
CUPPY - APARAT DE MASAJ CU VACUUM

MANUAL DE UTILIZARE

Stimate client,
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de a folosi dispozitivul dumneavoastră și să le păstrați pentru 
consultare ulterioară.

PACHETUL INCLUDE: 

DATE TEHNICE: 

Tensiune de încărcare: DC 5 V
Tensiune de lucru: 3,7 V
Putere: 8 W

Caracteristici
■ Presiune gravitațională negativă
A.) Exerciții aerobice pentru aspirarea țesutului gras al pielii.
B.) Creșterea funcției limfatice și a circulației sângelui.
C.) Excreția toxinelor prin circulația limfatică.
D.) Efectul de exfoliere.

■ Energie termică
A.) Creșterea nivelului de colagen cortical prin efect termic.
B.) Încălzire continuă, relaxarea spiritului, eliberarea presiunii.

■ Terapia cu unde magnetice
A.) Ajută la scăderea umflăturilor, elimină umflăturile și durerea.



B.) Elimină oboseala, ajută la recuperarea fizică.
PRECAUȚII 

1. În cazul în care prin pielea dumneavoastră sunt vizibile vene, aparatul nu trebuie folosit. 
2. Nu utilizați dacă sunteți gravidă sau în timpul menstruației.
3. Nu utilizați aparatul imediată după masă. 
4. Nu expuneți partea tratată a pielii la factori externi, cum ar fi apă, loțiuni, săpunuri, 

soare,... 
5. În timpul utilizării, urmați aceeași direcție.
6. În funcție de starea pielii, utilizați cu pauze zilnice. 
7. Nu acționați în același loc mai mult de 1 minut; iar dacă simțiți vreun disconfort, vă 

rugăm să încetați să îl mai folosiți continuu.
8. Persoanele cu alergii cutanate, femeile însărcinate, pacienții care au suferit un atac de 

cord, persoanele care suferă de tensiune arterială anormală, au tumori maligne, suferă 
de boli cerebro-vasculare și persoanele cu implanturi trebuie să evite utilizarea acestui 
produs.

NOTĂ:  Dispozitivul are o suprafață fierbinte. Trebuie să aveți grijă în timpul utilizării.

COMPONENTE: 

1 Buton de pornire
2 Buton de încălzire
3 Buton pentru presiune negativă
4 Ecran LCD
5 Buton de temporizare

UTILIZARE

Notă:
★ Înainte de a utiliza aparatul, trebuie să puneți filtrul de bumbac în bușonul de filtrare (figura 1), 
apoi puneți bușonul de filtrare în orificiul de aspirare al instrumentului (figura 2). Acesta poate bloca 
în mod eficient pătrunderea uleiurilor esențial sau a produselor de masaj în aparat. Prin aceasta, 
prelungiți în mod eficient durata de viață a aparatului. (Înlocuiți filtrul de bumbac după fiecare 
utilizare, filtrul de bumbac se usucă la aer și poate fi reutilizat).

1. Aplicați o cantitate mică de ulei esențial pe pielea curată.



2. Asigurați-vă că aparatul este complet încărcat.
3. Apăsați butonul de alimentare și se va aprinde indicatorul digital. În acest moment, puteți 

regla „încălzirea” și „presiunea negativă” în funcție de nevoile clientului.
4. Apăsați butonul „Heat” (încălzire), temperatura poate fi reglată în trepte de la 1 la 9, cu cât 

este mai mare, cu atât mai mare este temperatura.
5. Apăsați butonul „Negative Pressure” (presiune negativă), aceasta poate fi reglată în trepte de 

la 1 la 9. La fiecare creștere a treptei, presiunea negativă este mai mare.
6. După utilizarea instrumentului, apăsați butonul de alimentare din mijloc pentru a opri 

instrumentul, curățați-l și puneți-l într-un loc uscat.

Notă: Timpul de lucru implicit al aparatului este de 20 de minute, după 20 de minute, 
aparatul se va opri în mod automat, ceea ce poate prelungi în mod eficient durata de viață a 
instrumentului.

Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare

Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie aruncat 
împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului 
înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați 

produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a 
returna produsul folosit, vă rugăm să utilizați sistemul de retur și colectare sau să contactați 
vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în 
condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE 
aplicabile.

Distribuitor: HS plus, d.o.o                                                                                  Țara de origine: China


