ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Clinique Sonic System
Σύστημα καθαρισμού με
βουρτσάκι
Οδηγίες Χρήσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ
•	Το Clinique Sonic System δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών)

με μειωμένες αισθητικές, κινητικές και νοητικές ικανότητες, ούτε από άτομα με έλλειψη εμπειρίας ή
τεχνογνωσίας εκτός και αν ελέγχονται ή έχουν λάβει οδηγίες από το άτομο που είναι υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους, για ότι αφορά τη χρήση του προϊόντος.
• Βεβαιωθείτε ότι αυτή η συσκευή δε χρησιμοποιείται από παιδιά.
•	Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, χρησιμοποιείστε μια σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
•	Ο κατασκευαστής δεν έχει καμία ευθύνη στην περίπτωση που προκληθεί βλάβη από μη σωστή χρήση
ή την μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ή από μη σωστή κατανόηση των εσωκλειόμενων
οδηγιών. Χρησιμοποιείστε τη συσκευή μόνο για το λόγο που έχει δημιουργηθεί, σύμφωνα με αυτά
που αναγράφονται στις οδηγίες.
•	Συνδέστε τον μετασχηματιστή με τη USB θύρα μόνο σε πρίζα με βολτ (100-240V). Η θύρα USB στο τέλος
του καλωδίου της Βάσης Φόρτισης μπορεί να μπει στη θύρα USB του μετασχηματιστή στον τοίχο ή σε
οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που έχει θύρα USB. Η Clinique συνιστά θερμά να χρησιμοποιείτε
τον προσαρμογέα USB που παρέχεται με αυτό το προϊόν για να επαναφορτίζετε τη συσκευή. Πολλοί
υπολογιστές έχουν επίσης θύρες USB, αλλά οι υπολογιστές λειτουργούν διαφορετικά. Όταν φορτίζετε το
Βουρτσάκι Καθαρισμού σε υπολογιστή, βγάλτε τα εξαρτήματα που έχουν εισαχθεί σε άλλες θύρες USB.
•	Ελέγξτε το καλώδιο USB για τυχόν βλάβες ανά συχνά χρονικά διαστήματα. Το καλώδιο USB
δεν αντικαθιστάται.
•	Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη Βάση Φόρτισης ή τον μετασχηματιστή κοντά σε νερά,
σε μέρος όπου μπορεί να πέσουν νερά, σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρο όπου παρέχεται οξυγόνο.
•	Ποτέ μη βυθίζετε τη Βάση Φόρτισης, το καλώδιό της ή τον μετασχηματιστή σε οποιοδήποτε υγρό.
•	Ποτέ μην αγγίζετε τον μετασχηματιστή με υγρά χέρια και ποτέ μην απενεργοποιείτε τη Βάση
Φόρτισης τραβώντας το καλώδιο.
•	Ποτέ μην αγγίζετε το προϊόν με αιχμηρά ή πολύ θερμά αντικείμενα. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω
από την περιοχή χρήσης.
•	Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή εάν ο μετασχηματιστής, η Βάση Φόρτισης ή το χερούλι είναι
κατεστραμμένα. Μη τα χρησιμοποιείτε επίσης αν έχουν πέσει κάτω ή μέσα σε νερό.
•	Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν αντικαθίσταται.
•	Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα ή άλλα εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
•	Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν έχετε μέτρια ή έντονη υπνηλία.
•	Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτή τη συσκευή.
•	Μη πιάνετε τη Βάση Φόρτισης από το καλώδιο και μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως χερούλι.

	 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
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Πράσινες τρίχες ειδικά
σχεδιασμένες για την
περιοχή Τ, το μέτωπο και
το πηγούνι

