
InFace ION Facial Device
Instrukcja obsługi



Trzy tryby pracy:

Krok 1 – TRYB EMISJI
 - 42°C + wibracja + jonizacja dodatnia
 - Używaj z produktami usuwającymi makijaż aby uzyskać efekt 
głębokiego oczyszczenia

Krok 2 – TRYB ABSORPCJI
 -  42°C + wibracje + jonizacja ujemna + światło czerwone
 -  Używaj z produktami nawilżającymi skórę. Dzięki lepszemu 
przyswajaniu składników odżywczych uzyskasz podwójny efekt 
nawilżenia.

Krok 3 – TRYB REGENERACJI
 - Jonizacja ujemna + światło niebieskie
 - Używaj z produktami regenerującymi. aby uzyskać głębokie 
wygładzenie i wzmocnienie.

Dodatkowe zalety inFace ION Facial Device:
 - Elementy zaprojektowane ze szczególną dbałością
 - Wodoszczelność IPX6
 - Bioniczny wygląd, ergonomiczny projekt
 - Certyfikacja FDA
 - Silikon klasy spożywczej
 - Antypoślizgowy i trwały materiał
 - Duża powierzchnia emisji światła

Jak używać Xiaomi INFACE do pielęgnacji twarzy:
 - Przytrzymaj przycisk włącznika przez 1,5 sekundy,
 - Naciskaj przycisk włącznika aby zmieniać tryby pracy jajeczka,
 - Po dotknięciu urządzenia do skóry rozpoczniesz pracę ,
 - Ogrzewanie wyłącza się automatycznie po 90 sekundach,
 - Aby wyłączyć - przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy.



Specyfikacja techniczna:

Model: CF-03D
Bateria: 400mAh
Napięcie znamionowe: 3,7V
Moc Znamionowa: 4,5W
Czas ładowania 100 minut
Waga produktu około 60g
Rozmiar: 52x55,8mm
Wodoodporność: IPX6

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
1. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa i prawidłowo je używać.
2. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby korzystać z tego 
urządzenia.
3. Nie ściągaj ani nie przerabiaj urządzenia.
4. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie 
z opisem w niniejszej instrukcji.
5. Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej 
temperaturze i wilgotności, np. Na słońcu, w pobliżu ognia, w 
łazience itp. 
6 Nie używaj i nie umieszczaj urządzenia w stanie mokrym w 
przypadku zwarcia, porażenia prądem elektrycznym lub
pożaru.
7. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych, aby 
umożliwić jego użycie, konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie 
jest obsługiwane przez użytkownika poniżej 18 roku życia.
8. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
9. Kobiety w ciąży i osoby z nadciśnieniem, chorobami serca nie mogą 
używać.
10. Zabrania się korzystania z urządzenia osobie nadmiernie 
wrażliwej na choroby skóry.
11. Aby uniknąć awarii lub pożaru, przestań używać w przypadku 
nietypowego nagrzania. 



12. Nie upuszczaj ani nie uderzaj urządzenia.
13. Serum należy nakładać stale podczas stosowania.
14. Nie używaj go, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
15. Poniższe warunki nie pozwalają na: choroby serca, gorączkę, 
chorobę zakaźną, raka, otwarte skaleczenia, ostrą
chorobę, niedociśnienie, nadciśnienie, wszczepienie rozrusznika 
serca, sztuczne lub leczone serce, choroby skóry,
oparzenia słoneczne, u osób wrażliwych, anapetię.


