
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkurzacz do wągrów 

 

 

Instrukcja obsługi 



 

A:zasady produktu: 

 

Dzięki technikom zasysania próżniowego produkt sprawi, że 

skóra będzie cieszyć się miękkim podnoszeniem i masażem i 

wyssać zaskórniki, olej i brud w porach; w rezultacie może 

zacisnąć i unieść skórę, ponieważ stara się, aby skóra 

stają się bardziej kompaktowe i gładkie, lśniące i błyszczące 

 

B: Charakterystyka skuteczności: 

Sprawiają, że skóra gładka i odmrozć: Mikrodermabrazja 

 

może zapewnić delikatne rozwiania w podeszłym wieku 

 

Skóra odmodować i gładka; 

 

Dokręć twarz V: zasysanie próżniowe zaostrzyć skórę I 
poprawić Podwójny podbródek tak, aby zrealizować V twarzy. 

 

Ssać zaskórniki: może silnie ssać 

zaskórniki, olej i brud na skórze i 

oczyścić skórę. 

Zmniejsz drobne linie: może 

podnieść i masować skórę, aby 

zwiększyć żywotność i 

zminimalizować drobne linie. 

C:Struktura produktu 



1 głowica ssąca (wymienna) 

2 przycisk regulacji ssania SWItch 

3 Interfejs ładowania USB 

D: Use areas 

 

1. głowica Mikrodermabrazja: jest używana głównie do 
Dermabrazja i złuszczanie. Mikrodermabrazja głowy rozpycha 

horniness skóry i martwą skórę przez środkiem do mielenia i 

ssania w tym samym czasie, co porów oddychać swobodnie. 

Może być używany bez niż 2 razy w tygodniu. 

2. duża głowa z okrągłym otworem: ma ogromne ssanie, które 
może być używany do ssania zaskórników i v twarzy, a kiedy 
ssać zaskórników, trzeba poruszać się powoli on skóry po 

odsysaniu i nie zawsze ssać samo miejsce. Podczas 

kształtowania v twarzy, należy podnieść od dołu do góry i 

poruszać się powoli z podbródka. 

 

3. mała głowa z okrągłym otworem: jak ma słabe ssania, może 

być stosowany do ssania zaskórników i skóry, FOr przykład, 

skóra jest cienka, delikatny łatwo alergiczny, i to nie nadaje się 

do silnego ssania. w ten sposób można użyć małej głowicy. 

4. owalne przezroczyste głowy: jest używany głównie do 

drobnych zmarszczek 

Linie. Po wysysaniu skóry, trzeba szybko wyciągnąć i 

powtórzyć wiele czasus. Może promować krążenie krwi w 

skórze i zwiększać elastyczność skóry. 

 

 

E: Korzystanie z kroków 



 

1. głowica ssąca wyrównuje się z klamrą, ponieważ stara się 

zainstalować na urządzeniu (głowica ssąca wyrównuje się z 

klamrą, która może być łatwo i precyzyjnie. Jeśli instalacja 
proces klamry jest uszkodzony, nie musisz się martwić, za 

dużo, i nie wpłynie to na korzystanie z funkcji). 

2. krótko nacisnąć przycisk regulacji/ssania, aby 

otworzyć, a następnie krótko nacisnąć przycisk, aby wybrać 

siłę ssania. Istnieje 3 bieg intensywności, a 

sequence is: When opening the instrument, it shows low 

bieg (1 bieg), a następnie naciśnięcie, to pokazuje środkowy 

bieg (2gear- 4gear), a następnie naciskając go pokazuje wysoki 

bieg (5biegów), 

teraz naciskając przycisk zamykania: można przetestować na 

ARM i innych 

skórę, aby wybrać odpowiednią siłę. 

3. głowica ssąca porusza się powoli na skórze i nie 

pozostać zbyt długo w tym samym obszarze. 

Zastosowanie dermabrazji twarzy: 

1. oczyścić skórę twarzy i wycierać; 

2. Wymień z dermabrazja piękno głowy lub duży round głowa 

piękna; 

3. od spodu szczęki przesunąć instrument kosmetyczny 

od dołu do góry; 

4. Umieść instrument kosmetyczny na policzkach i Przenieś od 

wewnątrz do zewnątrz 

5. Umieść instrument kosmetyczny w obszarze czole i 

przejście od środka do strony bOTH; 



6. Umieść instrument kosmetyczny w strefie T i przesuń go w 

górę iw dół. 

 

Stosowanie oczyszczania brudu w porach: 

1. Wymień głowę piękności z dużym okrągłym otworem; 

2. Dopasuj otwór sondy z zaskórników i trądzik do opieki, 

i wyregulować pozycję przyrządu zgodnie z potrzebami. 

Metoda: Kiedy ssać zaskórniki, można przenieść powoli w 

czarnych częściach i powtórzyć wiele razy, ale nie poruszać się 

w przód iw tył, i należy poruszać się w kierunku wzoru skóry, 

na trądzik, trądzik, należy natychmiast wyciągnąć po 

odsysaniu. 

 

Zastosowanie wzmocnienia cienkich linii: 

 

1. Wymień owalne piękno głowy; 

2. Trzymaj instrument na dłoniach w narożnikach 

oczy, nos, usta i inne miejsca, i może dostosować instrument, 

jak jest to potrzebne. 

