
CUPPY - VÁKUOVÝ MASÁŽNY PRÍSTROJ

NÁVOD NA POUŽITIE

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.

BALENIE OBSAHUJE: 

TEHNICKÉ ÚDAJE: 

Nabíjacie napätie: DC 5 V
Prevádzkové napätie: 3,7 V
Napájanie: 8W

Vlastnosti
■ Gravitácia záporného tlaku
A) Aeróbne cvičenie na odsávanie olejového tkaniva pokožky.
B) Zvyšuje funkciu lymfatického systému a krvný obeh.
C) Vylučovanie toxínov prostredníctvom lymfatického obehu.
D) Zoškrabovací efekt.

■ Tepelná energia
A) Kortikálny kolagén rastie vďaka tepelnému vplyvu.
B) Nepretržité teplo, relaxácia, uvoľnenie tlaku.

■ Magnetická vlnová terapia
A) Napomáha zníženiu opuchu, odstraňuje opuchy a bolesť.
B) Odstraňuje únavu, napomáha fyzickej regenerácii.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

1. Ak máte na pokožke rôzne žilky, prístroj by sa nemal používať. 
2. Nepoužívajte v tehotenstve alebo počas menštruácie.
3. Nepoužívajte bezprostredne po jedle. 
4. Ošetrenú časť pokožky nevystavujte žiadnym vplyvom, ako je napr. voda, pleťové mlieko, 

mydlo, slnko... 
5. Pri používaní postupujte rovnakým smerom.
6. Používajte len v denných intervaloch v závislosti od stavu pokožky. 
7. Nezostávajte na tom istom mieste dlhšie ako 1 minútu; ak pocítite nepríjemné pocity, 

prestaňte ho nepretržite používať.
8. Ľudia s kožnými alergiami, tehotné ženy, pacienti so srdcovým infarktom, ľudia trpiaci 

abnormálnym krvným tlakom, zhubným nádorom, cerebrovaskulárnym ochorením a 
ľudia s cudzím telesom by sa mali vyhnúť používaniu tohto výrobku.

POZNÁMKA:  Zariadenie má horúci povrch. Pri používaní je potrebné dbať na opatrnosť.

ČASTI: 

1 Hlavný vypínač
2 Tlačidlo ohrevu
3 Tlačidlo negatívneho tlaku
4 LCD displej
5 Tlačidlo na nastavenie času

POUŽITIE

Poznámka:
★ Pred použitím prístroja musíte vložiť filtračnú bavlnu do filtračnej zátky (obrázok 1) a potom vložte 
filtračnú zátku do nasávacieho otvoru prístroja (obrázok 2). Môže to účinne blokovať esenciálny olej 
alebo masážne prípravky priamo v prístroji. Účinne sa tým predlžuje životnosť zariadenia. (Po každom 
použití filtračnú vatu vymeňte, filtračná vata sa suší na vzduchu a môže sa použiť opakovane).

1. Po očistení pokožky naneste malé množstvo esenciálneho oleja.
2. Prístroj najprv úplne nabite.
3. Stlačte tlačidlo napájania a digitálna kontrolka sa rozsvieti. V tomto čase môžete nastaviť 

„ohrev“ a „podtlak“ podľa potrieb zákazníka.



4. Stlačte tlačidlo „ohrev“ (heat), teplotné nastavenie má rozsah 1 až 9, čím vyššie číslo, tým 
vyššia teplota.

5. Stlačte tlačidlo „podtlak“ (negative pressure), „podtlak“ má rozsah 1 až 9 nastavení. Pri 
každom nastavení smerom nahor je podtlak vyšší.

6. Po použití prístroja stlačte stredné tlačidlo napájania, čím prístroj vypnete, vyčistite ho a 
uložte na suché miesto.

Poznámka: Predvolený pracovný čas prístroja je 20 minút. Po 20 minútach sa prístroj 
automaticky pozastaví, čo môže účinne predĺžiť životnosť prístroja.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným 
domovým odpadom v rámci celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného 
prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne ho 

recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť 
použitý produkt, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. 
Predajca môže tento produkt recyklovať spôsobom bezpečným pre životné prostredie.

Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.

Distribútor: HS plus d.o.o.                                                 Krajina pôvodu: Čína


