
Etani Jade Roller je určen na jemnou 
masáž obličeje, krku a dekoltu, kde 
intenzivně uvolňuje svaly. Tato masáž 
obličeje a energie přírodního kamene 
dokonale podporuje cirkulaci krve. Tím 
dochází ke zmírnění otoků a zmenšení 
hlubokých vrásek. Pleťové buňky a tkáň 
se zpevňují a tělo začne přirozenou cestou 
produkovat více kolagenu. 

NÁVOD K POUŽITÍ:
Manipulace s Jadem Rollerem je velice 
jednoduchá, stačí jím masírovat obličej 
jednou až dvakrát denně, po dobu 3-5 
minut. Aplikujte krém, pleťové sérum, 
nebo olej na pokožku.
1. Na očištěný obličej aplikujte krém, 
pleťové sérum, nebo olej na pokožku.
2. Zapněte vibrační masážní roller 
otočením ke značce ON na konci rukojeti.
3. Při masáži postupujte vždy pouze 
směrem nahoru a do stran.
4. Masáž začínáme od dekoltu směrem 
nahoru na krk
5. Poté směřujeme rollerem na obličej.
6. Po dokončení masáže očistěte roller,
dle návodu.
Produkt nesmíte používat na těchto 
částech těla nebo místech: otevřené 
rány či jizvy, hematomy.

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ROLLERU:

Provoz zapínání a vypínání Rolleru:
ON - Kryt vypínače otočený proti směru 
hodinových ručiček je zapnutý.
OFF - Kryt vypínače otočený ve směru 
hodinových ručiček je vypnutý.

Pokud je kryt spínače uvolněný, nebo není 
úplně zašroubovaný nedopusťte, aby se 
dostal do kontaktu s vodou. Voda může 
poškodit funkce produktu. Navlhnutý 
vnitřek těla Rolleru může zkrátit životnost 
baterie.

ÚDRŽBA MASÁŽNÍHO VÁLEČKU:
Neponořujte výrobek do vody ani jiných 
kapalin. V případě potřeby můžete hlavici 
Jade Rolleru dezinfikovat dezinfekčním 
prostředkem.

NAPÁJENÍ: Vyžaduje jednu baterii AA 
(není součástí balení). Frekvence vibrací je 
cca 6000Krát/ minutu.

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah 
dětí. Nepoužívejte v případě poškození 
kamenů. Dodržujte návod na údržbu. V 
případě poruchy, nebo poškození nechte 
přístroj opravit v kvalifikované odborné 
opravně. Zapnutý přístroj nikdy 
nenechávejte bez dozoru. Pozor křehké! 
Uchovávejte na bezpečném místě, v 
případě poškození rolleru (nakřápnutí 
kamene v případě pádu apod.) roller již 
nepoužívejte. Roller z hygienických 
důvodů s nikým nesdílejte.

SKLADOVÁNÍ: Roller skladujte na čistém 
a suchém místě (povrchu) a při pokojové 
teplotě.
MATERIÁL: Kámen Jadeit a slitina zinku 
BALENÍ: Papírová krabička s pěnovou 
výplní. Neobsahuje baterie.
DISTRIBUTOR: ADIEL s.r.o.
ZEMĚ PŮVODU: Čínská lidová republika
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Etani Jade Roller je určený na jemnú masáž 
tváre, krku a dekoltu, kde intenzívne 
uvoľňuje svaly. Táto masáž tváre a energia 
prírodného kameňa dokonalo podporuje 
cirkuláciu krvi. Tým dochádza ku 
zmierneniu opuchov a zmenšeniu 
hlbokých vrások. Pleťové bunky a tkanivá 
sa spevňujú a telo začne prirodzenou 
cestou produkovať viac kolagénu.

NÁVOD NA POUŽITIE:
Manipulácia s Jade Rollerom je veľmi 
jednoduchá, stačí ním masírovať tvár 
jeden až dvakrát denne, počas 3-5 minút. 
Aplikujte krém, pleťové sérum alebo olej 
na pokožku.
1. Na očistenú tvár aplikujte krém, pleťové 
sérum alebo olej na pokožku.
2. Zapnite vibračný masážny roller 
otočením ku značke ON na konci 
rukovjatky.
3. Pri masáži postupujte vždy smerom 
hore a do strán.
4. Masáž začíname od dekoltu smerom 
hore na krk.
5. Potom smerujeme rollerom na tvár.
6. Po dokončeniu masáže očistite roller 
podľa návodu.
Produkt nesmiete používať na týchto 
častiach tela alebo miestach: otvorené 
rany či jazvy, hematómy.
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ROLLERU:

Provoz zapínania a vypínania Rolleru:
ON - Kryt vypínača otočený proti smeru 
hodinových ručičiek je zapnutý.
OFF - Kryt vypínača otočený v smere 
hodinových ručičiek je vypnutý.

Pokiaľ je kryt spínača uvoľnený alebo nie je 
úplne zašraubovaný, nedopustite, aby sa 
dostal do kontaktu s vodou. Voda môže 
poškodiť funkcie produktu. Navlhnutý 
vnútrajšok tela Rolleru môže skrátiť 
životnosť batérie.

ÚDRŽBA MASÁŽNEHO VALČEKA:
Neponárajte výrobok do vody ani iných 
kvapalín. V prípade potreby môžete 
hlavicu Jade Rolleru dezinfikovať 
dezinfekčným prostriedkom.

NAPÁJANIE: Vyžaduje jednu batériu AA 
(nie je súčasťou balenia). Frekvencia 
vibrací je cca 6000krát/minútu.

UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosah 
detí. Nepoužívajte v prípade poškodenia 
kameňov. Dodržiavajte návod na údržbu. 
V prípade poruchy alebo poškodenia 
nechajte prístroj opraviť v kvalifikovanej 
odbornej opravovni. Zapnutý prístroj 
nikdy nenechávajte bez dozoru. Pozor, 
krehké! Uchovávajte na bezpečnom 
mieste, v prípade poškodenia rolleru 
(prasknutie kameňa v prípade pádu apod.) 
roller už nepoužívajte. Roller z 
hygienických dôvodov s nikým nesdieľajte.

SKLADOVANIE: Roller skladujte na čistom 
a suchom mieste (povrchu) a pri izbovej 
teplote.
MATERIÁL: Kameň Jadeit a zliatina zinku. 
BALENIE: Papierová krabička s penovou 
výplňou. Neobsahuje batérie.
DISTRIBÚTOR: ADIEL s.r.o.
KRAJINA PÔVODU: Čínska ľudová 
republika
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