Κεφαλή

Βουρτσάκι καθαρισμού

Λευκές τρίχες ειδικά
σχεδιασμένες για
χρήση στα μάγουλα
Λυχνία ένδειξης φόρτισης

Κουμπί ένδειξης ON/OFF

Εργονομική λαβή

Βάση Φόρτισης
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Το Δικό Σας Clinique Sonic System
Σύστημα Καθαρισμού Με Βουρτσάκι
H Clinique ως ηγέτης στην περιποίηση προσώπου και καθαρισμού σας δίνει τη
δυνατότητα να συνδυάσετε τα αγαπημένα σας προϊόντα καθαρισμού Clinique
με το πρώτο μας ηλεκτρονικό βουρτσάκι καθαρισμού, ώστε να φτάσετε σε
ένα υψηλότερο επίπεδο καθαρισμού. Χρειάζεστε μόνο 1 λεπτό, 2 φορές την
ημέρα. Δημιουργημένο από δερματολόγους για να καθαρίζει καλύτερα το
πρόσωπο, εκεί που το έχετε περισσότερο ανάγκη. Απομακρύνει τους ρύπους για
μια καθαρή επιδερμίδα που δείχνει πιο υγιής και με λιγότερο ορατούς πόρους.
Δουλεύοντας ιδιαίτερα στη ζώνη Τ, το Clinique Sonic System επικεντρώνεται
εκεί όπου η σκόνη και η λιπαρότητα δημιουργούν ρύπους. Είναι απαλό με την
επιδερμίδα, αλλά καθαρίζει πιο αποτελεσματικά απ’ ότι το απλό πλύσιμο με τα
χέρια. Η επιδερμίδα είναι πιο καλά προετοιμασμένη να δεχθεί την περιποίηση.
Με συνεχή χρήση του προϊόντος η επιδερμίδα φαίνεται και αισθάνεται πιο
απαλή, λαμπερή και υγιής.
•	Το ελβετικό ηλεκτρονικό βουρτσάκι έχει σχεδιαστεί για στοχοποιημένο
καθαρισμό.
•	Η μοναδική κλίση και η τεχνολογία Sonic φτάνουν πιο βαθιά στις προβληματικές
περιοχές: μέτωπο, πηγούνι και μύτη.
•	Το βουρτσάκι περιέχει 2 διαφορετικά είδη τρίχας, που περιποιούνται
διαφορετικά σημεία του προσώπου.
•	Πάντα να καθαρίζετε το προϊόν προσεκτικά μετά από κάθε χρήση.
•	Εργονομική λαβή.
•	Το καθαριστικό βουρτσάκι είναι αδιάβροχο–μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέσα
στο ντους. Προσοχή: Η Βάση Φόρτισης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα
στο ντους.
•	Επαναφορτιζόμενο.
•	Επισκεφτείτε το clinique.com/userguides για περισσότερες πληροφορίες.

Σημαντικές προφυλάξεις
Εάν παρακολουθείστε από γιατρό για κάποια δερματική σας πάθηση ή αν
πιστεύετε ότι μπορεί να έχετε κάποια δερματική πάθηση, σας παρακαλούμε να
συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Clinique Sonic System.
Μη μοιράζεστε το ηλεκτρονικό βουρτσάκι με άλλα άτομα.
Μη χρησιμοποιείτε σε περιοχές με εκδορές, ή σε σημεία με εξανθήματα/ερεθισμούς,
με μεγάλη ακμή ή άλλες δερματικές παθήσεις.
Μη το χρησιμοποιείτε με προϊόντα (δερματολογικού) καθαρισμού που
περιέχουν κόκκους.
Μη το χρησιμοποιείτε γύρω από τα μάτια.
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Το σύστημα καθαρισμού Clinique Sonic δεν έχει εξαρτήματα τα όποια θα μπορούσε
να συντηρήσει ο χρήστης και είναι μόνο για οικιακή χρήση. Μη προσπαθήσετε να
το επιδιορθώσετε. Το καλώδιο δε μπορεί να αντικατασταθεί. Αν το καλώδιο είναι
χαλασμένο, η Βάση Φόρτισης πρέπει να βγει από την πρίζα. Εάν έχετε οποιαδήποτε
απορία, επισκεφτείτε το πιο κοντινό κατάστημα με προϊόντα Clinique.
Χρησιμοποιείστε μόνο την αυθεντική βάση φόρτισης και το αυθεντικό βουρτσάκι
που έχουν κατασκευασθεί για το Clinique Sonic System.

