SONISCHE REINIGING
VAN GEZICHT
& LICHAAM

SONISCHE REINIGING NAAST SLIMME TECHNOLOGIE
VOOR EEN MOOIERE, GLADDERE EN STRALENDERE HUID

SAMPLE
VERFRISSENDE
GELREINIGING

SAMPLE
VERFRISSENDE
Lichaamsgelreiniging

2-IN-1 DYNAMISCHE
BORSTELKOP
HANDVAT

TURBOKNOP
SNELHEIDSKNOP
AAN-/UIT-KNOP
SLIMME BORSTEL
KOPINDICATIE
USB-AANSLUITING
pLink® OPLADER

SNELHEIDSINDICATOR
LEVENSDUUR BATTERIJ
INDICATIE BORSTELKOP
VERVANGEN

AC-ADAPTER
(niet getoond)
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TURBOMASSAGE
BODY BORSTELKOP

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, vooral wanneer er kinderen in de buurt zijn, moet u altijd
belangrijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder met name de volgende:
LEES DE INSTRUCTIES VÓÓR GEBRUIK
GEVAAR – Om de kans op elektrocutie te verkleinen:
1.	De oplader NIET wegzetten of opbergen op een plaats waar hij in een bad of wastafel zou kunnen
vallen.
2.	De oplader NIET in water of een andere vloeistof houden, aanzetten of laten vallen. De oplaadunit
is niet geschikt voor gebruik in bad of onder de douche.
3.	
De oplader of stekker NIET vastpakken als hij in het water is gevallen. Ontkoppel direct het
apparaat.
WAARSCHUWING – Om de kans op brandwonden, elektrocutie, brand,
of verwondingen te verkleinen:
1.	Buiten bereik van kinderen houden. Dit product is niet geschikt voor gebruik door kinderen of fysiek
kwetsbare personen.
2.	Gebruik dit product alleen waarvoor het bestemd is zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik
geen onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.
3.	Houd het snoer niet in de buurt van een hittebron.
4.	Gebruik het apparaat nooit als u slaapt of slaperig bent.
5.	Gebruik het apparaat niet buiten of in een ruimte waar zuurstof wordt toegediend.
Gebruik het handvat van de Clarisonic borstel nooit als hij beschadigd is.
Gebruik de oplader niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als hij niet naar behoren werkt, als hij
gevallen of beschadigd is, of als hij in het water is gevallen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Er zijn geen onderdelen verkrijgbaar voor het handvat en de oplader.
Het snoer kan niet worden vervangen. Wanneer het snoer is beschadigd, moet de oplader worden
losgekoppeld en vervangen.
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BELANGRIJK : VOORZORGSMAATREGELEN
EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Als u onder doktersbehandeling bent vanwege een huidaandoening, of als u denkt dat u een huidaandoening hebt, raadpleeg dan eerst uw arts voordat u de Clarisonic gaat gebruiken. Bezoek ook onze
website voor meer informatie.
• Wij adviseren u de borstelkoppen niet met andere personen te delen.
• Wij adviseren u te beginnen met een van de milde reinigingsproducten van Clarisonic die
speciaal ontwikkeld zijn om dagelijks te gebruiken met de Clarisonic huidreinigingssystemen. Voor
meer informatie over de reinigingsproducten van Clarisonic kunt u onze website bezoeken. Gebruik de
Clarisonic niet in combinatie met een product met harde, onregelmatige scrubdeeltjes (bijvoorbeeld
op basis van schelpen). De Clarisonic borstels mogen wel worden gebruikt in combinatie met zachte
en gladde exfoliërende deeltjes.
• Het gebruik van de Clarisonic voor het verwijderen van make-up kan een verkleuring geven van de
borstels, maar zal de werking niet beïnvloeden. In geval van verkleuring kunt u de borstelkoppen
reinigen met water en zeep.
• Dit product maakt gebruik van magneten
De behandeling van elektrische en elektronische apparatuur van toepassing in de Europese Unie en
andere Europese landen met recyclingsystemen:
Dit product mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, maar moet verwerkt worden op een
aangewezen verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Neem
contact op met uw gemeente voor verdere details over het dichtstbijzijnde verzamelpunt.

LEES ALLE INSTRUCTIES VÓÓR GEBRUIK
Laad vóór het eerste gebruik het Clarisonic handvat gedurende 24 uur op.
• Verwijder oogmake-up handmatig
• Breng het reinigingsproduct direct op de vochtige huid of op een vochtige borstelkop aan.
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SMART FUNCTIONALITEIT
Smart Profile™ heeft een ‘smart-functie’ om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van uw
huid. Met een slimme borstelkop past dit apparaat automatisch timing en kracht aan om gemakkelijker
een optimale sonische reiniging te verkrijgen.
Het Smart Profile-handvat is compatibel met alle Clarisonic-borstelkoppen.

SMART BORSTELKOPPEN
Een uniek kenmerk van het Smart Profile-systeem is dat het slimme borstelkoppen bevat, die afzonderlijk
kunnen worden geprogrammeerd met protocollen die automatisch worden ingeschakeld wanneer het
apparaat wordt aangezet. Een slimme borstelkop kan worden herkend door de “smart” indicator die
oplicht als het aan het apparaat is bevestigd en de Smart-modus is geactiveerd.
Slimme borstelkoppen geven ook aan wanneer een borstelkop moet worden vervangen; dit is
gebaseerd op het bijhouden van het aantal gebruiksminuten.
Met een slimme borstelkop kunt u kiezen uit twee werkingsmodi:
Slimme modus: Fabrieksinstelling zoals hierboven beschreven.
Handmatige modus: Passeert de slimme modus voor een volledige controle om de snelheden aan
te passen in plaats van een vastgesteld protocol te gebruiken.
2-IN-1 DYNAMISCHE BORSTELKOP VOOR GEZICHTSREINIGING
Slimme modus: (fabrieksinstelling) Biedt een aangepast reinigingsprotocol met automatische
overgangen, terwijl de T-TIMER-aanwijzingen worden gevolgd, van gerichte T-zone-reiniging naar zachte
gezichtsreiniging op de meer gevoelige wangen.
• 20 seconden: Gerichte reiniging op het voorhoofd
• 20 seconden: Gerichte reiniging op de neus en kin
• 10 seconden: Zachte reiniging op een wang
• 10 seconden: Zachte reiniging op de andere wang
Handmatige modus: (slimme opheffing) Een reinigingscyclus van een minuut met T-TIMER-aanwijzingen.
De borstelkop doorloopt 4 fasen op een door de gebruiker gewenste snelheid.
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Volg de normale Clarisonic T-TIMER voor:
• 20 seconden op het voorhoofd
• 20 seconden op de neus en kin
• 10 seconden op een wang
• 10 seconden op de andere wang
Houd de toets +/- 3 seconden ingedrukt om te schakelen tussen de slimme modus en de handmatige
modus.
GEZICHTSINSTELLINGEN VOOR SMART BORSTELKOP
Instelling

Zichtbare indicator

Slimme modus

“smart” licht op

Handmatige modus

Nummer licht op afhankelijk van gekozen
snelheidsinstelling

Snelheid 4

“4” licht op

Snelheid 3

“3” licht op

Snelheid 2

“2” licht op

Snelheid 1

“1” licht op

smart

TURBOMASSAGE BODY BORSTELKOP
Slimme modus: (fabrieksinstelling) Een reinigingscyclus van 3 minuten. De Turbo Massage Body-bostelkop
doorloopt 3 fasen voor een volledige lichaamsreiniging.
• 30 seconden: Schuimende massage – pulserend
• 2 minuten: Volledige lichaamsreiniging – continu
• 30 seconden: Afrondende massage – pulserend
Handmatige modus: (slimme opheffing) Een volledige lichaamsreinigingscyclus van 3 minuten. De
gebruiker kan op de borstelkop kan de snelheden handmatig aanpassen. Er zijn 3 snelheidsopties
beschikbaar voor de body-borstelkop: 1, 2 en 3 (en pulserende massage-instelling).
Houd de toets +/- 3 seconden ingedrukt om te schakelen tussen de slimme modus en de handmatige
modus.
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ONDERDELEN REINIGINGSSYSTEEM
Het Smart Profile-apparaat wordt geleverd met vele unieke onderdelen en functies ingebouwd in een
gebruiksvriendelijke interface.
T-TIMER - REINIGINGSTIMER
Reinigingsduur

T-TIMER piepjes & visuele signalen

1minuut (fabrieksinstelling)

bij 20, 40, en 50 seconden

Borstelkop
Alle gezichtsborstelkoppen

2 minuten

op 40, 80 en 100 seconden

Standaard borstelkoppen voor
gezichtsbehandeling

2 minuten

Geen

Standard
gezichtsborstelkoppen.

