
Peeling kawitacyjny

Instrukcja obsługi

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed pierwszym użyciem. 



Środki ostrożności

1. Przed użyciem usuń makijaż i staraj się utrzymywać skórę 
wilgotną podczas stosowania. 

2. Utrzymuj szpatułkę w czystości przed i po użyciu. Czyść ją 
wilgotną ściereczką lub płatkiem kosmetycznym. Nie myj jej 
bezpośrednio pod wodą. 

3. Nie należy moczyć urządzenia w wodzie ani używać go 
podczas kąpieli. 

4. Nie należy używać urządzenia na tym samym obszarze 
twarzy i szyi przez dłuższy czas. 

5. Nie stosować w okolicach powiek, okolic oczu, gardła, gałki 
ocznej, ucha, górnej części twarzy oczu, skroni. 

6. Nie należy używać sprzętu do celów innych niż opisane. 

7. Zaleca się stosowanie urządzenia 1-2 razy dziennie, nie dłużej 
niż 15 minut za każdym razem. Ta sama część twarzy lub szyi 
powinna być użyta ponownie po 6 godzinach. 

8. Kobiety w ciąży i w okresie menstruacji nie powinny używać 
sprzętu.

9. Przeciwwskazania użytkowania: choroby serca, wysokie 
ciśnienie krwi, choroba wieńcowa, aktualne alergie, choroby 
zakaźne skóry, choroby oparzeniowe skóry, antykoagulanty lub 
alergie skórne. 
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Pręcik przewodzący jony

Nakładka ochronna

Szpatułka

Eksport jonów

Import jonów
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EMS

Pielęgnacja ultradźwiękowa

Przycisk zasilający/trybu pracy

Wejście ładowania

Kabel USB

2



2 3

Specyfikacja

�� x �� x ���mm

Ultrasonic Skin Scrubber

C-���

��g

���mAh

��KHZ

�.�W

�V     �A

Nazwa produktu

Model

Materiał

Wymiary

Waga

Pojemność baterii

Napięcie

Prąd wejściowy

Częstotliwość 

Czas ładowania

Czas czuwania

Automatyczne wyłączanie 
zasilania

ABS

2h

ok. 40 min

ok. 5 min

1x Peeling 
kawitacyjny

1x Etui 1x Instrukcja 1x Kabel 
ładujący



Przygotowanie do użycia
1. Naładuj urządzenie. Wskaźnik 
led będzie świecił po pełnym 
naładowaniu.

2. Wyczyść szpatułkę wodą lub 
płatkiem kosmetycznym. 

Instrukcja obsługi

Przycisk zasilania: naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć zasilanie. 
Naciśnij ponownie, aby zmienić każdy tryb. Przytrzymaj przycisk 
off, aby wyłączyć zasilanie. 

Wibracje ultradźwiękowe
1. Umyj twarz, a następnie przetrzyj wodą lub balsamem. 
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2. Naciśnij przycisk on/off, aby uruchomić urządzenie. Naciśnij 
ponownie, aby wybrać tryb czyszczenia ultradźwiękowego. Trzy-
mając drążek przewodzący jony, ostrożnie przyłóż szpatułkę do 
skóry pod kątem około 30-45°C i przesuwaj ją po twarzy w kierun-
ku wskazanym przez strzałkę. 

Pielęgnacja skupiona jest na pozbyciu się zanieczyszczeń oraz 
zaskórników. Zaleca się dostosowanie zgodnie ze stanem skóry.

Szpatułka nie może być używana na tej samej części skóry przez 
długi czas i musi być stale przemieszczana podczas użytkowania.

Mgiełka wodna wytwarzana przez drgania głowicy szpatułki 
będzie się różnić, w zależności od natężenia światła w 
pomieszczeniu.

��-��°

skóra

Przesuwać w 
zaznaczonym 
kierunku

3. Po użyciu umyj twarz i szpatułkę, aby usunąć sebum i olej, a 
następnie wytrzyj ją ręcznikiem lub ściereczką. 
   Części innych niż główka szpatułki nie można myć wodą. 

Ion+: Wibracje ultradźwiękowe + eksport jonów

1. Po umyciu zwilż skórę twarzy wodą lub tonikiem micelarnym. 
  Nigdy nie używaj urządzenia na suchej skórze. 
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2. Naciśnij przycisk zasilający, aby uruchomić urządzenie. Naciśnij 
ponownie, aby wybrać tryb jon+. Trzymając pasek przewodzący 
jony, ostrożnie przyłóż szpatułkę do skóry pod kątem około 30-45°C 
i przesuwaj ją po twarzy w kierunku wskazanym przez strzałkę.

