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ZASTRZEŻENIE:
Użytkownicy niniejszego urządzenia korzystają z niego

detaliczni nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności 

inny sposób, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio 

FOREO zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej 
publikacji i wprowadzania zmian w jej treści bez obowiązku
powiadamiania o takich aktualizacjach lub zmianach.

Model urządzenia może zostać ulepszony bez powiadomienia.

USUWANIE BATERII
UWAGA: Ten proces jest nieodwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Czynność 
powinna być podjęta kiedy urządzenie będzie przeznaczone do utylizacji.

Ponieważ urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy, akumulator musi zostać przed wyrzuceniem 
najpierw usunięty i nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami domowymi. Aby wyjąć baterię, zdejmij 
główkę szczoteczki tak i jak pokrowiec silikonowy, otwórz plastikową osłonę i wyjmij akumulator, który 
należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
Dla bezpieczeństwa podczas wykonywania niniejszej czynności, zalecamy ubrać rękawiczki. Szczegółowe 
instrukcje w formie obrazkowej, znajdują się poniżej.

WŁAŚCIWOŚCI
MATERIAŁ:  Silikon klasy medycznej + polimer PBT
KOLORY:  Pearl Pink/Mint/Cobalt Blue/Cool Black
ROZMIAR:  195 x 32.4 mm x 115 mm
WAGA:   77 g
BATERIA:  litowo-jonowa 1000 mA 3.7V
OKRES STOSOWANIA: do 365 zastosowań
STANDBY:  180 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 166 Hz
INTERFEJS:  3-przyciskowy
PULSACJE/MINUTA: do 11 000
 
WARUNKI UŻYTKOWANIA:
Temperatura: 5-40 stopni Celsjusza
Wilgotność:  40%-80%
Ciśnienie atmosferyczne: 800-1060 hPa
 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I WYSYŁKI:
Temperatura: -10-50 stopni Celsjusza
Wilgotność: 30%-80%
Ciśnienie atmosferyczne: 500-1060 hPa

©2018 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI
Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich 
z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że 
urządzenie nie powinno być traktowane jako odpad komunalny, lecz trzeba je oddać do właściwego punktu 
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bardziej szczegółowe informacje na temat wtórnego przetwarzania tego produktu można uzyskać w 
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DYSTRYBUTOR W UE:
FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.
DYSTRYBUTOR W USA:
FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
DYSTRYBUTOR W AUS:
6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.
ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FIRMĘ FOREO SWEDEN.
WYPRODUKOWANE DLA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM


