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1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Urządzenie do domowego oczyszczania twarzy 
i masażu próżniowego służy do oczyszczania 
skóry z niechcianych zaskórników oraz nadmiaru 
sebum oraz do podciśnieniowego masażu, dzięki 
któremu  pobudza się naturalny proces dotleniania 
i regeneracji skóry. Podczas oczyszczania 
odblokowują sie pory i zaskórniki, martwy naskórek 
oraz nadmiar sebum zostają usunięte, a masaż 
próżniowy poprawia cyrkulację krwi, co sprawia, że 
komórki skóry szybciej sie dotleniają i regenreują. 
W efekcie skóra jest zdrowsza, bardziej ujędrniona i 
zachowuje młodzieńczy blask.
Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną 
instalację i użytkowanie urządzenia. 
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku 
prywatnego  wewnątrz pomieszczeń i nie może 
być używane do celów profesjonalnych.

Nr partii POJM210102

Model VM-1102

Parametry 
akumulatora

Li-Ion 3,7 V   420 mAh

2. DANE TECHNICZNE
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3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Urządzenie może być używane przez dzieci 
starsze niż 8 lat, jeżeli są one pod nadzorem 
osoby dorosłej lub korzystają z urządzenia 
bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi 
i rozumieją zagrożenia. 

2. Urządzenie może być używane przez 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.

3. Należy zwracać uwagę na dzieci by nie bawiły 
się  urządzeniem.

4. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może 
być wykonana przez dzieci bez nadzoru osoby 
dorosłej. 

5. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
6. Należy unikać zbyt długiego i intensywnego 

używania urządzenia w jednym miejscu, aby 

Parametry 
ładowania  

5V  500 mA

Czas 
ładowania 

Zależy od źródła zasilania 
i wynosi ok. 90 min
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uniknąć podrażnienia i zaczerwienienia skóry 
twarzy.

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

8. Nie używać na uszkodzonej lub podrażnionej 
skórze.

9. Uwaga! Przeciwskazania do użycia urządzenia: 
• nowotwór
• ciąża i karmienie piersią
• obecność metalowych implantów na 

obszarach poddawanych zabiegowi
• stany gorączkowe
• choroby bakteryjne, wirusowe, grzybicze skóry
• nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca
• epilepsja
• ropne stany zapalne skóry, dermatozy
• terapia przeciwtrądzikowa Roaccutanem – 3 

miesiące przerwy
10. Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną 

instalację i użytkowanie urządzenia. 
11. Jeżeli przekazujemy urządzenie osobie trzeciej, 

musimy przekazać wraz z nim tę instrukcję 
obsługi.

12. Ostrzeżenie! Podczas czyszczenia lub obsługi 
nie zanurzać elektrycznych części urządzenia w 
wodzie lub innych cieczach. Nigdy nie trzymaj 
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urządzenia pod bieżącą wodą.
13. Nie przechowuj urządzenia w warunkach 

wysokiej wilgotności, wysokiej temperatury 
lub bezpośredniego działania promieni 
słonecznych. 

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

15. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła 
(grzejników, ognia).

16. Nie czyścić przy użyciu żrących środków 
czyszczących.  

17. Chronić przed dostaniem się wody i innych 
płynów do środka urządzenia.

18. Urządzenie nie jest zabawką. 
19. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, 

opakowanie.
20. Elektroniczna wersja instrukcji dostępna jest 

pod adresem http://instrukcje.vershold.com. 

4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Przeczytaj instrukcję.

Produkt zgodny z wymaganiami 
dyrektyw Unii Europejskiej.
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Utylizacja urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych – patrz punkt 
UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.

Zużyte, całkowicie rozładowane baterie 
i akumulatory muszą być wyrzucane do 
specjalnie oznakowanych pojemników, 
oddawane do punktów przyjmowania 
odpadów specjalnych lub sprzedawcom 
sprzętu elektrycznego.
Znak towarowy, który oznacza, że 
producent wniósł wkład finansowy w 
budowę i funkcjonowanie systemu 
odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych.
Oznaczenie materiału, z którego 
wykonane jest opakowanie –tektura 
falista.

Do użytku wewnątrz pomieszczeń.

SE
GR

EGUJ ODPADY

Segreguj odpady - oznakowanie 
wskazujące potrzebę segregacji 
odpadów.

KA
RTONIK

PAPIER

Opakowanie papier - oznaczenie 
pojemnika, do którego powinien trafić 
odpad.
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5. BUDOWA

4

5
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A
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P
LASTIK/META

L

Oznaczenie pojemnika, do którego 
powinien trafić odpad - plastik.

