
CUPPY - VAKUOVÝ MASÉR

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,
Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Před použitím zařízení si prosím přečtěte návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí použití.

BALENÍ OBSAHUJE: 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Nabíjecí napětí: DC 5V
Pracovní napětí: 3.7V
Výkon: 8W

Funkce
■ gravitace pod tlakem
A.) Aerobní cvičení pro vysávání olejové tkáně kůže.
B.) Zlepšuje funkci lymfatického systému a krevního oběhu.
C.) Vylučování toxinů lymfatickým oběhem.
D.) Efekt škrábání.

■ tepelná energie
A.) Kortikální kolagen s tepelným účinkem narůstá.
B.) Nepřetržité teplo, duševní uvolnění, uvolnění napětí.

■ Magnetická vlnová terapie
A.) Nechte otok ustoupit, eliminujte otok a bolest.
B.) Odstraňuje únavu, pomáhá fyzické regeneraci.



OPATŘENÍ 

1. Pokud má vaše pokožka různé žilky, neměl by se používat. 
2. Nepoužívejte v těhotenství nebo během menstruace.
3. Nepoužívejte bezprostředně po jídle. 
4. Nevystavujte ošetřenou část pokožky žádným vlivům, jako je voda, pleťové mléko, mýdlo, 

slunce,... 
5. Při použití postupujte stejným směrem.
6. Používejte pouze v denních intervalech v závislosti na stavu pokožky. 
7. Nezůstávejte na stejném místě déle než 1 minutu; a pokud pociťujete nepohodlí, 

přestaňte jej nepřetržitě používat.
8. Lidé s kožními alergiemi, těhotné ženy, pacienti s infarktem, lidé trpící abnormálním 

krevním tlakem, zhoubným nádorem, kardiovaskulárním onemocněním a lidé s cizím 
předmětem v těle by se měli vyvarovat používání tohoto výrobku.

POZNÁMKA:  Zařízení má horký povrch. Při používání je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

SOUČÁSTI: 

1 Tlačítko napájení
2 Tlačítko ohřevu
3 Tlačítko negativního tlaku
4 LCD displej
5 Tlačítko času

POUŽITÍ

Poznámka:
★ Před použitím přístroje musíte vložit filtrační vatu do filtrační zátky (obrázek 1) a poté vložit 
filtrační zátku do sacího otvoru přístroje (obrázek 2). Může účinně blokovat esenciální olej nebo 
masážní přípravky přímo v přístroji. Účinně prodlužují životnost přístroje. (Po každém použití 
vyměňte filtrační vatu, filtrační vata se suší na vzduchu a lze ji použít opakovaně).

1. Po vyčištění pleti naneste malé množství esenciálního oleje.
2. Přístroj nejprve plně nabijte.
3. Stiskněte tlačítko napájení a rozsvítí se digitální kontrolka. V tomto okamžiku můžete nastavit 

"ohřev" a "podtlak" podle svých potřeb.



4. Stiskněte tlačítko "teplo"(heat), teplota je rozdělena do 1-9 nastavení, čím vyšší, tím vyšší 
teplota.

5. Stiskněte tlačítko "podtlak"(negative pressure), "podtlak" je rozdělen na 1-9 nastavení. Při 
každém nastavení směrem nahoru je podtlak vyšší.

6. Po použití přístroje jej vypněte stisknutím prostředního tlačítka napájení, přístroj vyčistěte a 
uložte na suché místo.

Poznámka: Výchozí pracovní doba přístroje je 20 minut a po 20 minutách se automaticky 
vypne, což může účinně prodloužit životnost přístroje.

Pokyny k recyklaci a likvidaci

Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními 
odpady z domácností v celé EU. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí 
nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž 

se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li použité zařízení vrátit, použijte systém pro vrácení a 
vyzvednutí nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ten pak může produkt 
recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

Distributor: HS Plus d.o.o                                                                                              Země původu: Čína