Piepjes T-TIMER uitschakelen (spa-modus), houd, terwijl het apparaat is uitgeschakeld of in de
pauzestand staat, de toetsen voor turbo en +/- allebei 3 seconden ingedrukt. De T-TIMER-impulsen
zullen kortstondig doorgaan met geprogrammeerde tussenpozen Herhaal om de T-TIMER-piepjes in te
schakelen.
Om de reinigingscyclus maximaal 30 seconden te onderbreken drukt u op de aan/uit-knop.
De indicatorlichtjes pulseren in de pauzestand. Druk op de aan/uit-knop om de cyclus te hervatten,
Om de reinigingscyclus te annuleren of te resetten houdt u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.
TURBO-FUNCTIE
Met Turbo wordt het vermogen op elk moment tijdens een reinigingscyclus opgevoerd, wanneer een
diepere reiniging nodig is. De Turbo-functie is een handige de reinigingskracht tijdelijk te verhogen zonder
te schakelen tussen de snelheidsinstellingen.
Om de Turbo-functie te gebruiken houdt u, terwijl het apparaat is in geschakeld, de “turbo”-knop voor
zo lang als gewenst ingedrukt. Laat de “turbo”-knop los om terug te keren naar de normale snelheid.
LET OP: Door de turbofunctie te gebruiken kan de batterij sneller op raken.
MELDING VERVANGING BORSTELKOP
Smart Profile is ontworpen met een pictogram voor het vervangen van de borstelkop dat oplicht
wanneer een aangekoppelde RFID of smart-borstelkop zijn maximale aanbevolen gebruiksduur
heeft bereikt. Voor elke borstelkop wordt het gebruik bijgehouden gebaseerd op het totaal aantal
gebruiksminuten van die specifieke borstelkop.
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LET OP: De indicatie voor het vervangen van de borstelkop werkt niet wanneer borstelkoppen zonder RFID
worden gebruikt. Als u een borstelkop zonder RFID gebruikt, adviseren wij de borstelkop elke 3 maanden
te vervangen aangezien de borstelharen na verloopt van tijd hun kracht en effectiviteit verliezen.

OPLADEN
De pLink-oplader met USB-functie zorgt ervoor dat het apparaat weer kan worden opgeladen
met behulp van een traditionele AC-adapter of de USB-poort van een computer. Een aan de muur te
bevestigen AC-adapter en USB-stekker zijn inbegrepen. Een volledig opgeladen apparaat levert
gemiddeld 36 minuten gebruik met een gezichtsborstelkop of 18 minuten met een lichaamsborstelkop.
De handige pLink-oplader wordt magnetisch bevestigd aan het handvat van het apparaat zoals
afgebeeld. De pLlink-oplader kan met of zonder de droogstandaard worden bevestigd aan het
apparaat.
OPLAADINDICATOREN
Actie

Indicator

Koppel pLink-oplader aan

Handvat geeft twee pulsen af

Laad het handvat

De batterij-indicator knippert van rood naar groen tijdens het
opladen.

Wanneer volledig opgeladen

De batterij-indicator brandt groen.
Geef de batterij 24 uur om volledig op te laden.

LET OP: Door de turbofunctie kan de
batterij sneller opraken.
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De pLink-lader is compatibel met 100-240 volt AC; 50 / 60Hz, waardoor deze wereldwijd kan worden
gebruik met de desbetreffende landadapter. Als de stekker niet in het stopcontact past, gebruik dan een
extra stekker met de juiste configuratie voor het stopcontact.
LET OP: Het Smart Profile-handvat is niet compatibel met opladers voor de Clarisonic PLUS, PRO, Mia 2,
Mia of Classic-modellen.
LEVENSDUUR BATTERIJ
Dit apparaat heeft een indicator voor de levensduur van de batterij net onder de indicator voor de
slimmer borstelkop. Tijdens en aan het eind van een reinigingscyclus wordt het lampje groen of rood
afhankelijk van de levensduur van de batterij.
Indicator

Niveau levensduur batterij

Constant groen

Volledig

Knipperend groen

Hoog

Knippert rood

Laag

Knipperend Rood, piepjes + visuele
signalen

Leeg

Om de levensduur van de batterij op uw handvat te controleren
drukt u op de Turbo-knop terwijl de lader op het handvat is bevestigd.
Percentage levensduur batterij

Indicator

75-100%

Nummers 1, 2, 3 & 4 branden

50-74%

Nummers 1, 2 & 3 branden

25-49%

Nummers 1 & 2 branden

5-24%

Nummes 1 brandt

Minder dan 5%

Geen
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ONDERHOUD VAN UW CLARISONIC
Onderhoud uw Clarisonic om hem in optimale staat te houden als volgt: Gebruik geen schuurmiddelen
of chemicaliën om de onderdelen van de Clarisonic schoon te maken. Zet geen enkel onderdeel van de
Clarisonic in de afwasmachine.
HANDVAT: Verwijder één keer per week de borstelkop en reinig het handvat met warm water en zeep om
alle vuilresten te verwijderen. Het handvat is verzegeld en volledig waterdicht.
ONREGELMATIG GEBRUIK: Het Clarisonic handvat moet regelmatig opgeladen worden. Indien u het
apparaat zelden gebruikt, laad het dan iedere 3 maanden op om zijn laadvermogen te behouden.
BRUSH HEADS: De borstelkoppen moeten iedere 3 maanden vervangen worden, aangezien de borstels
na verloop van tijd vermoeid en minder effectief worden. Verwijder de borstelkop één keer per week en
maak hem schoon met warm water en zeep om eventuele vuilresten te verwijderen.

