
Instrukcja obsługi
Urządzenia do usuwania wągrów 

W-1688

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera zarówno informacje dotyczące obsługi tego 
produktu, jak i jego szczegółową specyfikacje. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji 
przed użyciem.



1. Budowa urządzenia

Odpowiedni do wszystkich rodzajów skóry.

2. Użytkowanie:
1. Upewnij się, że produkt został w pełni naładowany przez 6 godzin przed pierwszym użyciem.

2. Upewnij się, że skóra została wyczyszczona i sucha podczas używania tego produktu.

3. Użyj gorącego ręcznika (dopasuj temperaturę ręcznika tak aby nie poparzyć skóry) i nałóż go 
na twarz, trzymając 3 do 5 minut, aby otworzyć pory skóry.

4. Dobierz do swojej skóry odpowiednią głowice, a następnie zainstaluj ją. Naciśnij przycisk 
zasilania i wybierz odpowiedni poziom (łącznie 4 poziomy) siły ssącej, kieruj urządzenie z góry 
na dół. Pamiętaj, aby nie zatrzymywać się w tym samym miejscu. 

5. Umyj twarz zimną wodą i dokładnie  ją nawilż. 

6. Wyczyść głowice za każdym razem, gdy zakończysz  zabieg, aby uniknąć zablokowania filtra. 
Głowica może być czyszczona tylko przez czyszczenie detergentem  z nie większą zawartością 
alkoholu niż  70%.

Uwaga: Sprawdź urządzenie na przedramieniu, około 30 minut przed pierwszą próbą 
produktu. Tylko wtedy, gdy nie ma niechcianego efektu użyj go do twarzy. 



3. Rozwiązywanie problemów
Nie działa dobrze na mokrej skórze.

- Ten produkt można stosować tylko na suchą skórę.

Nie można naładować urządzenia.

- Sprawdź, czy gniazdo podłączone jest do produktu lub sprawdź wtyczka jest 
prawidłowo podłączona do zasilania lub zmień punkt ładowania USB, jeśli światło ładowania 
nadal się nie pojawia, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Czy można używać urządzenia podczas ładowania? 

- Nie, traktujemy to jako bezpieczny środek ostrożności, dlatego zabronione jest 
używanie urządzenia podczas ładowania. 

Skóra jest uczulona po użyciu produkt.

- Ten produkt może powodować lekkie zaczerwienienie twarzy, a użytkownik może także 
poczuć gorączkę i kłucie, które zazwyczaj znika parę minut później. Proszę się tym nie martwić 
tak bardzo, jest to normalne. W przypadku gdy skóra  robi się coraz bardziej sucha, cieńsza, 
zaczerwienienie lub pojawia się obrzęk, może to być spowodowane tym, że podczas zabiegu 
urządzenie było zbyt mocno dociskane lub trzymane w jednym miejscu na twarzy. Należy 
zmniejszyć poziom ssania oraz nie dociskać urządzenia tak mocno do twarzy. 

4. Uwagi
1. Produkt należy trzymać w suchym miejscu. Nie należy umieszczać go w wilgotnym środowisku
(na przykład obok wanny lub  prysznica ).

2. Urządzenie używaj tylko i wyłącznie do wyznaczonych jego funkcji a mianowicie do: masażu, 
złuszczania martwego naskórka, przyśpieszania metabolizmu skóry. Używaj go dwa razy w 
tygodniu. Nadużywanie może spowodować alergię. Jeśli pojawia się jakikolwiek efekt uboczny, 
prosimy natychmiast zaprzestać używanie urządzenia.  

3. Nie używaj środków chemicznych do czyszczenia produktu, ponieważ może to spowodować 
uszkodzenia urządzenia lub doprowadzić do efektów ubocznych skóry. 

4. Nie naciskaj głowicy zbyt mocno do swojej twarzy, ponieważ sam produkt ma silną moc 
ssania. 

5. Po zakończeniu używania pamiętaj o dokładnym zadbaniu o nawilżenie skóry oraz należy 
chronić skórę przed słońcem. 

6. Proszę trzymać produkt z dala od dzieci.
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