
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Πριν από τη λειτουργία αυτού του προϊόντος, διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες. 
 

 

 

Σ Υ Σ Κ Ε Υ Η  Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Υ  
Δ Ε Ρ Μ Α Τ Ο Σ  Μ Ε  Η Χ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ  

Π Α Λ Μ Ο Υ Σ  
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Εισαγωγή και 
αποτελεσματικότητα  

 

 
 

Μέσω δονήσεων υψηλής συχνότητας, η συσκευή καθαρισμού τύπου φτυάρι 

μπορεί να κάνει βαθύ μασάζ, το οποίο προωθεί την κίνηση του λίπους, βελτιώνοντας 

ταυτόχρονα τη μικροκυκλοφορία, διεγείροντας την καύση, τον διαχωρισμό και τη 

μετατροπή του λιποκυττάρου σε μεταβολίτη ώστε να επιτευχθούν αποτελέσματα βαθύ 

καθαρισμού. 

Η εν λόγω συσκευή μπορεί να φτάσει βαθιά στο δέρμα κατά 3~7 mm, 

επιτυγχάνοντας την αραίωση και ατομοποίηση της ειδικής λοσιόν ομορφιάς μέσω της 

ακουστικής ταλάντωσης, με σκοπό τη γαλακτωματοποίηση του βρώμικου και περιττού 

σμήγματος και την εξάλειψη των υπολειμμάτων του μακιγιάζ στους πόρους και του 

ιδρώτα με το νερό. Ως μια ταχύτερη και πιο αποτελεσματική μέθοδος καθαρισμού, 

μπορεί να απομακρύνει τη βρωμιά, την κεράτινη στοιβάδα, τους κόκκους λίπους, την 

ακμή, κτλ., ώστε το δέρμα να απορροφήσει καλύτερα και να επιτευχθεί το αποτέλεσμα 

βαθύ καθαρισμού και υγιεινής λεύκανσης. 

Η εφαρμογή του τρόπου λειτουργίας γωνίας 45 μοιρών βοηθά την επιτάχυνση του 

μεταβολισμού των επιδερμικών κυττάρων, την ανανέωση του φυσιολογικού ρυθμού 

αναβάθμισής του, την απόρριψη των γερασμένων και ανώμαλων κυττάρων, την 

απαλότητα της κερατίνης, την αναδιάταξη των επιδερμικών κυττάρων ενώ 

αποκαθίσταται η ελαστικότητα του δέρματος και η επαναφορά σε ένα σταθερό, λείο και 

ευαίσθητο δέρμα. 
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Μέθοδος 1: Καθαρό δέρμα   
 
 

 

 Το βρώμικο υλικό μπορεί να ρέει 
έξω από το δέρμα μέσω της 

ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

ΙΟΝ + 

 
   

Εξάλειψη γερασμένης επιδερμίδας συν Καθαρή επιδερμίδα + 
 
 
 
Μέθοδος 2: Αναπλήρωση θρεπτικής 
αξίας   

 
 

 

 Τα θρεπτικά συστατικά μπορεί 
να κινηθούν στο στρώμα του 

δέρματος μέσω της ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

 
ΙΟΝ - 

 
   

Ενεργοποίηση του δέρματος συν Θρεπτική αξία- 
 

βακτήρια 

βρωμιά 

κερατίνη 

Οι δονήσεις των υπερηχητικών 
κυμάτων προκαλούν την 
ατομοποίηση της βρωμιάς με 
αποτέλεσμα να βγαίνει στην 

επιφάνεια 

Ισχυρές δονήσεις υπερήχων 
για ενεργοποίηση της 
επιδερμίδας 
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Τα θρεπτικά συστατικά δεν 
μπορούν να απορροφηθούν στο 
βαθύ στρώμα 

 Τα αρνητικά ιόντα μεταφέρουν άφθονα 
θρεπτικά σωματίδια στο βαθύ στρώμα 
του δέρματος όταν ρέουν σε θετικό πόλο 

 
 
 
 

Μέθοδος 3: Αφαίρεση ρυτίδων  
 

 
 

 

 Ηλεκτρική Μυική 

Διέγερση (ΗΜΔ) 
 

 

   
Ενεργοποίηση του δέρματος συν ΗΜΔ 

 
Η ΗΜΔ μπορεί να βελτιώσει τον τόνο του δέρματος, να μειώσει την εμφάνιση λεπτών 
γραμμών και ρυτίδων, να αποκαταστήσει την ελαστικότητα του δέρματος και το σταθερό 
περίγραμμα προσώπου και σώματος. 
 

