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VEIDO VALYMO PRIETAISAS IR IŠMANUSIS VEIDO MASAŽUOKLIS VIENAME 

 
MARASIL DUA FIT – greičiausias kelias į sveikiau atrodančią, švytinčią ir skaistesnę odą.   

DUA FIT – silikoninis veido prausimo šepetys, kuris ultragarsinių pulsacijų dėka pašalina įsigėrusius nešvarumus, riebalus ir 
negyvas odos ląsteles, bei pasislėpusius po oda mikrobus. Galinė prietaiso dalis generuoja švelnią šilumą 45°C ir yra skirta 
atpalaidavimui bei padeda atsikratytų akių patinimo. Šis veido valymo prietaisas yra ergonomiškos formos, kad būtų patogiau 
laikyti rankoje. Tai leidžia prietaisui puikiai judėti pagal veido kontūrus, bei lengviau išvalyti T zoną. 
 

PIRMAS PASAULYJE VEIDO VALYMO ŠEPETYS  
SU TERMOTERAPIJA AKIŲ PRIEŽIŪRAI 

 
Šis silikoninis veido valymo šepetys siūlo ne tik švelniausią veido valymo būdą, bet ir išskirtinę termoterapijos ir masažo 
kombinaciją, kurios deka per kelias minutes dingsta paakių paburkimai ir tamsūs ratilai.   

Minkšti silikoniniai šereliai švelniai veikia dviem režimais, suteikiantys efektyvų ir subtilų odos valymą, tuo pačiu išlaikant ypač 
švelnią odą.   

Šį silikoninį veido valymo šepetį rekomenduojama naudoti du kartus per dieną, po 5 minutes. Rezultatas – švytinti ir sveika 
oda. 

 

DUA FIT – DAUGIAU PRIVALUMŲ 

Dėl patobulintų technologinių pranašumų DUA FIT valo 5x geriau, palyginus 
su įprastiniu prausimuisi rankomis. Šis nuostabus silikoninis valomasis 
šepetys švelniai pašalina negyvas odos ląsteles ir išvalo užkimštas makiažo 
likučiais poras. Jis gali pašalinti iki 99% nešvarumų ir riebalų. Ultragarso 
vibracijų ir termoterapijos technologijos derinys užtikrina patinimų 
sumažėjimą ir veido raumenų atpalaidavimą. 
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 DUA FIT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

1 žingsnis. VALYMAS PRIEKINIAIS ŠERELIAIS 

 

1.1. Sudrėkinkite veidą vandeniu. 
1.2. Padenkite valymo šepetį prausikliu. 
1.3. Įjunkite prietaisą su vibracija bei šiluma (raudona lemputė). 
1.4. Suformuokite delnu putas. 
1.5. Masažuodami valykite veidą. 

2 žingsnis. T ZONOS VALYMAS 

 

2.1. Įjunkite prietaisą. 
2.2. Pasirinkite CVT režimą (mėlyna lemputė). 
2.3. Masažuodami valykite T veido zoną. 
2.4. Prietaisas automatiškai išsijungs po 5min. 
2.5. Nuvalykite šepetį. 

3 žingsnis. VEIDO MASAŽAS GALINE PUSE 

 

3.1. Patepkite veidą kremu. 
3.2. Įjunkite prietaisą (raudona lemputė). 
3.3. Masažuokite veidą prietaiso nugarėle. 
3.4. Prietaisas automatiškai išsijungs po 5min. 
3.5. Nuvalykite šepetį. 

4 žingsnis. AKIŲ MASAŽAS GALINE PUSE 

 

4.1. Masažuokite akis prietaiso nugarėle. 
4.2. Išsirinkite norimą režimą ir intensyvumą. 
4.3. Prieš masažuojant – užsimerkite. 
4.4. Pasimėgaukite akių masažu. 
4.5. Prietaisas automatiškai išsijungs po 5min. 

 
DUA FIT SPECIFIKACIJA 

TECHNINIAI DUOMENYS 
Modelis: TM-102 
Funkcija: Veido valymo šepetys + akių masažuoklis 

Taikymas: Asmeniniam naudojimui namuose 
Medžiagos: ABS+ silikonas 
Matmenys: 158×43×29mm 

Svoris: 92g 
Vibracijos dažnis: 10 000 pulsacijų per min. 

Įtampa: 3.7V  
Baterijos talpa: 1 000mAh 

Srovė: 1.9A 
Atsparumas drėgmei: IPX7 

Pakrovimo laikas: <5val. 
Procedūros trukmė:  5min.  