Οδηγίες Χρήσης
Προετοιμασία Για Χρήση
Φορτίστε τη συσκευή για τουλάχιστον 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση.
Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από το κουτί
και βγάλτε όλα τα υλικά συσκευασίας. Δείτε τις εικόνες που δείχνουν τα
σημαντικότερα τμήματα του Clinique Sonic System.
Κρατήστε την κεφαλή, με την γωνιακή άκρη να κοιτάζει προς τα πάνω και
ευθυγραμμίστε την με το στρογγυλό δίσκο στη λαβή. Πιέστε απαλά την κεφαλή
μέσα στον στρογγυλό δίσκο, ώσπου να ακούσετε το χαρακτηριστικό ‘’κλίκ’’.

Για να φορτίσετε τη συσκευή, τοποθετείστε τη Βάση Φόρτισης σε
μια σταθερή, σκληρή επιφάνεια κοντά σε μια πρίζα με τους
σωστούς βαθμούς βολτ. Βάλτε το USB καλώδιο μέσα
στη Βάση Φόρτισης και το καλώδιο της Βάσης
Φόρτισης μέσα στην πρίζα.
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Βάλτε το ηλεκτρονικό βουρτσάκι μέσα στη Βάση Φόρτισης με το κουμπάκι
On/Off γυρισμένο προς τα πάνω. Το ηλεκτρονικό βουρτσάκι μπορεί να
ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τη
λειτουργία του. Η συσκευή δε μπορεί να υπερφορτιστεί.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, το πορτοκαλί λαμπάκι σηματοδοτεί την
ανάγκη φόρτισης.
ΦΩΤΑΚΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Πορτοκαλί Φωτάκι

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Χαμηλή

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το πράσινο λαμπάκι σηματοδοτεί την
ολοκλήρωση της φόρτισης.
ΦΩΤΑΚΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Πορτοκαλί φωτάκι που αναβοσβήνει

Επαναφόρτιση

Πράσινο Φωτάκι

Εντελώς φορτισμένη
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Οδηγίες Χρήσης
Η προτεινόμενη διάρκεια χρήσης είναι έως 1 λεπτό. Μη χρησιμοποιείτε το
ηλεκτρονικό βουρτσάκι καθαρισμού γύρω από τα μάτια.
Ο τύπος επιδερμίδας σας, καθώς και το προϊόν καθαρισμού που
χρησιμοποιείτε, καθορίζουν πόσο συχνά πρέπει να χρησιμοποιείτε το
ηλεκτρονικό βουρτσάκι καθαρισμού. Συνιστούμε να ξεκινήσετε κάνοντας
χρήση για 30 δευτερόλεπτα, μια φορά την ημέρα. Συνεχίστε με ενυδάτωση.
Αν αισθάνεστε άνετα, μπορείτε να αυξήσετε στο 1 λεπτό, 2 φορές τη μέρα.
Βρείτε το σωστό πρόγραμμα ανάλογα με αυτό που χρειάζεται καθημερινά η
επιδερμίδα σας.
•	Πριν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό βουρτσάκι καθαρισμού, απομακρύνετε
κάθε ίχνος μακιγιάζ γύρω από τα μάτια.
•	Τοποθετείστε το κατάλληλο για εσάς προϊόν καθαρισμού πάνω στην
επιδερμίδα σας ή και απευθείας πάνω στο βουρτσάκι. Ο καθαρισμός με
στεγνό βουρτσάκι μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς.
•	Για να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη από τα 2 διαφορετικά είδη τρίχας: Κάντε
μασάζ με κυκλικές κινήσεις στα μάγουλα χρησιμοποιώντας τις λευκές τρίχες.
Για να καθαρίσετε τη ζώνη Τ, χρησιμοποιείστε τις πράσινες τρίχες με μια
κίνηση πάνω - κάτω. Αποφύγετε την περιοχή των ματιών. Δεν υπάρχει λόγος
να βάζετε πίεση.
•	Κάντε μασάζ για περίπου 5 δευτερόλεπτα στο μέτωπό σας, στη μύτη και στο
πηγούνι σας και 15 δευτερόλεπτα στα μάγουλα, ώστε να συμπληρώσετε τα
προτεινόμενα 30 δευτερόλεπτα. Όταν αυξήσετε σε 1 λεπτό, απλά διπλασιάστε
το χρόνο σε κάθε περιοχή.