Επιδερμίδα 

Χόριο 

Υποδερμίδα 

Ισχυρές δονήσεις υπερήχων 
για ενεργοποίηση της 

επιδερμίδας 
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LCD (Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων) 

Ηλεκτρόδιο χειρός 

(και οι δύο πλευρές) 

Διακόπτης λειτουργίας 

ηχητικών κυμάτων 

Διακόπτης λειτουργίας 

ιόντων 

Υποδοχή 
εναλλασσόμενου 

ρεύματος 
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Μέθοδος λειτουργίας   

  
Σημείωση: Το χέρι πρέπει 
να κρατά καλά το 
ηλεκτρόδιο κατά τη χρήση. 
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Καθαρίστε το πρόσωπο και εφαρμόστε την κατάλληλη στυπτική λοσιόν μέχρι να 

απορροφηθεί από το δέρμα, ώστε να παρέχετε στο δέρμα πλήρη απολύμανση και 

βέλτιστη προστασία. 

Εφαρμόστε τόνερ στο δέρμα, πατήστε το διακόπτη ON/OFF και, στη συνέχεια, 

μπορείτε να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. 

Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας ηχητικού κύματος για να επιλέξετε τη λειτουργία 

εξόδου υπερήχων. Η ακολουθία είναι: 

επίπεδο συνεχούς κύματος 2 -> επίπεδο 3 -> επίπεδο ασυνεχούς κύματος 1 -> 

επίπεδο 2 -> επίπεδο 3 -> επίπεδο συνεχούς κύματος 1. 

Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας ιόντος για να επιλέξετε τη λειτουργία εξόδου 

μικρορεύματος. Η ακολουθία είναι: 

Καθαρισμός + επίπεδο 2 -> επίπεδο 3 -> Επίπεδο θρεπτικής αξίας 1 -> επίπεδο 2 

-> επίπεδο 3 -> επίπεδο ΗΜΔ 1 -> επίπεδο 2 -> επίπεδο 3 -> Καθαρισμός+ επίπεδο 1. 

• Επιλογή σύμφωνα με τη μέθοδο 1, τη μέθοδο 2 και τη μέθοδο 3. 

• Προχωρήστε στον καθαρισμό τύπου φτυαριού για να αφαιρέσετε από τους 

πόρους το κονιορτοποιημένο σμήγμα. Μετακινώντας στο σημείο καθαρισμού αργά, τα 

μαύρα στίγματα, τα σπυράκια και η ακμή αφαιρούνται αμέσως.  

Η εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με προϊόντα περιποίησης 

του δέρματος (καθαριστικό τζελ ή τόνερ). Δεν πρέπει να ξεπερνάτε τα 10 λεπτά κάθε 

φορά. 

Η συσκευή πρέπει να διατηρείται καθαρή και να απολυμαίνεται μετά τη χρήση. 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, χρησιμοποιήστε συνεχές κύμα για να 

καθαρίσετε το πρόσωπο και να αφαιρέσετε το φλοιώδες παρέγχυμα, χρησιμοποιήστε 

συνεχές κύμα ή ασυνεχές κύμα για να κάνετε μασάζ ή να αφαιρέσετε τις ρυτίδες. 

Καθαρίστε την επιδερμίδα και τη συσκευή μετά τη χρήση και απολυμάνετε τη 

συσκευή με οινόπνευμα για την επόμενη χρήση. 

Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από χρήση 10 λεπτών. 

Φορτίστε μία ώρα κάθε φορά. 
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ΕΙΣΟΔΟΣ: ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ 220V/-240V, 50/60Hz 
ΕΞΟΔΟΣ: ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ 5V 1Α 
ΙΣΧΥΣ: 3W 
  
  
 
 

1. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή γύρω από τα μάτια και τις πληγές. 

2. Απαγορεύεται η χρήση σε παιδιά, εγκύους ή άτομα με νοητική αναπηρία. 

3. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, οποιοσδήποτε τσιριχτός ήχος 

είναι φυσιολογικός καθώς η συχνότητα που παράγεται είναι κοντά στη συχνότητα ήχου. 

Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε. 

4. Μην επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιείτε επιπλέον 

βύσματα. 

5. Βγάλτε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Η μακροχρόνια 

σύνδεση με την πρίζα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ατύχημα. 

6. Μην προκαλέσετε βλάβη, τροποποιήσετε, σύρετε, στρίψετε ή τραβήξετε το 

καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη και αποφύγετε το καλώδιο τροφοδοσίας που συνδέετε 

με τη συσκευή, επειδή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή βραχυκύκλωμα. Εάν το 

καλώδιο ρεύματος καταστραφεί ή ζεσταθεί, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία. 

7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Μόνο όταν τα χέρια σας 

είναι στεγνά, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί 

ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα τροφοδοσίας. 

8. Μην χρησιμοποιείτε αραιωτικό, βενζόλιο ή άλλο διαλύτη για να καθαρίσετε 

τη συσκευή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή. 

9. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κάτω από τους 0 

βαθμού κελσίου ή άνω των 40 βαθμών ή σε θέση που εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως. 

 


