CUPPY - МАСАЖОР С ВАКУУМ

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт.
Моля, прочетете инструкциите преди да започнете работа с уреда и ги запазете за бъдеща
справка.

ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА:

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Входящо напрежение: DC 5 V
Работно напрежение: 3,7 V
Мощност: 8 W
Характеристики
■ Отрицателно налягане
A.) Аеробни упражнения за засмукване на мастната тъкан на кожата.
B.) Засилване на функциите на лимфната система и кръвообращението.
C.) Изхвърляне на токсините чрез лимфна циркулация.
D.) Ефект на изстъргване.
■ Топлинна енергия
A.) Кортикалният колаген се разраства благодарение на термичния ефект.
B.) Непрекъсната топлина, отпускане на тялото, освобождаване на напрежението.
■ Магнитна терапия
A.) Помага за намаляване на подувания, премахва отока и болката.

B.) Облекчаване на умората, подпомагане на физическото възстановяване.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Не използвайте, ако имате разширени вени по кожата си.
Не използвайте при бременност или по време на менструация.
Не използвайте непосредствено след хранене.
Не излагайте третираната част от кожата на никакви въздействия като вода,
лосиони, сапуни, слънце.
При използване следвайте една и съща посока.
Използвайте с интервали през ден в зависимост от състоянието на кожата.
Не задържайте уреда на едно и също място за повече от 1 минута. Ако почувствате
дискомфорт, спрете използването за известно време.
Бременни жени, хора с кожни алергии, прекарали инфаркт, страдащи от нарушения
с кръвното налягане, злокачествен тумор, мозъчно-съдово заболявания и хора с
чуждо тяло трябва да избягват употребата на този продукт.

БЕЛЕЖКА: Уредът има гореща повърхност. Внимавайте, когато го използвате.

ЧАСТИ:
1. Бутон за включване/изключване
2. Бутон за нагряване
3 Бутон за отрицателно налягане
4. LCD екран
5. Бутон за време
УПОТРЕБА
Бележка:
★ Преди да използвате уреда, трябва да поставите филтърния памук във филтърната тапа
(фигура 1) и след това да поставите филтърната тапа в отвора за засмукване на уреда (фигура
2). По този начин ефективно се блокира навлизането на етерични масла или масажни продукти
директно в уреда. Ефективно удължаване на живота на уреда. (Сменяйте филтърния памук
след всяка употреба, филтърният памук се суши на въздух и може да се използва повторно).

1. След като почистите кожата, нанесете малко количество етерично масло.
2. Първо заредете уреда напълно.

3. Натиснете бутона за включване и цифровият екран ще светне. Регулирайте „топлината“
и „отрицателното налягане“ според нуждите на клиента.
4. Натиснете бутона „heat“ (топлина): температурата е разделена на нива от 1 до 9, като
всяко следващо е с по-висока температура.
5. Натиснете бутона „negative pressure“ (отрицателно налягане): то е разделено на нива от
1 до 9. При всяко регулиране нагоре отрицателното налягане се увеличава.
6. След като свършите с използването на уреда, натиснете бутона за
включване/изключване по средата, за да го изключите, почистете го и го поставете на
сухо място.
Бележка: Времето на работа на уреда по подразбиране е 20 минути. Машината
автоматично ще се изключи, ако не работи в продължение на 20 минути, което
ефективно ще удължи живота на уреда.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци на
територията на Европейския съюз. За да намалите вредите за околната среда или
човешкото здраве, причинени от неправилното изхвърляне на битови отпадъци,
рециклирайте продукта, за да може частите му да бъдат използвани отново. За да върнете
използвания уред, моля, използвайте системата за връщане и събиране или се свържете с
търговеца, откъдето е закупен. Те ще се погрижат за екологичното му рециклиране.
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на
приложимите директиви на Европейската Комисия.
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