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Frimator (Brusher) 
Art nr: 125009 

 

 

Denna apparat är en produkt där mekanisk massage och föryngring av huden görs. Den är 

utomordentligt bra på att rengöra huden och för peeling. 

Genom att apparaten ger en vibrerande massage med borstarna ger den huden en ökad 

blodcirkulation och syresättning. 

 

Teknisk specifikation: 

- strömförsörjning 220V; 50 Hz 

- strömförsörjning 40W 

- dimension 150 x 145 x 50 mm 

- vikt 1 kg 

 

 

 

 
 

Tillbehör: 

- hållare till borstar 

- tre borstar (gjorda av naturligt hår) 

o 1 stor 

o 1 mellan 

o 1 liten 
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Användarmanual 
 

 

Borstarna är gjorda av naturligt hår. De mjuka borstarna bör användas för försiktig avlägsning av 

smink. De kan inte användas för massage eller peeling. 

De hårda borstarna är gjorda för massage och peeling. 

Pimpstenen är gjord för att avlägsna hård hud. 

 

Förberedelse inför en behandling: 

1. Sätt i kontakten i ett 220V uttag, 50 Hz jordat uttag. 

2. Sätt på apparaten med On/Off knappen. 

3. Sätt i kontakten till handtaget. 

4. Välj en borste och sätt i öppningen i handtaget. 

5. Sätt på motorn med valfri svart knapp. Höger knapp används för högerrotation samt på- och 

avstängning av apparat. Vänster knapp används för vänsterrotation samt på- och 

avstängning. 

6. Genom att hålla nere höger knapp, ökar du hastigheten. Genom att hålla nere vänster knapp 

minskar du hastigheten. Dioderna på apparaten visar hastigheten. 

Varning: 

- Borstarna är inte rekommenderade att användas då huden har acne, rosaces, telangiectasis, 

eksem, furunculosis, adenitis, varicose veins eller sår. 

- Behandlingen bör göras försiktigt och varsamt, eftersom hårt tryck med borstarna kan ge 

skador på friska celler. 

 

Underhåll: 

Efter en behandling måste borstarna rengöras varsamt. Använd kokande vatten för desinficering. 

 

Tänk på följande för säker användning av apparaten: 

Kontakten måste kopplas till ett jordat uttag. Om apparaten faller till marken eller får ett hårt slag, 

bör det sändas till undersökning hos en auktoriserad verkstad. Varje egenmäktigt försök till 

reparation, omkoppling eller att byta det interna systemet, är förbjudet. Att öppna apparaten eller att 

förstöra apparatens hölje, leder automatiskt till att garantin slutar gälla och producenten eller den 

auktoriserade återförsäljare kan inte längre ansvara för att apparaten fungerar korrekt och säkert. 
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