
  
Czyszczenie & konserwacja 

Ładowanie połączenia liniowego interfejs 

USB. 

Interfejs USB komputera, adaptera 

(sprzedawany oddzielnie) i telefonu 

komórkowego może być używany do 

ładowania 

 

Instrukcje 

Nawilżający 

Naciśnij przycisk zasilania przez 2 

sekundy, aby włączyć urządzenie. 

Naciśnij przycisk dwa razy, aby wybrać 

tryb nawilżający. 

DAP płyn nawilżający na twarzy. 

Jak pokazano na rysunku 4, postępuj 

zgodnie z kierunkiem Capitangreen. 

Oczyszczanie 

Naciśnij przycisk zasilania przez 2 

sekundy, aby włączyć urządzenie. 

Naciśnij przycisk jeden raz, aby wybrać 

tryb oczyszczania. 

Zimnem płyn oczyszczający na twarzy. 

Jak pokazano na rysunku 3, postępuj 

zgodnie z kierunkiem z  capitangreen. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Podnoszenia 

Naciśnij przycisk trzy razy, aby 

wybrać tryb podnoszenia. 

Potrzeć płyn do podnoszenia na 

twarzy. 

Jak pokazano na rysunku 2, 

postępuj zgodnie z kierunkiem 

Capitangreen.

 

  
Szczegóły 

CapitanGreen jest fala drgań mechanicznych wysokiej 

częstotliwości, który jest szeroko stosowany w medycynie  pól 

kosmetycznych. Mechaniczna fala ma mechaniczną funkcję 

ciepła Kataliza. Może produkować delikatny efekt rezonansu na 

skórze przy niskiej energii, ale w wysokiej częstotliwości drgań. 

Może zwiększyć widoczność komórek i przepuszczalność 

wszystkich tkanek kory, DreDGE gruczołów potowych i kurczyć 

pory. 

CapitanGreen czyszczenia i instrument kosmetyczny 

wykorzystuje nanotechnologię, molekularnej 24000 razy na 

sekundę wstrząs intensywnego tarcia, wibracje głęboko w skórze 

intensywne tarcie między cząsteczkami, głębokie temperatury i 

komórek mitabolism. Poprzez przekształcenie przepływu jonów, 

zwiększona przepuszczalność komórek, i zmniejszenie 

nagromadzenia tłuszczu, efekt jest bardziej znaczący. 

Głęboki masaż przez wibracje wysokiej częstotliwości może 

poprawić mikrokrążenie podczas ruchu tłuszczu, i zrobić tłuszcz 

cElls bum i ługu do metabolizowania produktów, aby osiągnąć 

czysty efekt. 

Za pomocą specjalnej sondy typu łopata, Capitangreen  może 

skutecznie przeniknąć do skóry, usunąć brud i nadmiar oleju; 

zmniejszone Chodaki ze względu na ciągłe stosowanie 

kosmetyków w porach pot aND efekt czyszczenia jest szybszy i 

bardziej skuteczny. 

 

Funkcje 

Głębokie oczyszczanie i czyszczenie porów skóry 

Rozjaśnianie skóry spowodowane przebarwienia i ciemne 

plamki 

redukuje zmarszczki i poprawia elastyczność skóry 

Promowanie krążenia krwi i działaniay limfatycznej 

Zwiększenie zdolności regeneracyjnej i nameability 

komórek skóry 

 Masowanie, odżywiający i odmładzający skórę 

□Brak uszkodzeń i skutków ubocznych dla skóry 

wyrafinowany wygląd, który jest poręczny i łatwy w użyciu 

Specyfikacje 

Zasilanie: AC100V-240V 50Hz/60Hz 

Napięcie wyjściowe: 5V/600mA 

Tryb ładowania: akumulator (bateria litowa) 

Waga netto: około 99g 

Moc: 2W 

Rozmiar: 175X65X 15.5 mm 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyszczenie & konserwacja 

 upewnij się , że urządzenie jest w 

stanie wyłączenia zasilania. 

 proszę oczyścić urządzenie bawełnianymi poduszkami 

lub tkaniną. 

El Proszę umieścić urządzenie w suchym i 
chłodnym miejscu. 

Przegląd 

• Głowica Sonic 

• Wyświetlacz stanu 

- 
Przełącznik trybu 

zasilania 
przycisku 

■ Wejście 

ładowania 
USB 

Dioda LED migocze ciągle w trakcie 

ładowania i zatrzyma się po 

całkowitym naładowaniu. 

Zauważyć 
Proszę naładować wypracowano Jeśli potrwafi galerią jest niestabilny po 

długim naciśnięciu przycisku zasilania. 

Należy naładować wypracowano, jeśli potrwafi wypracowano wytwarza 

dźwięk "BI-BI-BI ".  Pamięć Fabrika i wypracowano bėda automatycznie 

wyłączone. 

W pełni naładowany potrzebuje około 150 minut (pierwszy ładunek musi 

wynosić więcej niz 5 godzin). 

Wypracowano nie być używane przez około 60 minut po całkowitym 

naładowaniu. Należy naładować wypracowano po użyciu przed włączeniem 

zasilania. 

Naciśnij przycisk zasilania 

przez 2 sekundy, aby włączyć 

urządzenie. 

https://abcros.pl/


 


