
A. Vstavljanje baterije 

 

 S palcem močno pritisnite na enoto za vklop/izklop. 
 Pred uporabo preverite, ali je baterija polna. 

 

 

 

B. Priprava pred uporabo 

Da bi preprečili pojav vijoličnih madežev na obrazu zaradi nepravilne uporabe, upoštevajte 
naslednje napotke: 

 Naprave ne uporabljajte predolgo na istem mestu. 

 Upoštevajte predlagane časovne omejitve uporabe. 
o Okoli nosu: ena minuta  

o Čelo, čeljust: dve minuti 

 Naprave ne uporabljajte pravokotno na kožo, sicer boste težko odmaknili absorbcijski 
nastavek.  

 Med premikanjem absorbcijskega nastavka ne vlecite premočno. 
 Po čiščenju izdelka z vodo ga vklopite in pustite delovati 30 sekund, da voda izteče. Šele nato 

ga lahko spet uporabljate. 

 

C. Uporaba 

 Očistite obraz. (Pozor: če na obraz nanesete čistilno mleko, ne uporabljajte naprave.) 

 Namestite nastavek za nos in vklopite napravo. 

 Napravo premikajte po nosu v skladu s smerjo puščice.  
o Obraz rahlo ogrejte s toplo vodo. 

o Enakomerno drsite po koži, glejte puščico. 
o Naprave ne smete uporabljati več kot 1 minuto na področju okoli nosu. 

 Namestite nastavek za T cono in vklopite napravo. 

 Napravo premikajte po T coni v skladu s smerjo puščice.  



o Obraz rahlo ogrejte s toplo vodo. 

o Enakomerno drsite po koži, glejte puščico. 
o Naprave ne smete uporabljati več kot 2 minuti na področju čela in čeljusti. 

 Očistite obraz in nanesite priljubljene kozmetične izdelke. 
D. Čiščenje 

 Napravo čistite v umivalniku s toplo vodo. 

 Ne uporabljajte vroče vode (nad 70 °C) in detergenta za pranje itd. 
 Namestite nastavek in vklopite napravo ter nastavek potopite v vodo za 15 sekund. 

 Odstranite jo iz vode in jo pustite delovati 30 sekund, da voda izteče iz ohišja naprave. 
 S papirnato brisačo ali bombažno krpo do suhega obrišite ohišje naprave ter nastavek, zlasti 

njegovo notranjost. 

 

 

Opozorilo: Naprave ne držite predolgo na istem mestu. Če imate občutljivo kožo, se lahko 
pojavi rdečica ali razdraženost. 
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