CUPPY - KÖPÖLYÖZŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Kedves Vásárlónk!
Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el az itt található utasításokat és őrizze meg az útmutatót.

A CSOMAG TARTALMA:

TECHNIKAI ADATOK:
Töltési feszültség: DC 5 V
Üzemi feszültség: 3.7 V
Energiaellátás: 8W
Tulajdonságok
■ Vákuumkezelés
A.) Kiszívja az olajat a bőrszövetből.
B.) Fokozza a nyirokműködést és a vérkeringést.
C.) Eltávolítja a nyirokkeringésből a toxinokat.
D.) Karcoló hatás.
■ Hőenergia
A.) Fokozza a kérgi kollagéntermelést.
B.) A folyamatos hő ellazítja a szellemet és segít megszabadulni a stressztől.
■ Mágneses hullámterápia
A.) Segít a duzzanatok enyhítésében, megszünteti a duzzanatot és a fájdalmat.
B.) Megszünteti a fáradtságot, segíti a fizikai regenerálódást.
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Sérült bőrön ne használja.
Ne használja terhesség vagy menstruáció alatt.
Ne használja közvetlenül étkezés után.
Ne tegye ki a kezelt bőrfelületet például víznek, testápolónak, szappannak, napfénynek,...
Használat közben kövesse az utasításokat.
A bőr állapotától függően maximum naponta használja.
Ne hagyja ugyanazon a helyen több mint 1 percig. Ha bármilyen kellemetlenséget
tapasztal, hagyja abba a kezelést.
Allergiában szenvedők, terhes nők, szívinfarktusos betegek, kóros vérnyomásban,
rosszindulatú daganatban, agyi érbetegségben szenvedők és idegen tárgyat viselő
személyek kerüljék a termék használatát.

MEGJEGYZÉS: A készülék forró felülettel rendelkezik. Használatakor körültekintően kell eljárni.

RÉSZEI:
1 Bekapcsológomb
2 Fűtés gomb
3 Vákuum gomb
4 LCD kijelző
5 Időzítés gomb
HASZNÁLATA
Megjegyzés:
★ A készülék használata előtt a szűrőpamutot a szűrődugóba kell helyezni (1. ábra), majd a
szűrődugót a készülék szívónyílásába kell helyezni (2. ábra). Hatékonyan blokkolja az illóolajak vagy a
masszázstermékek készülékbe jutását. Hatékonyan meghosszabbítja a készülék élettartamát. (A
szűrőpamutot minden használat után cserélje ki, a szűrőpamut levegőn szárítható és újra
felhasználható).

1. A bőr megtisztítása után vigyen fel egy kis mennyiségű illóolajat.
2. Először töltse fel teljesen a készüléket.
3. Nyomja meg a bekapcsológombot, és az égője világítani kezd. Ekkor az igényei szerint
beállíthatja a „heat” (melegítés) és a „negative pressure” (vákuum) funkciókat.

4. Nyomja meg a „heat” (melegítés) gombot, a hőmérséklet 1-9 szinten történő beállításához,
minél nagyobbra állítja, annál magasabb a hőmérséklet.
5. Nyomja meg a „negative pressure” (vákuum) gombot, az 1-9 terjedő skálán történő
beállításhoz. Minél nagyobbra állítja az értéket, annál nagyobb lesz a vákuum.
6. A műszer használata után nyomja meg a középső kapcsológombot a műszer kikapcsolásához,
tisztítsa meg és tárolja száraz helyen.
Megjegyzés: Az alapértelmezett működési ideje 20 perc, a gép automatikusan kikapcsol 20
perc után. Ez meghosszabbítja a készülék élettartamát.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal
együtt megsemmisíteni. A hulladék felügyelet nélküli ártalmatlanítása következtében a
környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése és az
anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében gondoskodjon a termék
felelősségteljes újrahasznosításáról. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket
vagy vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos
újrahasznosítását.
A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek
követelményeinek.
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