
4 σε 1 
Μηχανή καθαρισμού

προσώπου 
αναρρόφησης κενού

Εγχειρίδιο χρήστη



Ανταλλακτικά

Αντικαταστάσιμη 
κεφαλή αναρρόφησης

Δοχείο νερού

Κάλυμμα
σκόνης

Θύρα USB

Πλήκτρο ΟΝ/OFF

Ισχύς



Λίστα συσκευασίας

ΣΥΣΚΕΥΗ 1 τμχ.

ΚΕΦ. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 4 τμχ.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΚΟΝΗΣ

ΚΑΛΩΔΙΟ USB

1 τμχ.

1 τμχ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 τμχ.

Παράμετροι
Ονομασία προϊόντος:

Μοντέλο προϊόντος:
Καθαρό βάρος προϊόντος:

Υλικό προϊόντος:
Χρώμα προϊόντος:
Ρύθμιση ισχύος:
Φόρτιση τάσης:
Ονομαστική τάση:
Ονομαστική ισχύς:
Χωρητικότητα μπαταρίας:
Μέγεθος προϊόντος:
Μέγεθος κουτιού συσκευασίας

Οικιακή συσκευή καθαρισμού
Αφαίρεσης σπυριών
HU-2021 
200g 
(μαζί με αξεσουάρ 20gr)
ABS+PC 
Λευκό, Ρόζ, Πράσινο 
Tρείς ταχύτητες 
DC5V 
DC3.7V 
2W 
600mAh 
214.5mm' Χ 46.5mm'Χ 67.5mm 
240mm Χ 120mm Χ 60mm 



Τρόπος χρήσης

1. Πλήρης φόρτιση της συσκευής mini bubble
2. Προσθέστε νερό ή προϊόν ομορφιάς στη δεξαμενή νερού
3. Τοποθετήστε το φίλτρο
4. Επιλέξτε την κεφαλή ανάλογα με την κατάσταση του δέρματός σας
5. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσετε 
    την θεραπεία, αγγίξτε το πρόσωπό σας με την κεφαλή κενού

Αρχές λειτουργίας
Οι εξαιρετικά λεπτές φυσαλίδες εγχέουν θρεπτικά συστατικά 
για να ενυδατώνουν τα θυλάκια κατά τον καθαρισμό, που είναι 
ένας συνδυασμός καθαρισμού και συντήρησης, σπάζοντας 
την παραδοσιακή φυσική ωμή απορρόφηση
Μοναδική τεχνολογία προσρόφησης τύπου s για την απομάκρυνση 
της βρωμιάς του δέρματος, του λαδιού, των υπολειμμάτων 
γήρανσης κερατίνης

Πλεονεκτήματα
1. Διατίθεται σε τρία χρώματα
2. Εργονομικό και άνετο στο κράτημα
3. Φόρτιση Usb
4. Δεξαμενή διαχωρισμού καθαρισμού νερού 
    και δεξαμενή αποχέτευσης



Προφυλάξεις

Σωστό Λάθος

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 
προς τα πάνω 
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ανάποδα

Προφυλάξεις λειτουργίας
* Εάν υπάρχει νερό στη θύρα φόρτισης, δεν επιτρέπεται να συνδεθεί
 

*Όταν τελειώσει η λειτουργία, ρίξτε το νερό, σκουπίστε 
και καθαρίστε το μηχάνημα. 
Στη συνέχεια το βάζουμε στο κουτί αποθήκευσης.

* Πριν από τη λειτουργία, καθαρίστε την περιοχή θεραπείας 
του δέρματος. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή καλλυντικών 
για να αποφευχθεί η καταστροφή του οργάνου 
και η επίδραση στο αποτέλεσμα.



Προφυλάξεις

* Όταν είναι εκτός ισχύος, θα εμφανίσει ένα κόκκινο φως, όταν 
είναι πλήρως φορτισμένο, θα εμφανίσει ένα πράσινο φως και σε 
πλήρη φόρτιση θα σβήσει.

* Ρυθμίστε το επίπεδο ενέργειας από χαμηλό σε υψηλό επίπεδο. 
Διατηρήστε κατάσταση ασφάλειας, όσο υψηλότερο είναι το 
επίπεδο ενέργειας, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχετε. Μετά τη 
θεραπεία, είναι φυσιολογικό να έχετε ερυθρότητα του δέρματος, 
προτείνεται να χρησιμοποιήσετε πάγο μετά τη θεραπεία.

* Αποθηκεύστε το όργανο σε ξηρό αεριζόμενο περιβάλλον και 
κρατήστε μακριά από παιδιά.

* Μην προσπαθείτε να το αποσυναρμολογήσετε και να το 
επιδιορθώσετε κατά την κρίση σας.



Χρήση

1. Αφαιρέστε το μακιγιάζ και καθαρίστε το
πρόσωπο. Εφαρμόστε μια ζεστή πετσέτα στο 
πρόσωπο για να ανοίξετε τους πόρους.

3. Για μια μεγάλη περιοχή του προσώπου, 
αντικαταστήστε την απαιτούμενη κεφαλή 
αναρρόφησης, για καλύτερο και γρηγορότερο 
καθαρισμό του προσώπου

2. Τοποθετήστε την κεφαλή αναρρόφησης, 
ρυθμίστε την αναρρόφηση και μετακινήστε 

εμπρός - πίσω στην περιοχή.

4 Αντικαταστήστε την κεφαλή αναρρόφησης 
που απαιτείται για την ενυδάτωση του 

προσώπου και την φροντίδα ενυδάτωσης και 
ανόρθωσης



Χρήση

+ διάλυμα ενυδάτωσης

+ ουσία καθαρισμού πόρων


