
A. Umetanje baterije 

 

 Palcem čvrsto pritisnite tipku ON/OFF (Uključivanje/isključivanje). 
 Prije upotrebe provjerite je li baterija puna. 

 

 

 

B. Priprema prije upotrebe 

Kako biste spriječili pojavu ljubičastih mrlja na licu zbog nepravilne upotrebe, pridržavajte se sljedećih uputa: 
 Nemojte dugo tretirati isto mjesto. 

 Tijekom upotrebe uređaja pridržavajte se predloženog vremena: 
o Oko nosa: do jedne minute  

o Čelo, čeljust: do dvije minute 

 Ne povlačite uređaj u okomitom smjeru, inače će vam biti jako teško odvojiti nastavak za 
usisavanje.  

 Ne povlačite jako dok pomičete nastavak za usisavanje. 
 Nakon čišćenja uređaja vodom treba ga uključiti i pustiti da radi 30 sekundi, tako da voda istekne iz unutrašnjosti prije nego što ga ponovno upotrijebite. 

 

C. Načini primjene 

 Očistite lice. (Pažnja: Nemojte rabiti proizvod ako ste na lice nanijeli mlijeko za čišćenje.) 

 Uključite proizvod nakon što ugradite nosni nastavak za usisavanje tako da je okrenut prema 
gore. 

 Pomičite uređaj u području oko nosa u smjeru strelice.  
o Lagano ugrijte lice toplom vodom. 

o Pomičite uređaj ravnomjerno u skladu sa strelicom. 
o Ne možete ga upotrebljavati na području oko nosa dulje od 1 minute. 

 Uključite uređaj nakon što ugradite nastavak za usisavanje u T položaju tako da je okrenut 
prema gore. 



 Pomičite proizvod oko T položaja u smjeru strelice.  
o Lagano ugrijte lice toplom vodom. 

o Pomičite uređaj ravnomjerno u skladu sa strelicom. 

o Možete ga upotrebljavati na čelu i na čeljusti ukupno 2 minute. 
 Očistite lice, a zatim skinite šminku uobičajenim sredstvima. 

D. Načini čišćenja 

 Za pripremu posude s toplom vodom: 

 Ne rabite vruću vodu (preko 70 °C) i tekućine za pranje itd. 
 Uzmite nastavak za usisavanje i uključite ga, stavite usta za usisavanje u vodu i držite dok je uređaj uključen 15 sekundi. 
 Izvadite iz vode i ostavite uređaj da radi 30 sekundi kako bi voda istekla iz glavnog kućišta. 
 Za sušenje glavnog kućišta i nastavka za usisavanje upotrijebite maramicu ili pamučnu krpu, a posebice pripazite na unutrašnjost nastavka za usisavanje. 

 

 

Izjava o odricanju odgovornosti: Nemojte predugo tretirati isto mjesto, osjetljiva koža može 
biti podložna crvenilu i iritaciji. 
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