•	Πατήστε το κουμπί για να σταματήσετε τη λειτουργία & το ηλεκτρονικό
βουρτσάκι καθαρισμού θα σταματήσει αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα.
Για να συνεχίσετε τη διαδικασία απλά πατήστε πάλι το κουμπί.
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•	Ξεπλένετε την κεφαλή με άφθονο νερό μετά από κάθε χρήση. Τινάξτε για
να απομακρύνετε το πολύ νερό και αφήστε τις τρίχες να στεγνώσουν.
Καθαρίστε το πίσω μέρος από το βουρτσάκι και τη λαβή τουλάχιστον μια
φορά την εβδομάδα.

Καθαρισμός της Βάσης Φόρτισης
Πάντα να βγάζετε τη Βάση Φόρτισης από τη θύρα USB πριν την καθαρίσετε.
Ποτέ μη βάζετε τη Βάση Φόρτισης μέσα σε νερό ή άλλο υγρό. Για να την
καθαρίσετε, χρησιμοποιείστε ένα μαλακό απαλά βρεγμένο πανί.

Αντικατάσταση της Κεφαλής
Εάν παρατηρήσετε πως οι τρίχες της κεφαλής από το ηλεκτρονικό βουρτσάκι
καθαρισμού έχουν φθαρεί, αντικαταστήστε το. Για καλύτερα αποτελέσματα
αντικαταστήστε το κάθε 3 μήνες. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα με προϊόντα
Clinique ή αγοράστε το διαδικτυακά. Εάν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό
βουρτσάκι καθαρισμού για να αφαιρέσετε το μακιγιάζ σας, μπορεί το μακιγιάζ
να λερώσει τις τρίχες αλλά δε θα επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής. Εάν
παρατηρήσετε δυσχρωμίες στο βουρτσάκι, απλά καθαρίστε με νερό και
ήπιο σαπούνι.

Εκτεταμένη Αποθήκευση
Για να αποθηκεύσετε τη συσκευή, αφαιρέστε την από την πρίζα. Καθαρίστε το
ηλεκτρονικό βουρτσάκι καθαρισμού και αφήστε το να στεγνώσει. Το καλώδιο
μπορεί να τυλιχθεί, αλλά σιγουρευτείτε πως δεν είναι υπερβολικά στριμμένο ή
έχει τσακίσει.

Ταξιδεύοντας με το
Clinique Sonic System
Το Clinique Sonic System είναι
ιδανικό για μεταφορά. Όταν το
ηλεκτρονικό βουρτσάκι καθαρισμού
είναι πλήρως φορτισμένο, μπορεί
να δουλεύει έως και 3 ώρες (180
λεπτά) χωρίς επαναφόρτιση. Εάν το
κουμπί πατηθεί κατά λάθος και το
ηλεκτρονικό βουρτσάκι καθαρισμού
ενεργοποιηθεί μέσα στις αποσκευές
σας, θα κλείσει αυτόματα μετά από
30 δευτερόλεπτα. Τοποθετήστε
το ειδικό καπάκι κάλυψης για την
καλύτερη προστασία των τριχών.
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Οι Καλύτεροι Σύμμαχοι για ένα Αποτελεσματικό Καθαρισμό:
Clinique Cleansers

Foaming Facial Soap
Τύποι επιδερμίδας 1, 2, 3

Liquid Facial Soap Mild
Τύπος επιδερμίδας 2

Κρεμώδης αφρός που
απομακρύνει απαλά τους
ρύπους και αφήνει την
επιδερμίδα δροσερή, καθαρή
και άνετη.

Liquid Facial Soap Oily Skin Formula
Τύπος επιδερμίδας 3, 4
Απαλό και αποτελεσματικό προϊόν
καθαρισμού, το οποίο δημιουργήθηκε
από δερματολόγους και προσφέρει
δροσερή, καθαρή και άνετη επιδερμίδα.