W wydruku monochromatycznym materiały tylko poglądowo.
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1. Nasadka 
2. Urządzenie-korpus
3. Włącznik/wyłącznik
4. Przełącznik programu-trybu pracy
5. Wyświetlacz - miejsce wyświetlania symbolu 

ładowania baterii
6. Wyświetlacz - miejsce wyświetlania programu
7. Gniazdo ładowania mikro USB
8. Przewód zasilający mikro USB

A  – nasadka do oczyszczania trudno dostępnych 
miejsc, np. zagięć w okolicy nosa 

B  – nasadka do oczyszczania twarzy
C  – nasadka do masażu twarzy 
D  – nasadka do masażu mniejszych partii ciała
E  – nasadka do masażu nieregularnych części 

ciała, np. podbródka/owalu twarzy
F  – nasadka do masażu antycelulitowego 

większych partii ciała 

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1 x Urządzenie do oczyszczania twarzy i masażu 
próżniowego

1 x Nasadka do oczszczania okolic nosa lub masażu 
okolic oczu

1 x Nasadka do oczyszczania twarzy
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Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij 
urządzenie. 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.

7. UŻYTKOWANIE

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

Ładowanie 
Aby naładować urządzenie podłącz je za pomocą 
przewodu zasilającego do:

1 x Nasadka do masażu twarzy 
1 x Nasadka do masażu mniejszych partii ciała
1 x Nasadka do masażu nieregularnych części ciała, 

np. podbródka/owalu twarzy
1 x Nasadka do masażu antycelulitowego większych 

partii ciała
1 x Przewód zasilający mikro USB
1 x Instrukcja Obsługi
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a) Komputera
• Podłącz wtyk mikro USB przewodu zasilającego 

do gniazda ładowania urządzenia a końcówkę 
USB do wejścia USB w komputerze. Komputer 
musi być włączony. 

• Po podłączeniu do komputera  na wyświetlaczu 
pokaże się symbol baterii migający na 
czerwono.

• Gdy urządzenie będzie naładowane, na 
wyświetlaczu symbol baterii będzie świecił 
zielonym ciągłym światłem.

b) Zasilacza (nie dołączony do zestawu)
• Podłącz wtyk mikro USB przewodu zasilającego 

do gniazda ładowania urządzenia a końcówkę 
USB do wejścia USB zasilacza o parametrach 
zgodnych z oznaczeniem na etykiecie 
urządzenia. Zasilacz podłącz do gniazda sieci 
elektrycznej o tych samych parametrach co 
oznaczone na etykiecie zasilacza.

• Po podłączeniu do zasilacza na wyświetlaczu 
pokaże się symbol baterii migający na 
czerwono.

• Gdy urządzenie będzie naładowane, na 
wyświetlaczu symbol baterii będzie świecił 
zielonym ciągłym światłem.
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Czas ładowania zależy od źródła ładowania 
i wynosi około 90 minut. 
Włączanie/wyłączanie  

1. Aby włączyć urządzenie naciśnij przycisk 
znajdujący się pośrodku urządzenia.  

2. Urządzenie włączy się, a na wyświetlaczu po-
każe się symbol programu YX.

3. Aby zmienić program naciśnij przycisk „M” - 
znajdujący się poniżej włącznika/wyłącznika. 

4. Do wyboru są trzy programy:
• YX-program delikatny-zalecany do skóry suchej 

i wrażliwej
• ZX-program zwykły - zalecany do skóry 

normalnej i mieszanej
• GX-program szybki - zalecany do skóry tłustej 

i wymagającej.
5. Aby wyłączyć urządzenie naciśnij przycisk  
znajdujący się pośrodku urządzenia.  

