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NOVELA HANDLEIDING



Wat zit bij je bestelling

Pakket omvat:
 

Een reinigingsborstel
Een USB-oplaadkabel

Een gebruikershandleiding



Veiligheidsinstructie

Geleverde artikelen en verpakking
 

 Controleer eerst of het apparaat
compleet is en op geen enkele manier is
beschadigd. In het geval van twijfel,

gebruik het niet en neem contact op met
uw dealer of uw servicecentrum.

 
• Het apparaat is alleen bedoeld voor

gebruik in huis.

• Gebruik het apparaat alleen voor

het beoogde doel in overeenstemming met de

gebruiksaanwijzing.

• Garantieclaims komen te vervallen

als het apparaat verkeerd wordt gebruikt.

• Dit apparaat kan worden gebruikt

door kinderen van 8 jaar en ouder en personen

met beperkte mobiliteit

 



gevaren

In de volgende gevallen moet u het
apparaat nooit gebruiken!

 

• Kinderen mogen niet met het

apparaat spelen.

• Reiniging en gebruikersonderhoud

mogen niet door kinderen zonder toezicht

worden uitgevoerd.

• Dit apparaat is geen medisch

product.

• Neem contact op met uw arts als

bij u een huidziekte is vastgesteld of als u

gezondheidsproblemen heeft.

• Behandel geen lichaamsdelen met

zwellingen, brandwonden, ontstekingen,

schilferende huid,

wonden of andere gevoelige punten.

• De behandeling moet aangenaam

zijn. Stop onmiddellijk en raadpleeg uw arts

als u pijn of dergelijke voelt.

• Om hygiënische redenen mogen de

opzetborstels slechts door één persoon worden

gebruikt.

• Gebruik het apparaat niet voor

dieren.

• Houd het apparaat uit de buurt

van open vuur!

• Gebruik het apparaat niet als het

beschadigd is.

• Probeer het apparaat niet zelf te

repareren in geval van defecten. Niet alleen

vervalt de garantie 

, maar u kunt ook het risico lopen

op ernstige gevaren. 

• Zorg ervoor dat de verpakking buiten

het bereik van kinderen wordt gehouden!

Risico op

verstikking!



Batterij 

Veiligheidsaanwijzingen voor
batterijen

 

• Is er een lekkage, vermijd

contact met huid, ogen en slijmvliezen! Als

er accuzuur in contact komt met een

van deze delen, spoel het getroffen gebied

met overvloedige hoeveelheden vers water

en zoek onmiddellijk medische hulp!

• Gooi niet in vuur! Er bestaat

explosiegevaar!frequentie per week.

 

 

gebruik:

 

• Bevochtig uw huid en de borstel

met warm water en plaats uw reinigingsmiddel

op de borstel.

• Breng de voorbereide borstel naar

uw gezicht en zet het apparaat aan door op ON

/ OFF te drukken

knop.

• Het apparaat heeft een 5

verschillende trillingsniveau’s. 

• Beweeg de vibrerende borstel met

kleine cirkelvormige bewegingen over het te

behandelen huidoppervlak. 

zorg ervoor dat de borstel gelijk

met de huid is, maar kijkt u uit dat u er

niet te hard op drukt.

 

• Spoel uw gezicht met schoon water

om alle resten (reinigingsmiddelen, vuil en

dode huidcellen) te verwijderen.

• Dep de huid droog met een handdoek

en breng het gewenste huidverzorgingsproduct

aan.

• Reinig de opzetborstels na elk

gebruik grondig met water.

 



Dit product mag niet samen met het
huisvuil worden

weggegooid. Alle gebruikers zijn
verplicht om alle elektrische of

elektronische apparaten in
te leveren

op een gemeentelijk of commercieel
inzamelpunt kunt u dit

weggooien zodat
er op een milieuvriendelijke manier kan

worden verwijderd. 
Raadpleeg uw gemeente of uw leverancier

voor informatie over
verwijdering.

De verpakking kan hergebruikt of
gerecycled worden. Gooi

deze op de juiste manier weg.
Als u transportschade opmerkt neem

tijdens het uitpakken
onmiddellijk contact met ons op.

 
 
 
 
 

Bedankt voor het kiezen van Novela
Neem voor vragen of suggesties contact

met ons op via
e-mail: Novelanederland@gmail.com