Φυσικές και Ηλεκτρικές Προδιαγραφές Προϊόντος
•	Η ζωή της μπαταρίας όταν είναι πλήρως φορτισμένη, διαρκεί περίπου 3 ώρες
(180 λεπτά με συνεχόμενη χρήση).
•	Απαιτούμενος χρόνος για πλήρη φόρτιση: 24 ώρες.
•	Άμεση σύνδεση σε μετασχηματιστή τοίχου 100-240 Volts ~ / 50/60Hz 1W
input και 5 Vdc output, Βάση φόρτισης 5 Vdc, επαναφορτιζόμενη λαβή 1.2 Vdc.
•	Όπως υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της βάσης φόρτισης, το Σύστημα
Clinique Sonic είναι μια συσκευή Κλάσης III σχεδιασμένη για τροφοδοσία
από πολύ χαμηλή τάσης ασφαλείας (SELV). Η τάση από παροχή SELV, που
περιορίζεται εδώ στα 5VDC, είναι αρκετά χαμηλή ώστε να μπορεί να έρθει
ένα άτομο σε επαφή με τη συσκευή Κλάσης ΙΙΙ χωρίς να ενέχει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
• Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και κανονισμούς.
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Συχνές Ερωτήσεις
Το ηλεκτρονικό βουρτσάκι καθαρισμού μου, δε λειτουργεί καθόλου,
παρόλο που το φόρτιζα όλη τη νύχτα.
Σας ζητούμε συγγνώμη αν αντιμετωπίζετε ένα τέτοιο πρόβλημα. Άς δούμε αν
μπορούμε να βρούμε μια άλλη λύση:
•	Έχει μπει σωστά και ολόκληρο το καλώδιο στη θύρα USB;
•	Έχετε βάλει σωστά το ηλεκτρονικό βουρτσάκι καθαρισμού μέσα στη Βάση
Φόρτισης;
•	Έχει μείνει το ηλεκτρονικό βουρτσάκι καθαρισμού μέσα στη Βάση Φόρτισης
για 24 ώρες;
•	Είναι το λαμπάκι φόρτισης (πάνω από το κουμπί ON/OFF) ΠΡΑΣΙΝΟ; Αν ναι,
έχετε βγάλει το ηλεκτρονικό βουρτσάκι καθαρισμού από την πρίζα και έχετε
πατήσει το ON;
•	Έχετε βάλει σωστά την πρίζα στον τοίχο;
•	Δοκιμάστε μια άλλη πρίζα.
Μπορώ να καθαρίσω το πρόσωπό μου περισσότερο από την
ενδεδειγμένη ώρα;
Δεν συνίσταται. Θα μπορούσε να σας προκαλέσει ερεθισμούς.
Η Κεφαλή από το ηλεκτρονικό βουρτσάκι καθαρισμού δε μου καθαρίζει
το πρόσωπο τόσο καλά όπως παλιά.
Μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση- η διάρκεια ζωής της κεφαλής είναι
περίπου 3 μήνες- αλλά ας δούμε:
•	Είναι η κεφαλή σωστά συνδεδεμένη με τη λαβή, όπως στις οδηγίες;
•	Είναι η κεφαλή καθαρή;
Η καθαριστική δύναμη του Clinique Sonic System μου έχει
αποδυναμωθεί πολύ.
Το ηλεκτρονικό βουρτσάκι καθαρισμού πρέπει να επαναφορτιστεί. Με τον
καιρό, ειδικά αν έχετε συνέχεια το ηλεκτρονικό βουρτσάκι καθαρισμού πάνω
στη Βάση Καθαρισμού, η μπαταρία μπορεί να χάσει τη δυνατότητα να φορτίζει
απόλυτα. Για να μεγιστοποιήσετε τη ζωή της μπαταρίας το ηλεκτρονικό
βουρτσάκι καθαρισμού πρέπει να φορτίζετε πλήρως για 24 ώρες πριν τη
πρώτη χρήση. Επιπλέον, κάθε περίπου 6 μήνες πρέπει να χρησιμοποιείται
πλήρως μέχρι να αποφορτιστεί εντελώς η μπαταρία.
Μη πετάτε τον ηλεκτρικό σας εξοπλισμό στα σκουπίδια. Χρησιμοποιήστε
την πολιτική επιστροφών σε συγκεκριμένα μαγαζιά και κέντρα συλλογής
ανακύκλωσης.
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Πληροφορίες για την Απόρριψη στην ΕΕ και Άλλες Χώρες
που έχουν Σύστημα Ανακύκλωσης
•	Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Πριν
την απόρριψη, χρησιμοποιήστε τη συσκευή μέχρι η επαναφορτιζόμενη
μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως.
•	Μην πετάτε τη συσκευασία μαζί με κοινά απορρίμματα. Η συσκευή και η
μπαταρία της περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες αν δεν αντιμετωπιστούν
σωστά, μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
•	Όταν το προϊόν εξαντληθεί και είναι για απόσυρση, επικοινωνήστε με τις
τοπικές αρχές για τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις συλλογής, ή απευθυνθείτε
σε τοπικά καταστήματα για να δείτε αν παρέχουν δωρεάν εγκαταστάσεις
συλλογής.
•	Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία μόνοι σας. Εάν χρειαστεί η
μπαταρία θα πρέπει να αφαιρεθεί από επαγγελματίες ασχολούμενους με την
επεξεργασία αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις
τοπικές αρχές ή τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις συλλογής.