Użytkowanie  
Zaleca się bardzo dokładne oczyszczenie skóry 
twarzy i pozostawienie do całkowitego wyschnięcia 
przed przystąpieniem do zabiegu.
Wybierz odpowiednią nasadkę.
Nałóż ją na korpus urządzenia i włącz 
urządzenie. Wybierz program zasysania.  
(Patrz Włączanie/wyłączanie.)
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Przystąp do zabiegu.
Zabieg na całej twarzy (policzki i czoło z ominięciem 
okolic oczu i nosa) zaleca się zacząć od żuchwy, 
prawego lub lewego policzka. Dobrze naciągnij 
skórę. Przyłóż urządzenie do twarzy na krawędzi 
żuchwy i przesuwaj ku górze w linii prostej. 
Następnie lekko przesuwaj w bok (o szerokość 
danej nasadki) i kolejny raz powoli przesuwaj się ku 
górze w linii prostej. 
To samo zrób na drugim policzku.
Czoło „dzielimy na pół” i wykonujemy w poziomej 
linii. Wykonując zabieg na prawej stronie, potem 
na lewej lub odwrotnie. Zaczynamy od środka 
i kierujemy się na zewnątrz czoła w linii prostej. 
Okolice brody zaleca się wykonywać na samym 
końcu.
Zaleca się omijanie okolic oczu i nosa. Do tego celu 
należy użyć innych nasadek.
Uwaga! Nie należy wykonywać zabiegu dwa razy 
na tym samym odcinku twarzy. Pamiętaj, aby skórę 
naciągnąć. 
Skóra po zabiegu może być lekko zaczerwieniona. 
Czas trwania zabiegu zależy do wprawy 
użytkownika. 
Zalecane jest obejrzenie filmików instruktażowych 
dostępnych w sieci. 
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Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia 
bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża 
żywotność urządzenia.
Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie.

1. Korpus urządzenia przecierać suchą szmatką
2. Nie zanurzać korpusu urządzenia w wodzie 
ani w innych płynach.

3. Nasadki myć pod bieżącą wodą z dodatkiem 
mydła i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

4. Każda nasadka powinna być umyta po każdym 
użyciu.

5. Nie czyścić przy użyciu żrących ani ściernych 
środków czystości. 

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

9. NAPRAWA

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

1. Zalecane jest przechowywanie urządzenia 
w oryginalnym opakowaniu.

2. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym, 
wentylowanym miejscu, niedostępnym dla 
dzieci.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
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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 one potencjalne źródło 
zagrożenia.

11. UTYLIZACJA

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. Chronić urządzenie przed wibracjami 
i wstrząsami podczas transportu.
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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.
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Urządzenie zostało zaprojektowane, 
wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie 
z wymaganiami Dyrektyw “Nowego Podejścia” 
i  dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE 
oraz została wystawiona dla niego deklaracja 
zgodności udostępniana organom nadzorującym 
rynek.

12. DEKLARACJA CE

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 
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36 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 
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 
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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
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1.  INTENDED USE
The device for home facial cleansing and vacuum 
massage is used to cleanse the skin of unwanted 
blackheads and excess sebum, and for vacuum 
massage, which stimulates the natural process of 
oxygenation and regeneration of the skin. During 
cleansing, pores are unblocked and blackheads, 
dead epidermis and excess sebum are removed, 
and vacuum massage improves blood circulation, 
which makes skin cells oxygenate and regenerate 
faster. As a result, the skin is healthier, more toned 
and retains a youthful glow.

Lot number POJM210102

Model VM-1102

Battery 
parameters

Li-Ion 3,7 V   420 mAh

Charging 
specifications

5V  500 mA

Charging time Depending on the power source and it 
takes about 90 min.

2. TECHNICAL DATA
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3. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device may be used by children over 8 years 
of age, provided that they are supervised by an 
adult or use the device safely, in compliance 
with the user’s manual, and understand the 
hazards involved.

2. The device may be used by individuals with 
reduced physical, sensory or mental capabilities 
or by individuals lacking the necessary 
experience and knowledge, provided that they 
are supervised or use the device safely, in 
compliance with the instruction manual, and 
understand the hazards involved.

3. Children must not play with the device.
4. Cleaning and maintenance must not be 

performed by children unless they are 
supervised by an adult.

5. Read the entire manual before using the product.
6. Avoid massaging a single spot with the device 

too long or too intensely, so that your face skin 
does not get irritated or turn red.

7. If your skin gets irritated, stop using the device 
immediately.

8. Do not use the device on damaged or irritated 
skin.
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9. Caution! Contraindications to using the device:
• cancer
• pregnancy and breastfeeding
• presence of metal implants in the procedure 

area
• fever
• bacterial, viral, or fungal diseases of the skin
• hypertension, heart failure
• epilepsy
• purulent inflammations of the skin, dermatosis
• anti-acne therapy with Roaccutane 

– 3 months of break
10. Following the instructions contained in this 

manual will ensure safe installation and use of 
the device.

11. If the device is passed on to another user, it 
must be accompanied by this manual.

12. Warning! During cleaning or operation, never 
immerse any electrical parts of the device in 
water or other liquids. Never hold the device 
under running water.

13. Do not store the device in highly humid or hot 
conditions, or where it could be exposed to 
direct sunlight.

14. The device is intended for household use only. 
Do not use the device for any purpose other 
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than the intended use.
15. Do not use the device in the vicinity of heat 

sources (heaters, fire).
16. Do not use any caustic agents for cleaning the 

device.
17. Protect the device from penetration by water or 

other liquids.
18. The device is not a toy.
19. Keep the instruction manual and the packaging, 

if possible.
20. You may request the user’s 

manual in the electronic version at 
http://instrukcje.vershold.com.

