
CUPPY - VACUÜM MASSAGER

GEBRUIKSAANWIJZING

Beste klant,
Bedankt voor de aankoop van ons product.

Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

PAKKET BESTAAT UIT: 

TEHNISCHE GEGEVENS: 

Laadspanning : DC 5 V
Werkspanning: 3,7 V
Vermogen: 8W

Kenmerken
■ Negatieve druk gravitatie
A.) Aerobic oefening voor het opzuigen van het olieweefsel van de huid.
B.) Verhoogt de lymfatische functie en de bloedcirculatie.
C.) Afscheiding van gifstoffen via de lymfatische circulatie.
D.) Schrapend effect.

■ Thermische energie
A.) Het corticale collageen wordt opgewekt door het thermische effect.
B.) Continue warmte, ontspant de geest, laat de druk los.

■ Magnetische golftherapie
A.) Help de zwelling afnemen en vermindert de pijn.
B.) Verdrijft vermoeidheid, helpt lichamelijk herstel.



VOORZORGSMAATREGELEN 

1. Als uw huid verschillende adertjes heeft, mag het niet gebruikt worden. 
2. Niet gebruiken bij zwangerschap of tijdens de menstruatie.
3. Niet direct na de maaltijd gebruiken. 
4. Stel het behandelde huiddeel niet bloot aan blootstelling zoals water, lotion, zeep, zon,... 
5. Bij gebruik, volg dezelfde richting.
6. Gebruik alleen met dagelijkse tussenpozen, afhankelijk van de huidconditie. 
7. Houd niet langer dan 1 minuut op dezelfde plaats; en als u enig ongemak voelt, stop dan 

met het voortdurend gebruik ervan.
8. Mensen met huidallergieën, zwangere vrouwen, hartpatiënten, mensen met een 

abnormale bloeddruk, een kwaadaardige tumor, een cerebrovasculaire aandoening en 
mensen met een vreemd voorwerp moeten het gebruik van dit product vermijden.

LET OP:  Het apparaat heeft een heet oppervlak. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik.

ONDERDELEN: 

1 aan-/uitknop
2 verwarmingsknoppen
3 negatieve drukknoppen
4 LCD scherm
5 tijdsknop

GEBRUIK

Let op:
★ Voordat u het instrument gebruikt, moet u het filterkatoen in de filterplug doen (figuur 1) en 
vervolgens de filterplug in het aanzuiggat van het instrument (figuur 2). Het kan de etherische olie of 
massageproducten effectief rechtstreeks in het instrument blokkeren. De levensduur van het 
instrument doeltreffend verlengen. (Vervang het filterkatoen na elk gebruik, het filterkatoen is aan 
de lucht gedroogd en kan worden hergebruikt).

1. Na het reinigen van de huid, breng een kleine hoeveelheid essentiële olie aan.
2. Laad het instrument eerst volledig op.
3. Druk op de aan/uit-knop en het digitale lampje gaat branden. Op dit moment kunt u de 

"verwarming" en de "onderdruk" aanpassen volgens uw behoeften.



4. Druk op de "warmte" knop, de temperatuur is verdeeld in 1-9 standen, hoe hoger, hoe hoger 
de temperatuur.

5. Druk op de "onderdruk" knop, "onderdruk" is verdeeld in 1-9 instellingen. Bij elke opwaartse 
bijstelling wordt de onderdruk hoger.

6. Na gebruik van het instrument drukt u op de middelste aan/uit-knop om het instrument uit 
te schakelen, reinigt u het instrument en legt u het op een droge plaats.

Opgelet: De standaard werktijd van het instrument is 20 minuten, en het zal automatisch na 
20 minuten uitschakelen, wat het leven van het instrument kan effectief verlengen.

Instructies voor recycling en verwijdering

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval 
mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid 
door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een verantwoorde 

manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte 
item te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel 
waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-
richtlijnen.

Distributeur: HS Plus d.o.o                                                                                                  Land van 
herkomst: China