Πληροφορίες για το Κέντρο Απόρριψης των Μπαταριών
•	Η συσκευή περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου μεταλλικού
υδριδίου (NiMH). Για περιβαλλοντικούς λόγους, θα πρέπει να απορρίπτεται
στο τέλος της ζωής της με περιβαλλοντικά συμβατούς τρόπους.

Πληροφορίες Εγγύησης
Υποστηρίζουμε την ποιότητα των προϊόντων μας. Κάθε ηλεκτρονικό
βουρτσάκι καθαρισμού Clinique Sonic System υπόκειται σε λεπτομερή
επιθεώρηση και ελέγχους. Τα εκτός προδιαγραφών ηλεκτρονικά βουρτσάκια
καθαρισμού είναι πολύ σπάνια. Παρ’ όλα αυτά, στην ελάχιστα πιθανή
περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με το ηλεκτρονικό βουρτσάκι
καθαρισμού Clinique Sonic System ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα
με αυτό, η Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, New York, NY
10153 (“Clinique”) σας παρέχει τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με την
Περιορισμένη Εγγύηση του Κατασκευαστή μας. Αυτά τα δικαιώματα είναι
επιπρόσθετα σε όποια άλλα νομικά δικαιώματα έχετε.
Εάν θέλετε να εκμεταλλευτείτε την Περιορισμένη Εγγύηση του Κατασκευαστή μας,
ή αν έχετε κάποιες ερωτήσεις ή ανησυχίες για το Clinique Sonic System, παρακαλώ
επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας. Πληροφορίες επικοινωνίας
υπάρχουν στην τελευταία σελίδα αυτού του οδηγού ή στο clinique.com/
userguides. * Για τη γρήγορη επίλυση του προβλήματός σας, σας παρακαλούμε να
έχετε διαθέσιμο το δικό σας ηλεκτρονικό βουρτσάκι καθαρισμού Clinique Sonic
System όταν επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.
Το ηλεκτρονικό βουρτσάκι καθαρισμού Clinique Sonic System (το Προϊόν) έχει
περιορισμένη εγγύηση για 2 χρόνια, οι όροι της οποίας καθορίζονται παρακάτω
(η ‘’Περιορισμένη Εγγύηση’’) και καλύπτουν κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα.
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•	Μέσα σε 2 χρόνια από την αγορά από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα, η
Clinique εγγυάται ότι το Προϊόν δεν έχει κανένα ελάττωμα στο υλικό και/ή
στην εργασία το οποίο να γίνεται εμφανές κατά τη διάρκεια συνήθους
χρήσεως (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) του Προϊόντος.
•	Εάν υπάρχει κάποιο ελάττωμα στο Προϊόν το οποίο καλύπτεται από αυτή
την Περιορισμένη Εγγύηση, η Clinique θα ανταλλάξει το Προϊόν με ένα
ισοδύναμο. Αυτή είναι η μόνη διαθέσιμη “αποζημίωση’’ σύμφωνα με την
Περιορισμένη Εγγύηση.
•	Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον εφαρμοστέο νόμο, αυτή η
Περιορισμένη Εγγύηση είναι η μόνη εγγύηση που παρέχει η Clinique.
‘’Συνήθης Χρήση’’ σημαίνει συνηθισμένη ιδιωτική χρήση ή χρήση στο σπίτι
από καταναλωτές υπό κανονικές συνθήκες σπιτιού σύμφωνα με το εγχειρίδιο
οδηγιών που περιλαμβάνεται με το Προϊόν. Δεν περιλαμβάνει τη χρήση
του Προϊόντος με μετασχηματιστή (άλλον από αυτόν που παρέχεται). Δεν
περιλαμβάνει τη χρήση του Προϊόντος για εμπορικό ή διαφημιστικό σκοπό.

