
CUPPY – MASAŽNI APARAT ZA VAKUUMSKO TERAPIJO

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Dragi kupec,
zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Pred uporabo naprave preberite navodila in jih shranite, da jih boste lahko uporabili tudi v prihodnje.

PAKET VSEBUJE: 

TEHNIČNI PODATKI: 

Polnilna napetost : DC 5 V
Delovna napetost: 3,7 V
Napajanje: 8 W

Lastnosti
■ Negativni pritisk gravitacije
A.) Aerobna vadba za vakuumsko sesanje maščobnega tkiva.
B.) Izboljšuje limfno drenažo in prekrvavitev.
C.) Odvajanje toksinov s pomočjo limfne cirkulacije.
D.) Piling učinek.

■ Toplotna energija
A.) S pomočjo toplote nastaja kolagen.
B.) Neprekinjena toplota za sproščen duh v sproščenem telesu.

■ Terapija z magnetnim valovanjem
A.) Lajša otekanje, zmanjšuje otekline in bolečine.
B.) Pospešuje regeneracijo telesa in zmanjšuje utrujenost.



PREVIDNOSTNI UKREPI 

1. Ne uporabljajte, če imate na koži preveč vidnih žil. 
2. Ne uporabljajte med nosečnostjo ali menstruacijo.
3. Ne uporabljajte takoj po jedi. 
4. Zmasiranega dela kože ne izpostavljajte dražilcem, kot so voda, kreme, mila, sonce,... 
5. Pri uporabi se držite pravil.
6. Uporabljajte v intervalih, glede na stanje vaše kože. 
7. Posameznega predela ne masirajte dlje kot 1 minuto; če začutite nelagodje, pa z redno 

uporabo prenehajte.
8. Odsvetujemo uporabo izdelka bolnikom s kožnimi alergijami, nosečnicam, srčnim 

bolnikom, bolnikom z visokim krvnim tlakom, malignimi tumorji, cerebrovaskularno 
boleznijo in tujki v telesu.

OPOMBA:  Površina naprave je vroča. Uporabljajte previdno.

DELI: 

1 gumb za vklop
2 gumb za segrevanje
3 gumb za negativni pritisk
4 LCD zaslon
5 gumb za nastavitev časa

UPORABA

Opomba:
★  Preden pričnete z uporabo naprave, v nastavek za filter vstavite bombažni filter (slika 1), nato pa 
nastavek za filter namestite na prisesek naprave (slika 2). Ta lahko učinkovito prepreči zahajanje 
eteričnega olja ali drugih masažnih izdelkov v notranjost naprave. Na učinkovit način podaljšajte 
življenjsko dobo naprave. (Bombažni filter po vsaki uporabi zamenjajte, mogoče ga je posušiti na 
zraku in ga ponovno uporabiti).

1. Ko kožo očistite, nanjo nanesite majhno količino eteričnega olja.
2. Napravo najprej napolnite.
3. Pritisnite gumb za vklop in prižgala se bo digitalna lučka. Zdaj lahko stopnjo "segrevanja" in 

"negativni pritisk" prilagodite v skladu s potrebami stranke.



4. Pritisnite gumb za "segrevanje". Nastavitve temperature so označene s številkami od 1 do 9 -
višja številka pomeni višjo temperaturo.

5. Pritisnite gumb za "negativni pritisk". Nastavitve negativnega pritiska so označene s 
številkami od 1 do 9. Višja nastavitev pomeni višji negativni pritisk.

6. Ko z uporabo naprave prenehate, pritisnite sredinski gumb za izklop in tako napravo 
izklopite, nato pa jo očistite in shranite na suho mesto.

Opomba: Privzet čas delovanja naprave je 20 minut, po pretečenih 20 minutah pa se bo 
naprava samodejno ugasnila, kar bo učinkovito podaljšalo njeno življenjsko dobo.

Navodila za recikliranje in odlaganje

Ta oznaka pomeni, da izdelka v EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske odpadke. 
Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega 
odlaganja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte in tako spodbujajte trajnostno uporabo 

materialnih virov. Če želite uporabljeno napravo vrniti, uporabite sistem za vračilo ali kontaktirajte 
prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Prodajalec lahko ta izdelek sprejme za okolju varno 
recikliranje.

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.
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