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Gezichtsborstel Higher Glow
nr. 233-358

HIGHER GLOW een krachtige buddy net zo delicaat als jij

EEN KRACHTIGE BUDDY
Voor een soort gezichtsreiniging met een sterk effect. De hoogfrequente 
geluidstrilling verwijdert make-up resten, reinigt de poriën en stimuleert de 
bloedcirculatie.

TIJD OM TE STRALEN
Vijf minuten, genoeg om u te laten stralen.

ZO DELICAAT ALS JIJ
Dubbele, huidvriendelijke siliconen borstelharen.

GOEDE VIBES
Een wake up call voor je huid en het gevoel van aangename frisheid.

Gebruiksaanwijzing
I. Productinformatie
II. Productelementen
III. Bedieningsaanwijzingen
IV. Reiniging en onderhoud
V. Beoogd gebruik
VI. Waarschuwingen en veiligheidsinstructies
VII. Problemen oplossen
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I Productinformatie

1.  Basisinformatie
Productnaam:  HIGHER GLOW
Model:  hC 555
Groottes van het product:  L67 mm*B67 mm*H58.3 mm
Nettogewicht:  ca. 159 g
Spanningsingang:  DG5V
Nominale stroom van meer dan 1000 mAh
Nominaal vermogen:  5 W
Automatische tijdmeting:  5 minuten
Laadtijd:  ca. 120 minuten
Gebruiksduur:  ca. 100 minuten
Batterij capaciteit:  700mAh

2.  Functies
Massage door trillingen, akoestische gezichtsreiniging, drie soorten LED-
verlichting.
Toepassing: Gezicht / nek / rug / andere zachte weefsels van het lichaam.
Kenmerken: draagbaar, waterdichte behuizing, trilfunctie.
Stof- en waterdichte kwaliteit: beschermingsklasse IP66.
Bedieningswijze: intelligente knopbediening.

II Productelementen
 

 

III Bedieningshandleiding

1. Hoe kunt u uw HIGHER GLOW gebruiken
 

II Produktelemente III Bedienungsanleitung

1. Wie wird HIGHER GLOW angewendet

2. Bedienungsanleitung

2.1 Schalter

Ein/Aus Schalter

02 03

Transparente Kappe

Ein/Aus Schalter

Lightwave

Silikonpinsel

Transparente Kappe

 Transparante dop
 Siliconen borstel
 Lichtgolf

 Aan/Uit Schakelaar
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2. Bedieningshandleiding
2.1 Schakelaar

 2.2  Opladen

2.2.1  Sluit de kabel aan op een stopcontact en steek de stekker in de 
oplaadopening van het apparaat aan de andere kant van het apparaat. Het 
controlelampje licht rood op en gaat uit, zodra de lading volledig voltooid is. 
(Tijdens het laadproces kan het product niet gebruikt worden)

2.3.   De stroom in- of uitschakelen: Voordat u de verschillende instellingen kunt 
kiezen, moet u eerst het apparaat inschakelen:

A   Inschakelen: houd de Aan/Uit-knop lang ingedrukt om te ontgrendelen (het 
apparaat schakelt over naar de gebruiksstand en start direct automatisch).

B   Uitschakelen: druk lang op de Aan/Uit-knop om het apparaat uit te schakelen 
(het blauwe lampje knippert twee keer). Als de batterij bijna leeg is, knippert 
het rode lampje drie keer en weet u dus, dat u het apparaat voor het volgende 
gebruik moet opladen.

2.4 Aan/Uit schakelaar  

1.   Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de knop en trilt de motor op lage 
snelheid, het lampje brandt groen.

2.   Druk nogmaals op de knop, de motor trilt op hoge snelheid en het lampje 
wordt rood.

3.   Druk nogmaals op de knop, de motor gaat pulseren en het lampje gaat blauw 
branden.

4.   Druk opnieuw op de knop voor de ruststand.
5.   Druk nogmaals op de knop om de cyclus af te breken en opnieuw te beginnen.

II Produktelemente III Bedienungsanleitung
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2.3 Ein/Aus-Schalter »          «

1) Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie
die Taste, und der Motor vibriert bei niedriger 
Geschwindigkeit, das Licht leuchtet grün. 
2) Drücken Sie die Taste erneut, der Motor vibriert 
mit hoher Geschwindigkeit und das Licht leuchtet 
rot.
3) Drücken Sie die Taste erneut, Motor pulsiert und 
das Licht leuchtet blau.
4) Drücken Sie die Taste erneut für den 
Ruhezustand. 
5) Drücken Sie die Taste erneut um zyklisch zu 

schalten und von vorne zu beginnen.

IV Reinigung und Wartung

1 Reinigung 

1.1 Das Gerät ist wasserdicht. Sie können es mit 
einem neutralen Reinigungsmittel und Wasser 
reinigen (bitte nicht für lange Zeit unter Wasser 
halten).
1.2 Bitte verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder 
ein neutrales Reinigungsmittel zur Reinigung 
des Produkts und wischen Sie es anschließend 
trocken.
1.3 Benutzen Sie keine scharfe Bürste, 
kein scharfes Werkzeug, kein Benzin oder 

Lösungsmittel für die Reinigung.