4. EXPLANATION OF SYMBOLS

Read this instruction manual.

The product complies with the 
applicable directives of the European 
Union.

Disposal of waste electrical and 
electronic equipment — see the 
DISPOSAL section of this manual.
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Spent or fully discharged single-use 
and rechargeable batteries must 
be discarded in dedicated labelled 
bins, turned over to hazardous waste 
collectors or returned to electric 
equipment dealers.
Symbol indicating that the manufacturer 
has made a financial contribution to 
the development and operation of a 
packaging materials recovery and 
recycling system.

Recycling code identifying the material 
the packaging is made of — cardboard.

Indoor use only

SE
GR

EGUJ ODPADY Segregation sign - Labeling indicating 
the need for waste segregation.

KA
RTONIK

PAPIER

Paper waste - Designation of the 
container to which the waste should go.

P
LASTIK/META

L

Designation of the relevant waste bin – 
plastic.

Symbols in monochrome printout only for illustration
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5. OVERVIEW

1. Cap/attachment
2. Device-body
3. On / off switch
4. Program switch
5. The battery charging symbol place display
6. The program place display
7. Micro USB charging socket
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6. KIT CONTENTS
The package should contain the following:

1 x Device for facial cleansing and vacuum massage
1 x Attachment for cleaning the nose area or 

massage the eye area
1 x  Face cleansing attachment
1 x Attachment for face massage
1 x Attachment for massage of smaller parts of the 

body
1 x  Attachment for massage of irregular body parts, 

eg chin / face oval

8. Micro USB power cord
9. User Manual

A  - attachment for cleaning hard-to-reach   places, 
e. g. bends around the nose 

B - face cleansing attachment 
C  - face massage attachment 
D - attachment for massage of smaller parts of the 

body 
E - attachment for the massage of irregular body 

parts, e. g. the chin / face oval 
F - attachment for anti-cellulite massage of larger 

parts of the body
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Open the packaging and carefully take out the 
device. Check that the set is complete, and that its 
components are undamaged. Make sure the plastic 
parts are not damaged. If any part is damaged or 
missing, contact the dealer, and do not use the 
product. Keep the packaging or dispose of it in 
accordance with local regulations.

1 x  Attachment for anti-cellulite massage of larger 
parts of the body

1 x Micro USB power cord
1 x User’s manual

Caution! For the sake of children’s 
safety, do not leave any packaging 
materials accessible and unattended 
(plastic bags, cardboard boxes, 
Styrofoam etc.). Risk of suffocation!

7. OPERATION
Charging 
To charge the device, connect it with the USB 
power cord to: 
a. Computer

• Connect the micro USB power cord plug to the 
charging socket on the device and the tip. USB 
to the USB input on the computer. Computer 
must be turned on.
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• When connected to a computer, the battery 
symbol will be flashing red on the display.

• When the device is charged, the battery symbol 
will glow steady green light on the display.

b. Power adapter (not included in the set)
• Connect the micro USB power cord plug to 

the charging socket on the device and the tip 
USB to the USB input of the power adapter with 
parameters as indicated on the label devices. 
Connect the power adapter to a wall socket 
electricity with the same parameters as marked 
on the label on the power supply.

• When connected to the power adapter the 
battery symbol will be flashing red on the 
display.

• When the device is charged, the battery symbol 
will glow steady green light on the display.

The charging duration depends on the charging 
source and takes about 90 minutes.
Switching on/off
1. To turn on the device, press the on / of switch 

 in the center of the device.
2. The device turns on and the display will show the 

YX power program symbol.
3. To change the program press the „M” button - 

located below the on / off switch.
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4. There are three programs to choose from:
• YX - gentle program - recommended for dry and 

