                                 . 
 

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij zawartość. Sprawdź, czy zestaw jest  kompletny            
i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte. Jeśli 
stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj 
się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. 

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

 

7 Użytkowanie                                                                                          . 
 

7.1 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.  
 

7.2 Ładowanie 
1. Otwórz osłonę gniazda ładowania. 

2. Włóż wtyczkę ładowarki do gniazda ładowania w urządzeniu. Upewnij się, że małe 

1 Szczotka do peelingu 

2 Włącznik/wyłącznik/ zmiana trybu pracy 

3 Miękka szczotka do codziennego użytku 

4 Zasilacz  

5 Otwór montażowy 

6 Bolec do montowania szczotki 

7 Osłona gniazda ładowania   

8 Gniazdo ładowania 

Ilość Element 

1 Obrotowa szczotka do ciała 

1 Miękka szczotka do użytku codziennego  

1 Szczotka z naturalnego włosia do głębokiego peelingu 

1 Zasilacz  

1 Instrukcja obsługi 



 7 

wgłębienie we wtyczce złącza wsuwa się w rowek w gnieździe ładowania. W przeciwnym 

razie nie będzie można podłączyć wtyczki złącza. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. 

3. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. Trzy kontrolki na przycisku włączania / 

wyłączania zapalają się naprzemiennie, co oznacza proces ładowania. 

4. Gdy urządzenie się naładuje diody zapalą się światłem ciągłym. 

 

Uwaga!  
Szczotka podczas zakładania musi się wyraźnie zatrzasnąć i powinno pojawić się 

charakterystyczne kliknięcie.  
Aby wykluczyć niebezpieczeństwo uszkodzenia szczotki, używaj zawsze oryginalnych 
końcówek. 

Uwaga!  

• Urządzenie jest zasilane z wbudowanego akumulatora. 
 

• Nie ładować baterii nie przeznaczonych do ładowania (nie będących 

akumulatorami). 

• Nie zwierać zacisków zasilających. 

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

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

• Zawsze wyjmuj baterie gdy nie używasz urządzenia – zapobiegnie to 
zniszczeniu urządzenia w przypadku wycieknięcia elektrolitu z baterii. 

• Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie wyjąć z urządzenia. 

• Rozładowane baterie mogą wyciekać, powodując uszkodzenie urządzenia. 

• W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą.                      
W przypadku dostania się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w 
baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie. 

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

 

7.3 Użycie  
Uwaga! 

Podczas użytkowania produktu nie należy zbyt mocno naciskać powierzchnią szczotki do 

ciała, gdyż głowica zatrzyma się automatycznie dla bezpieczeństwa i dalszego poprawnego 

funkcjonowania urządzenia.   
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Obrotowa szczotka może być używana pod prysznicem, 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, wybierając odpowiedni 

tryb pracy.  

A) jednokrotne naciśnięcie włącza tryb delikatny 

B) dwukrotne naciśnięcie włącznika/wyłącznika włącza tryb intensywny.  

4. Po zakończonej pracy wyłącz urządzenie naciskając włącznik/wyłącznik.  

5. Zdejmij szczotkę, która była używana i wyczyść, zgodnie z informacją 

rozdziale 8. Czyszczenia i konserwacja.  

 

8. Czyszczenie i konserwacja                                                                 a       

Główne zasady 

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża 
żywotność urządzenia. 

Uwaga! Nie stosować do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, 
ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię 
urządzenia.  

 

• Szczotki należy czyścić pod bieżącą wodą przy użyciu delikatnego detergentu. 
Dokładnie wypłukać, pozostawić do całkowitego wyschnięcia.  

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

 

9. Naprawa                                                                                                      . 

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj 
urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi. 

 

10. Przechowywanie i transport                                                              . 

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu. 
 

11. Utylizacja                                                                                                     . 

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. 
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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 komunalne, lecz należy go oddać do 
punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, 
instrukcji obsługi lub opakowaniu. 
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego 
użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, 
wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania 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. 
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 wprowadzone na rynek zgodnie                         
z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i 
dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego 
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek. 

 

13. Gwarancja                                                                                                   . 

W celu reklamacji produktu należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w 
dowolnym sklepie sieci Biedronka. 

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji 
można kierować na poniższy 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 

 

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku 
wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.  

2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w 
instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.  

3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta 
w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji 

mailto:infolinia@vershold.com
http://www.vershold.com/opinie


 10 

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 mechanicznymi nie powstałymi z 
winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub 
wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.  

5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została 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 ułatwienia weryfikacji usterki.  

8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 

zawiesza uprawnień kupującego 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 Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
 

Producent (Gwarant): 

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.  

ul. Żwirki i Wigury 16A,  

02-092 Warszawa, Polska 

Wyprodukowano w Chinach 

 