  



Metoda: można szybko podnieść i wyciągnąć na potrzebne 

następnie ssać i podnieść ponownie, a także powtórzyć 

Operacji. W rezultacie działania te wpływają na podstawową 

i sprawiają, że skóra jest kompaktowa, a także zwiększa 

elastyczność skóry i zapobiega powstawaniu zmarszczek 

 

Typu cluster-aware: 

 

1 przed użyciem należy przetrzeć wodę i inne płyny na 

w celu uniknięcia wody lub innej cieczy z otworu 

wentylacyjnego 

otwór na tylnej części ciała przepływającego do ciała, co 

uszkodzenia ciała. 

2. nie używać szorowania ani innych produktów złuszczających 

przed 

ND po użyciu. 

3.As dla funkcji ermścieranie  z głowicą mikrodermabrazji, 

użytkownicy z suchą skórę używać raz w tygodniu i tłustej 

mieszanej skóry mogą używać dwa razy w tygodniu, w 

dodatku, nie więcej niż 

5 minut może być świadkiem za każdym razem, w zależności 

od Status skóry 

4. Proszę nie naciskać głowy ssania na skórze, ponieważ 

pokarm będzie miał silną siłę podnoszenia. 

5 proszę nie kontynuować stosowania w tym samym obszarze i 

może sprawić, że skóra jest czerwona lub fioletowa. Jeśli tak 

się stanie, Proszę przestać używać. 



6 po zakończeniu pielęgnacji, w miarę przyspieszonej 

cyrkulacji skóry, 

pojawi się małe podrażnienie lub czerwony stan 

 

Konserwacja i przechowywanie 

Konserwacji: 

1. podczas czyszczenia najpierw wyjąć głowicę ssącą i 

przemyć ją wodą bezpośrednio. Główny korpus można 

wycierać wilgotną szmatką i nie myć bezpośrednio wodą. 

2. Jeśli produkt jest uszkodzony, nie należy używać 

3.Do nie demontować produktu samodzielnie. W przypadku 

awarii lub nie może  być używany normalnie, należy 

zaprzestać używania i skontaktować się z działem obsługi 

klienta online 

 

1 należygo w suchym i chłodnym miejscu, unikając wilgoci 

i silne światło słoneczne. 

2 proszę nie wkładać produktu do cieczy. 

3 Proszę umieścić z dala od dzieci, aby nie powodować 

niebezpieczeństwa. 
 

Ostrzega 

1 choć kompaktowa funkcja może ustanowić piękno i podnieść 

skórę z uszkodzeniami i blizny 

nie jest zalecane. 

2 produkt nie nadaje się do chirurgii plastycznej, rhinoplastyki i 

innych części 



Chirurgia kosmetycznaskóry i kobiet w ciąży, u pacjentów z 

chorobą serca są 

nie nadają się do użytkowania produktu. 

3 produkt nie jest odpowiedni dla osób, które mają problemy z 

ciałem, czujnikiem lub umysłowym 

lub brak doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci) do 

samodzielnego wykorzystania. Jeśli powyższe osoby chcą 

korzystać z produktu, muszą być odpowiedzialni opiekunowie, 

aby kierować je korzystać z produktu. 

Grzeczności 

1. produkt może zapobiec pożarowi i trzymać z dala od ognia 

lub żrącej cieczy. 

2. Jeśli skóra jest uszkodzona lub zakażona lub jest 

krwawieniem, nie należy używać produktu. 

3. Proszę nie dzielić produktu z innymi osobami w ofercie, aby 

zapobiec infekcji skóry. 

4.Do nie demontować i naprawiać produktu 

5. należy trzymać go poza zasięgiem dzieci. 

6. gdy produkt działa , proszę nie umieszczać go arbitralnie w 

celu uniknięcia przypadkowego zranienia. 

 

Specyfikacja produktu 

Model: MY-003 

Napięcie wyjściowe: 3,7 V 

Znamionowa moc wyjściowa: 0,8 W 

Prąd znamionowy: 280 mAh 

Pojemność baterii: 600 mAh 

 



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych I 
elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) 

 

Przedstawiony symbol umieszczony na 
produktach lub dołączonej do ich dokumentacji 
informuje, że niesprawnych  urządzeń 
elektrycznych lub elektronicznych niemożna 

wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. 

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności 
pozbycia sięurządzeń elektrycznych lub 
elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub 
odzysku podzespołów polega na przekazaniu 
urządzenia  do wyspecjalizow anego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte 
bezpłatnie. 

 

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej 
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, 
prosimy 
skontaktow ać się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostaw cą, którzy 
udzielą dodatkow ych informacji. 
 

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską 

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. W razie potrzeby pozbycia się 
niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze 
sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania. 
 

 

IMPORTER: 
MK Company Maciej Kusaj 
Ul. Hutników 14F 
42-202 Częstochowa 
Polska 
NIP: 9492052377 
Tel.: +48 739566524 
www.abcros.pl 
 
*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorow i podczas zakupu innego 
urządzenia. 

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i 
uniknięcie negatyw nego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być 
zagrożone przez nieodpow iednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe 
informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. 
 

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w 
odpowiednich przepisach lokalnych. 

https://abcros.pl/