sensitive skin
• ZX-normal program - recommended for normal 

and combination skin
• GX-quick program - recommended for oily 

and demanding skin.
5. To turn off the device, press the on / off switch

 in the center of the device.
Use
It is recommended to very carefully and thoroughly 
clean the skin of your face before commencing the 
procedure. Then let your skin dry.
Select the appropriate attachment.
Install it and turn the device on. Turn the device on and 
select appropriate program. (See Switching on/off.)
Start the procedure.
For the procedure performed on the whole face 
(cheeks and forehead, avoiding the parts around 
the eyes and nose), it is recommended to start 
from the lower jaw, or the right or left cheek. Tighten 
your skin well. Press the device against the face 
at the lower jaw edge, and slide straight up. Then, 
move slightly to the side (by the width of the used 
attachment) and slide slowly straight up again.
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Follow the same steps with the other cheek.
Divide the forehead “into halves” and perform along 
a horizontal line. Perform the procedure on the 
right side, then on the left, or the other way round. 
Start from the center, and direct the device to the 
forehead side, along a straight line.
It is recommended to perform the procedure 
around the chin at the end.
It is recommended to avoid the areas around the 
eyes and nose. Use other attachments for this 
purpose.
Caution! Do not perform the procedure twice on the 
same area of the face. Remember to tighten the 
skin.
After the procedure, the skin may become slightly 
red.
The procedure duration depends on the user’s 
experience.
It is recommended to watch the instruction videos 
available online.
Change the sponges and rubber rings depending 
on their wear and tear, and on the user’s needs.
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Correct and regular cleaning will improve the safety 
and extend the lifespan of the device.
Warning! Switch off the device.

1. Wipe the device body with a dry cloth
2. Do not submerge the body of the device in 
water nor in other liquids.

3. Wash the attachments under running water with 
the addition of soap and let it dry completely.

4. Each cap should be disinfected after each use.
5. Do not clean with corrosive or abrasive 
cleaning agents.

8. CLEANING AND MAINTENANCE

9. REPAIR AND MAINTENANCE

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.

1. Always store the device in a dry and well-
ventilated room, beyond children’s reach.

2. Protect the device against vibration and shock 
during transport.

3. Store the device with an attachment installed 
on the tip.

10. STORAGE AND TRANSPORT
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All the packaging materials are 100% recyclable, 
and are labelled as such. The packaging should be 
disposed of in accordance with local regulations.
Keep the materials out of children’s reach, as the 
materials can pose a hazard.

11.DISPOSAL

Proper disposal of the device:
1. According to WEEE Directive 2012/19/

EU, the crossed-out wheelie bin symbol 
(shown on the left) is used to label all 
electric 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 collection and recycling 
point. The crossed-out wheelie bin symbol 
placed on the product, instruction manual or 
package communicates this requirement.

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

4. Information on the nearest waste electrical and 
electronic equipment collection location can be 
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obtained from local government authorities or 
from the vendor of the device.

5. Spent or fully discharged single-use and 
rechargeable batteries must be discarded 
in dedicated labelled bins, turned over to 
hazardous waste collectors or returned to 
electric equipment dealers.

This device has been designed, manufactured and 
marketed in compliance with the requirements 
of the New Approach Directives, therefore, the 
product has been marked with the CE mark, and 
a declaration of conformity has been issued for it, 
which is made available to market regulators. 

12. CE DECLARATION

13. WARRANTY
In order to submit a complaint about the product, 
submit the device to the 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: +48 667 090 903

Your opinion is important to us. Evaluate our 
product at: www.vershold.com/opinie
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1. The Warrantor of this product grants a 36-month 
warranty valid from the date of purchase. If any 
defect is found, a complaint about the product 
should be lodged at the point of purchase.

2. A defective/damaged product is a product 
failing to provide the features described in the 
User’s Manual due to intrinsic properties of the 
device.

3. The Beneficiary under the warranty shall deliver 
the device to the Customer Service Point at a 
given store in order to submit a complaint about 
the equipment. When asserting your rights 
under warranty, you need to present the proof 
of purchase (receipt, invoice) together with 
a description of the device defect in as much 
detail as possible, in particular of the external 
manifestations of the defect.

4. The warranty excludes products with 
physical damage other than that caused by 
the manufacturer or distributor, including 
specifically any damage resulting from incorrect 
usage or force majeure.

5. The warranty does not cover products, from 
which the tamper-proof seal has been removed, 
and products, to which repairs, alterations or 
structural modifications have been made or 
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attempted.
6. The warranty does not cover components 

subject to natural wear and tear during 
operation.

7. It is recommended that the complete product 
be submitted together with the complaint so as 
to facilitate service operations.

8. This warranty for the sold consumer product 
does not exclude, restrict or suspend any rights 
of the Buyer related to laws and regulations 
concerning warranty for defects in sold items 
pursuant to the provisions of the Civil Code of 
23 April 1964 (Journal of Laws Dz.U.2014.121).

9. The warranty shall be applicable within the 
territory of the Republic of Poland.

Manufacturer (Warrantor):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16A,
02-092 Warsaw, Poland
Made in China



38


	IM_POJM210102 PL  105x143mm
	IM_POJM210102 EN 105x143mm

