
CUPPY - ΜΑΣΆΖ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας.

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική 
αναφορά.

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Τάση φόρτισης: DC 5 V
Τάση λειτουργίας: 3,7 V
Ισχύς: 8W

Χαρακτηριστικά
■ Αναρρόφηση αρνητικής πίεσης
A.) Αερόβια άσκηση για την απορρόφηση του λιπαρού ιστού του δέρματος.
B.) Αύξηση της λεμφικής λειτουργίας και της κυκλοφορίας του αίματος.
C.) Αποβολή των τοξινών μέσω της λεμφικής κυκλοφορίας.
D.) Επίδραση απόξεσης.

■ Θερμική ενέργεια
A.) Το φλοιώδες κολλαγόνο αναπτύσσεται με τη θερμική επίδραση.
B.) Συνεχής θερμότητα, χαλάρωση, απελευθέρωση της πίεσης.

■ Θεραπεία με μαγνητικά κύματα
A.) Βοηθήστε το πρήξιμο να υποχωρήσει, εξαλείψτε το πρήξιμο και τον πόνο.



B.) Εξαλείψτε την κόπωση, βοηθήστε τη σωματική αποκατάσταση.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

1. Εάν το δέρμα σας έχει διάφορες φλέβες, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. 
2. Μην το χρησιμοποιείτε εάν είστε έγκυος ή κατά τη διάρκεια της περιόδου.
3. Μην το χρησιμοποιείτε αμέσως μετά το γεύμα. 
4. Μην εκθέτετε το επεξεργασμένο μέρος του δέρματος σε οποιαδήποτε έκθεση, όπως 

νερό, λοσιόν, σαπούνια, ήλιο... 
5. Κατά τη χρήση, ακολουθήστε την ίδια κατεύθυνση.
6. Χρησιμοποιήστε το μόνο με καθημερινά διαστήματα, ανάλογα με την κατάσταση του 

δέρματος. 
7. Μην παραμένετε στο ίδιο σημείο για πάνω από 1 λεπτό. Αν αισθάνεστε δυσφορία, 

σταματήστε να το χρησιμοποιείτε.
8. Άτομα με δερματικές αλλεργίες, έγκυες γυναίκες, ασθενείς με καρδιακή προσβολή, 

άτομα που πάσχουν από ανώμαλη αρτηριακή πίεση, κακοήθη όγκο, εγκεφαλοαγγειακή 
νόσο και άτομα με εμφυτεύματα θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση αυτού του 
προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η συσκευή έχει καυτή επιφάνεια. Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη χρήση.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

1 Κουμπί λειτουργίας
2 Κουμπί θέρμανσης
3 Κουμπί αναρρόφησης
4 Οθόνη LCD
5 Κουμπί ώρας

ΧΡΗΣΗ

Σημείωση:
★ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να τοποθετήσετε το βαμβάκι φίλτρου στο βύσμα 
φίλτρου (Εικόνα 1) και, στη συνέχεια, να τοποθετήσετε το βύσμα φίλτρου στην οπή αναρρόφησης 
της συσκευής (Εικόνα 2). Μπορεί να μπλοκάρει αποτελεσματικά το αιθέριο έλαιο ή τα προϊόντα 
μασάζ απευθείας στο όργανο. Παρατείνει αποτελεσματικά τη διάρκεια ζωής του οργάνου. 
(Αντικαταστήστε το βαμβάκι του φίλτρου μετά από κάθε χρήση, το βαμβάκι του φίλτρου στεγνώνει 
στον αέρα και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί).



1. Μετά τον καθαρισμό του δέρματος, απλώστε μικρή ποσότητα αιθέριου ελαίου.
2. Φορτίστε πρώτα πλήρως τη συσκευή.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και η ψηφιακή λυχνία θα ανάψει. Αυτή τη στιγμή, μπορείτε 

να ρυθμίσετε τη «θέρμανση» και την «αναρρόφηση» ανάλογα με τις ανάγκες.
4. Πατήστε το κουμπί «θέρμανση», η θερμοκρασία διαθέτει 1-9 ρυθμίσεις, κάθε φορά που 

ανεβαίνει, τόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία.
5. Πατήστε το κουμπί «αναρρόφηση», η οποία διαθέτει ρυθμίσεις 1-9. Για κάθε ρύθμιση προς 

τα πάνω, η αναρρόφηση είναι υψηλότερη.
6. Μετά τη χρήση της συσκευής, πατήστε το μεσαίο κουμπί λειτουργίας για να την 

απενεργοποιήσετε, καθαρίστε τη συσκευή και τοποθετήστε τη σε στεγνό μέρος.

Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι 20 λεπτά, μετά από 
αυτό θα αναστείλει αυτόματα η λειτουργία, έτσι μπορεί να επεκταθεί αποτελεσματικά η 
διάρκεια ζωής της συσκευής.

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής 
βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, 

ανακυκλώστε το προϊόν με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, 
χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής 
πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το 
προϊόν και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών 
κοινοτικών οδηγιών.

Διανομέας: HS Plus d.o.o                                                                                                     Χώρα 
προέλευσης: Κίνα