04 05

2.2 Aufladen

2.2.1 Bitte schließen Sie das Kabel an eine 
Steckdose an und führen den Stecker am anderen 
Ende des Kabels in die Ladeöffnung des Gerätes. 
Die Kontrolllampe leuchtet rot auf und erlischt, 
sobald die Ladung vollständig stattgefunden hat. 
(Während des Ladevorgangs ist das Produkt nicht 

betriebsbereit)

2.3 Ein- oder Ausschalten der Stromversorgung:
Bevor Sie die verschiedenen Einstellungen wählen 
können müssen Sie zuerst das Gerät einschalten:

a. Einschalten: die Ein/Aus-Taste zum 
Entriegeln lange gedrückt halten (das 
Gerät schaltet sich in den Betriebsmodus 
und startet direkt automatisch).

b. Ausschalten: drücken Sie lange auf die Ein/
Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten 
(Das blaue Licht blinkt zweimal). Wenn 
der Akku schwach ist, blinkt das rote Licht 
dreimal und so wissen Sie dass Sie das 
Gerät vor der nächsten Inbetriebnahme 

wieder aufladen müssen.
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IV Reiniging en onderhoud

1.  Reiniging
1.1.   Het apparaat is waterdicht. U kunt het apparaat reinigen met een neutraal 

reinigingsmiddel en water (houd het niet lang onder water).
1.2.   Gebruik een vochtige doek of een neutraal reinigingsmiddel om het product 

schoon te maken en veeg het apparaat vervolgens droog.
1.3.   Gebruik geen scherpe borstel, een scherp gereedschap, benzine of 

oplosmiddel voor het reinigen.

2.  Onderhoud
2.1.   Bewaar het apparaat in een doos op een veilige, droge plaats.
2.2.    Bewaar het niet op een plaats met een hoge temperatuur, in de buurt van vuur, 

verwarming of direct zonlicht, anders kan het vervagen of beschadigd raken.
2.3.   Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, laad het dan eens in de zes 

maanden op.

V Beoogd gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend op het menselijk gezicht (behalve rond of in de 
ogen). Gebruik de gezichtsborstel niet op dieren!
Het apparaat is niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar!
Het apparaat is alleen bedoeld voor het doel dat in deze gebruiksaanwijzing wordt 
beschreven.
De fabrikant of distributeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade 
veroorzaakt door ondeskundig of roekeloos gebruik.

Leest u alstublieft de volgende punten aandachtig door voor u het apparaat 
in gebruik neemt:
1.   Gebruik dit apparaat zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven wordt.
2.   Er mogen geen onderdelen worden gebruikt, die niet door de fabrikant zijn 

geleverd.
3.  Gebruik dit product niet tijdens het opladen.
4.  Als de batterij vol is, koppelt u de oplader los.
5.  Houd het product uit de buurt van hete voorwerpen om schade te voorkomen.
6.   Gebruik het product niet, als het beschadigd is of om andere redenen niet werkt.
7.  Gebruik het apparaat niet voor hoofdmassage.
8.   Dit product mag niet voor medische doeleinden worden gebruikt en is 

uitsluitend bedoeld voor privégebruik.
9.   Als een van de volgende punten op u van toepassing is, raadpleeg dan een arts 

voordat u het apparaat gebruikt: 
a)  Gebruik van een pacemaker of ander geïmplanteerd medisch, elektronisch  
     apparaat 
b)  U heeft een stoornis van de bloedsomloop of trombose. 
c)  U heeft een huidallergie of een huidinfectie. 
d)  U lijdt aan osteoporose.
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10.  Gebruik het apparaat NIET,
a)  als u een gebarsten huid heeft.
b)  op open wonden.
c)  als u lijdt aan huidziekten of huidirritaties.
d)  direct na het zonnebaden.
e)  als u medicijnen neemt, die steroïden bevatten.

11.  Masseer een regio niet voor langere periode.
12.   Gebruik het apparaat niet langer dan 15 minuten als u het gebruikt (het 

product schakelt automatisch uit na een massage van 15 minuten). Wacht 30 
minuten als u het apparaat opnieuw wilt gebruiken.

13.   Een te lange gebruiksduur kan leiden tot oververhitting van het apparaat en de 
levensduur verkorten. Stop met het gebruik, als het apparaat oververhit is en 
gebruik het niet meer totdat het is afgekoeld.

VI Waarschuwingen en veiligheidsinstructies
•   Controleer voor gebruik het apparaat en de accessoires op zichtbare 

beschadigingen. Gebruik het bij twijfel niet en neem contact op met uw dealer.
•  Verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal!
•  Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.
•  Houd de adapter weg van water. 
•   Bescherm het apparaat tegen langdurig direct zonlicht, extreme hitte of kokend 

water.

Opmerkingen over de omgang met batterijen
•   Als vocht uit de batterijcel in contact komt met de huid en ogen, was dan het 

getroffen gebied uit met veel water en zoek medische hulp.
•  Explosiegevaar! Gooi geen batterijen in het vuur.
•   Demonteer, open of versnipper batterijen niet. Gebruik alleen opladers, die in de 

gebruiksaanwijzing staan vermeld.
•   Batterijen moeten voor gebruik correct worden opgeladen. De instructies van de 

fabrikant of de informatie in deze gebruiksaanwijzing voor het correct opladen, 
moeten altijd in acht worden genomen.

•  Laad de batterij volledig op oordat u het voor de eerste keer gebruikt.

LET OP
Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakkrachten uitgevoerd 
worden.
Ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke risico‘s voor de gebruiker met zich 
meebrengen.
Als er storing of beschadiging is, moet u het apparaat laten repareren in een 
gekwalificeerde werkplaats.
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VII Oplossen van problemen

Probleem Oorzaak / Oplossing
Het product werkt niet Batterij bijna leeg, laad de batterij op en probeer het  
 opnieuw.
Werkt niet meer ■ Geen stroom, laad de batterij op en probeer het  
    opnieuw.
 ■ Automatische uitschakeling na 5 minuten,  
    start het product opnieuw.

Aanwijzing: Als het probleem aanhoudt, stop dan met het gebruik van het product 
en neem contact op met onze klantenservice. Repareer het product niet zelf.