Περιορισμοί που ισχύουν στην Περιορισμένη Εγγύηση
•	Μπορεί να γίνει επίκληση της Περιορισμένης Εγγύησης μόνο από τον αρχικό
αγοραστή και μόνο αν το Προϊόν κατασκευάστηκε από ή για την Clinique και
πωλήθηκε από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα.
•	Για να υποβάλλετε μια αξίωση σύμφωνα με την Περιορισμένη Εγγύηση, θα
χρειαστεί να παρέχετε στην Clinique την απόδειξη αγοράς που αποδεικνύει
την ημέρα αγοράς, μαζί με το Προϊόν, πλήρες με όλα τα αξεσουάρ και τα
εξαρτήματα που υπήρχαν αρχικά στο κουτί.
•	Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν εφαρμόζεται εάν το Προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί με
άλλο τρόπο από αυτόν που ορίζεται η Συνήθης Χρήση, συμπεριλαμβανόμενων
αλλά χωρίς να περιορίζεται της κακής χρήσης του Προϊόντος.

Εξαιρέσεις που ισχύουν στην Περιορισμένη Εγγύηση
Η Clinique δεν είναι υπεύθυνη για έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες
ζημιές οι οποίες προκύπτουν με τη χρήση του Προϊόντος, όταν προκαλούνται
από ένα πρόβλημα ηλεκτρικής φύσεως ή από αλλού. Αυτή ή Περιορισμένη
Εγγύηση υπόκειται σε τοπικές διατάξεις που ισχύουν στην χώρα που έχει
αγοραστεί το Προϊόν, και επειδή κάποιες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την
εξαίρεση ή τον περιορισμό των τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, ο παραπάνω
περιορισμός μπορεί να μην εφαρμόζεται σε εσάς.
ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ,
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ’Ή ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η CLINIQUE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ,
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ’Ή ΓΡΑΠΤΑ, ΡΗΤΑ ’Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ’Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ
ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ,
ΙΔΙΩΤΙΚΗ, ’Ή ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ’Η CLINIQUE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ’Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
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Επικοινωνία-πληροφορίες καταναλωτή:
North America/Latin America Region
COUNTRY

PHONE NUMBER

EMAIL ADDRESS

Brazil

0800-892-1694

consumercare-br@gcc.clinique.com

Canada

888-378-3301

consumercare-ca@gcc.clinique.com

United States
All other countries
in this region

866-707-2100

consumercare-us@gcc.clinique.com
consumercare-us@gcc.clinique.com

UK/Europe/Middle East/Africa Region
COUNTRY

PHONE NUMBER

Austria
Belgium

31(346)586585

Denmark/Sweden

consumercommunications@dk.clinique.com

France
Germany

EMAIL ADDRESS
consumercare@at.clinique.com
consumerrelations@be.clinique.com

consumercare-fr@gcc.clinique.com
8006647805

Middle East/India

consumercare-de@gcc.clinique.com
consumercare@ae.clinique.com

Russia

8 (800) 200-81-89

customerservice@cs.clinique.ru

South Africa

800390014

info@za.clinique.com

Spain

consumercare-es@gcc.clinique.com

Switzerland
United Kingdom/Ireland
All other countries
in this region

info@ch.clinique.com
8000746905

consumercare-uk@gcc.clinique.com
consumercare-uk@gcc.clinique.com

Asia Pacific Region
COUNTRY

PHONE NUMBER

EMAIL ADDRESS

Australia

1800556948

consumercare-au@gcc.clinique.com

China

400-670-1212

service@clinique.com.cn

Hong Kong

23780641

enquiry@hk.clinique.com

Japan

0120-032821

usersupport@clinique.co.jp

Korea

82-23440-2773

user_support@kr.clinique.com

Malaysia

info@clinique.com.my

New Zealand

consumercare-au@gcc.clinique.com

Taiwan

886-800-668-800

cl-service@tw.estee.com

Thailand
All other countries
in this region

(66)26246161

customerservices@clinique.co.th
enquiry@hk.clinique.com
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