Pakuotėje: Įrenginys; USB laidas; instrukcija 
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DUA FIT DALYS 

 

① Veido valymo šepečio silikoniniai šerelių zona. 
② Vibracijos didinimo (+) mygtukas. 
③ Įjungimo (ON)/Išjungimo (OFF) mygtukas. 
④ Vibracijos mažinimo (-) mygtukas. 
⑤ Šviesos indikatorius (raudona/mėlyna spalvos lemputė). 
⑥ Veido valymo šepečio nugarinė dalis. 
⑦ Akių masažo zonos dalis. 
⑧ Įkrovimo zona. 

Įrenginys turi 3 mygtukus: „⩓“ „⦶“ „⩔“ 
A)  „⦶“ Įjungimo (ON)/Išjungimo (OFF) funkcija 
Paspaudus mygtuką vieną kartą, prietaisas įsijungia su vibracijos ir šilumos režimu (raudona spalvos indikatorius). 
Paspaudus mygtuką antrą kartą, prietaisas persijungia į nuolat kintančios transmisijos režimą (angl. Continuously Variable 
Transmission), toliau trumpinys – CVT (mėlynos spalvos indikatorius).  
Paspaudus mygtuką trečią kartą, prietaisas išsijungia. 
B) „⩓“ Intensyvumo didinimo (+) funkcija 
Su kiekvienu „⩓“ mygtuko paspaudimu sumirksi indikatorius ir vibracijos stiprumas padidėja. Jei paspaudus „⩓“ mygtuką dar 
kartą, prietaisas nebemirksi, reiškiasi pasiektas didžiausias vibracijos stiprumas (7 stiprumo lygis). 
C) „⩔“ Intensyvumo mažinimo (-) funkcija 
Su kiekvienu „⩔“ mygtuko paspaudimu sumirksi indikatorius ir vibracijos stiprumas sumažėja. Jei paspaudus „⩔“ mygtuką dar 
kartą, prietaisas nebemirksi, reiškiasi pasiektas mažiausias vibracijos stiprumas (1 stiprumo lygis). 

 Įjungus prietaisą, automatiškai nustatytas 4 stiprumo lygis, iš viso 7 lygiai. 
 Naudojant funkciją su vibracijos su šilumos režimu, norėdami reguliuoti vibracijos stiprumo lygį spauskite „⩓“ ir „⩔“ 

mygtukus. Naudojant CVT funkciją, norėdami pakeisti vibracijos intensyvumo lygį spauskite „⩓“ ir „⩔“ mygtukus. 

Prietaiso ekrano funkciją atlieka, dviejų spalvų LED indikatorius, kuris rodo prietaiso veikimo bei įkrovimo būseną. 
Prietaise įmontuota ličio baterija, todėl prietaisui pakrauti naudokite tik  originalų, įkrovimo laidą. 

DUA FIT INDIKATORIAI 

FUNKCIJA INDIKATORIUS 
Vibracija su šilumos režimu: Raudonos spalvos lemputė, prietaisas automatiškai išsijungia po 5 min. 

CVT režimas: Mėlynos spalvos lemputė, prietaisas automatiškai išsijungia po 5 min. 
Baterija <30%: Mirksi indikatorius 
Baterija <10%: Indikatoriui išsijungus, prietaisas išsijungia automatiškai 

Prietaisui kraunantis: Mirksi raudonos spalvos lemputė 
Prietaisui pilnai pasikrovus: Nuolat šviečia mėlyno spalvos lemputė 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 

ĮSPĖJIMAI 
! Nenaudokite prietaiso, kai jaučiate patinimą, esate po operacijos, nudegę saulėje ar jaučiate kitus odos pablogėjimo 
simptomus. 
! Nenaudokite prietaiso su: silikonui neatspariu/granuliuotu/ šveičiamuoju veido valymo prausikliu.  
! Prieš pradedant naudoti prietaisą nusimeskite akinius, dirbtines blakstienas, kontaktinius lęšius ir pan. 
! Venkite tiesioginio kontakto su atmerktomis akimis. 
! Per ilgai nelaikykite prietaiso vienoje veido zonoje. 
! Prietaisu naudokitės atidžiai. 
! Prietaiso nenaudokite jei yra pažeistas silikonas. 
! Prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui, todėl nesidalinkite juo su kitais asmenimis. 

VALYMAS IR LAIKYMAS 
! Po naudojimo nuplaukite prietaisą ir palikite išdžiūti. 
! Nemerkite prietaiso į vandenį. 
! Laikykite sausoje ir švarioje vietoje. 


