
CUPPY – MASAŻER PRÓŻNIOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Droga Klientko,
dziękujemy za zakup naszego produktu.

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami i zachować je do wglądu w przyszłości.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 

DANE TECHNICZNE: 

Napięcie ładowania: 5 V DC
Napięcie robocze: 3,7 V
Moc: 8W

Cechy
■ Terapia podciśnieniem
A) Ćwiczenia aerobowe do zasysania tkanki tłuszczowej skóry.
B) Zwiększenie funkcji limfatycznych i krążenia krwi.
C) Wydalanie toksyn przez krążenie limfatyczne.
D) Działanie złuszczające.

■ Energia cieplna
A) Kolagen korowy zwiększa się pod wpływem temperatury.
B) Efekt rozgrzewania, odprężenia i spadku napięcia.

■ Terapia falami magnetycznymi
A) Redukcja obrzęku, eliminacja bólu.
B) Eliminacja zmęczenia, lepsze fizyczne samopoczucie.



WAŻNA UWAGA 

1. Nie stosować przy cerze naczynkowej. 
2. Nie stosować w ciąży i podczas miesiączki.
3. Nie stosować bezpośrednio po posiłku. 
4. Nie wystawiać leczonej części skóry na działanie czynników takich jak woda, balsamy, 

mydła, słońce… 
5. Podczas użytkowania należy zachować jeden kierunek.
6. Stosować tylko raz dziennie w zależności od stanu skóry. 
7. Nie należy pozostawać na tym samym miejscu przez ponad 1 minutę. W przypadku 

dyskomfortu, natychmiast zaprzestać ciągłego użycia.
8. Osoby z alergiami skórnymi, kobiety w ciąży, osoby po zawale, osoby z nieprawidłowym 

ciśnieniem krwi, nowotworami złośliwymi, chorobami naczyniowo-mózgowymi oraz 
osoby z ciałami obcymi powinny unikać stosowania tego produktu.

UWAGA:  Powierzchnia urządzenia jest gorąca. Należy zachować ostrożność podczas stosowania.

CZĘŚCI: 

1 Przycisk zasilania
2 Przycisk ogrzewania
3 Przycisk podciśnienia
4 Wyświetlacz LCD
5 Przycisk czasu

UŻYTKOWANIE

Uwaga:
★  Przed użyciem urządzenia należy włożyć bawełnę filtracyjną do zatyczki filtra (rysunek 1), a 
następnie włożyć zatyczkę filtracyjną do otworu ssącego aparatu (rysunek 2). Zapobiega o 
dostawaniu się olejku eterycznego lub produktów do masażu bezpośrednio do urządzenia. i 
skutecznie przedłuża jego żywotność. (Wymieniać bawełnę filtracyjną po każdym użyciu; bawełnę 
filtracyjną można suszyć na powietrzu i używać ponownie).

1. Po oczyszczeniu skóry nanieść niewielką ilość olejku eterycznego.
2. Najpierw należy całkowicie naładować urządzenie.



3. Nacisnąć przycisk zasilania i czekać na zapalenie się kontrolki. W tym czasie można regulować 
„grzanie” i „podciśnienie” w zależności od potrzeb.

4. Nacisnąć przycisk grzania – temperatura ma regulację w zakresie 1–9, gdzie wyższy numer 
odpowiada wyższej temperaturze.

5. Nacisnąć przycisk podciśnienia – ma ono regulację w zakresie 1–9, gdzie wyższy numer 
odpowiada większemu podciśnieniu.

6. Po użyciu aparatu należy nacisnąć środkowy przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie, 
wyczyścić je i umieścić w suchym miejscu.

Uwaga: Domyślny czas pracy urządzenia wynosi 20 minut. Po tym czasie zostanie ono 
automatycznie wyłączone, co może skutecznie wydłużyć jego żywotność.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji

Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z 
odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska 
lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je 

w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego 
wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i 
odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć 
ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 
obowiązujących dyrektywach WE.

Dystrybutor: HS Plus d.o.o                                                                                                   Kraj 
pochodzenia: Chiny