Pielęgnacja skupiona jest na pozbyciu się zanieczyszczeń oraz 
zaskórników. Zaleca się dostosowanie zgodnie ze stanem skóry. 

Szpatułka nie może być używana na tej samej części skóry przez 
długi czas i musi być stale przemieszczana podczas użytkowania.

��-��°

��-��°

skóra

skóra

Przesuwać w 
zaznaczonym 
kierunku

Przesuwać w 
zaznaczonym 
kierunku

3. Po użyciu umyj twarz i szpatułkę, aby usunąć sebum i olej, a 
następnie wytrzyj ją ręcznikiem lub ściereczką. 
Mgiełka wodna wytwarzana przez drgania głowicy szpatułki różni 
się, w zależności od natężenia światła w pomieszczeniu.
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Ion+: Wibracje ultradźwiękowe + import jonów
1. Po demakijażu i umyciu twarzy, nałóż na skórę maseczkę lub 
krem nawilżający. 

Po zastosowaniu trybu ION - ułatwi to wchłanianie składników 
pielęgnacyjnych. 

2. Naciśnij przycisk zasilający, aby uruchomić urządzenie. Naciśnij 
ponownie, aby wybrać tryb ION. Trzymając pręt przewodzący jony, 
ostrożnie przyłóż szpatułkę do skóry pod kątem około 20-30° i 
przesuwaj ją po twarzy w kierunku wskazanym przez strzałkę. 

Szpatułka nie może być używana na tej samej części skóry przez 
długi czas i musi być stale przemieszczana podczas użytkowania.

3. Użyj kremu do odżywiania skóry. Przetrzyj pozostałości kremu 
na głowicy urządzenia papierowym ręcznikiem.

Części innych niż główka szpatułki nie można myć wodą.

��-��°

skóra

Przesuwać w 
zaznaczonym 
kierunku
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EMS:EMS Lifting - Wibracje ultradźwiękowe + Ion 
Import + EMS
1. Po oczyszczeniu w trybie eksportowym, zwilż skórę twarzy 
kremem przeciwzmarszczkowym lub lotionem. 

Nigdy nie używaj urządzenia na suchej skórze. 

2. Naciśnij przycisk zasilający, aby uruchomić urządzenie. 
Ponownie nacisnąć przycisk i wybrać tryb EMS. Trzymając pręt 
przewodzący jony czystego prądu, ostrożnie przyłóż szpatułkę 
do skóry pod kątem około 20-30° i przesuwaj ją po twarzy w 
kierunku wskazanym przez strzałkę. 

Szpatułka nie może być używana na tej samej części skóry przez 
długi czas i musi być stale przemieszczana podczas użytkowania.

��-��°

skóra

Przesuwać w 
zaznaczonym 
kierunku

3. Użyj serum do odżywiania skóry. Przetrzyj pozostałości kremu 
na głowicy urządzenia papierowym ręcznikiem.  

Części innych niż główka szpatułki nie można myć wodą.
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Uwagi podczas użytkowania

Postępuj zgodnie z instrukcją i przesuwaj urządzenie zgodnie 
z wyznaczonym kierunkiem.

Zwracać uwagę na kierunek ruchu podczas użytkowania. 

Pic.1 Tryb ultradźwiękowy Pic.2 Tryb Ion+/Ion-, EMS

Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie działa po naciśnięciu przycisku zasilającego/
trybu pracy:

Brak energii baterii. Uruchom ponownie po pełnym naładowaniu. 
Nie działa. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu naprawy lub   
wymiany. 

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.

Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części
instrukcji bez zezwolenia zabronione.9



Urządzenie nie ładuje się: 

Kabel ładujący nie jest dobrze podłączony lub kabel ładujący jest 
uszkodzony. Sprawdź połączenie ładowania lub użyj innego kabla. 
Jeśli nadal nie działa, skontaktuj się z obsługą klienta w celu 
naprawy lub wymiany.

Przycisk zasilający/trybu pracy wyda komunikat dźwiękowy 
trzy razy:

Niski poziom baterii. Uruchom ponownie po pełnym naładowaniu.
Jeśli nadal wydaje komunikat dźwiękowy, skontaktuj się z obsługą 
klienta w celu naprawy lub wymiany.

Czyszczenie urządzenia
1. Po użyciu, przytrzymaj przycisk 
zasilający/trybu pracy przez 3-5 
sekund, aby wyłączyć urządzenie. 

2. Wytrzyj płyn lub inne pozostałości na 
urządzeniu. 

3. Wyczyść szpatułkę wodą lub płat-
kiem kosmetycznym, a po wyschnię-
ciu zakryj nasadkę ochronną. 

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.

Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części
instrukcji bez zezwolenia zabronione.