... en

dr
aa

druk naar beneden

verwijder
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CLARISONIC GARANTIEBEPALINGEN
Benelux
Bij Clarisonic geloven wij sterk in de kwaliteit van onze producten, en in onze kwaliteitsbescherming.
Elke apparaat wordt onderworpen aan uitgebreide inspecties en testprocedures om er zeker van te zijn
dat het aan onze hoge eisen voldoet. Een defect apparaat is zodoende uitzonderlijk. Desalniettemin
nemen wij elke klacht serieus en wordt een teruggezonden apparaat door ons uitvoerig bestudeerd om
ons te helpen in het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en processen
Garantiegever:
De garantiegever voor Nederlandse consumenten is L’Oréal Nederland B.V., Scorpius 1, 2132 LR
Hoofddorp. De garantiegever voor Belgische consumenten is L’Oréal Belgilux N.V., Keizer Karellaan 584,
1082 Brussel. Beide worden in het vervolg aangeduid als ‘Clarisonic’.
Garantiebewijs:
Als garantiebewijs dient het originele aankoopbewijs met daarop de datum en omschrijving van de
aankoop.
Wanneer en voor welke producten geldt de garantie?
De garantie geldt voor elke Clarisonic sonische apparaat die aangekocht is na 01.01.2013 bij een
door Clarisonic geautoriseerd verkooppunt in de Benelux. De garantie is niet geldig voor normale
gebruiksslijtage, en in het bijzonder niet op vuilresten of zeepresten door gebruik, verkleuring of slijtage
van het handvat of de borstels.
Garantieperiode
De garantieperiode bedraagt 3 jaar na aankoopdatum. De aankoopdatum is te raadplegen op het
originele aankoopbewijs.
Wanneer is er sprake van een garantiegeval?
Een garantiegeval doet zich voor wanneer tijdens de garantieperiode als gevolg van gebreken in het
materiaal en/of fabricagefouten meer dan kleine gebreken aan het Clarisonic apparaat ontstaan,
waardoor het apparaat niet langer meer geschikt is om te gebruiken waarvoor het is bedoeld.
Wat er gebeurt er bij een garantiegeval?
Na voorleggen van een garantiegeval kan Clarisonic er voor kiezen om het apparaat te repareren, om
te wisselen of tegen vergoeding van de aankoopprijs terug te nemen.
Omgeruilde apparaten of delen van apparaten komen in eigendom van Clarisonic. Bij omwisseling wordt
het oude apparaat zonder extra kosten omgewisseld voor een vergelijkbaar product van dezelfde kleur,
type, functies en gebruiksinstellingen. Mocht de situatie voordoen dat het product in kwestie op het
moment van het garantieaanspraak niet meer wordt geproduceerd,
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dan heeft Clarisonic het recht om een soortgelijk product te leveren. Vervoer of verzending van het oude
apparaat naar Clarisonic is enkel mogelijk na voorafgaand akkoord van Clarisonic. Het nieuwe product
wordt u per post, op kosten van Clarisonic, toegezonden.
Als Clarisonic er voor kiest om het aankoopbedrag te vergoeden en dit schriftelijk heeft bevestigd, stuurt
u het product terug waarna het aankoopbedrag wordt vergoed.
Voor een omgewisseld apparaat ontvangt u wederom de normale garantieperiode die voor het
apparaat staat.
Hoe maakt u gebruik van de garantie?
Om recht te hebben op deze garantie moet onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na de datum
waarop het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, contact opgenomen
worden met uw geautoriseerde verkooppunt of met de klantenservice van Clarisonic (zie contactgegevens
onderaan), die u kunnen helpen met alle informatie omtrent de garantie.
Gelieve gebruikt u het defecte apparaat niet langer na het constateren of eerste optreden van het
gebrek.
Wat is uitgesloten van garantie?
Garantieaanspraken zijn uitgesloten voor defecten door:
• Misbruik of oneigenlijk gebruik van het apparaat
• Omgevingsinvloeden (vocht, hitte, overspanning, stof etc.)
• Het niet in acht nemen van de voor het apparaat geldende veiligheidsvoorschriften
• Het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding
• Harde impact (bijv. slaan, stoten, vallen etc.)
• Geringe afwijkingen van de vorm of textuur van de producten die geen invloed hebben op het
gebruik er van.
• Ongeautoriseerd repareren of openen van het apparaat.
• Natuurlijke slijtage door gebruik
• Verzending in niet-beschermende verpakking Voor meer informatie omtrent onze garantie, of voor
algemene vragen, bezoekt u onze website www.clarisonic.nl of www.clarisonic.be

Geproduceerd door

www.clarisonic.com/customerservice
Gedistribueerd door L’Oréal Produits de Luxe International,
106 rue Danton, 92300 Levallois-Perret, France
MADE IN USA

