
Вакуумний очищувач пір обличчя
Protech Blackhead (PB-0706)

Інструкція користувача



1. Загальна інформація:

Вакуумний очищувач пор обличчя Protech Blackhead - це багатофункціональний косметичний пристрій, призначений для 
глибокого очищення пор вакуумним методом. Засіб дозволяє здійснювати дермабразію, очистити пори на обличчі, приби-
рати вугрі та прищі, лікувати акне та інші функції. Різноманітні насадки допомагають видаляти вугрі, чорні цятки та відмерлі 
частинки шкіри. Комплект очищувача пор містить  овальну насадку, яка покращує еластичність шкіри та стимулює притік 
крові. Зробіть пори рівними, гладкими і непомітними.

Вакуумний очищувач пор з трьома рівнями інтенсивності дозволяе виконати чистку та догляд за шкірою обличчя з урахуван-
ням усіх Ваших потреб.

2. Попередження:

• Прилад призначений тільки для домашнього/індивідуального використання. Використання приладу в комерційних цілях 
заборонено.
• Не допускається використання приладу особами молодше 18 років.
• Даний прилад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або 
з недостатніми знаннями і досвідом в тому випадку, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані про безпечне 
застосування приладу і можливі небезпеки.
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Діти не повинні виконувати очищення приладу і призначений для користувача догляд за ним без нагляду дорослих.
• Якщо провід електроживлення приладу пошкоджений, його необхідно утилізувати. Якщо він незнімний, необхідно утилізу-
вати весь прилад.
• НЕ використовуйте прилад:
- на потрісканій шкірі;
- на відкритих ранах;
- в області очей та рота;
- на інших ділянках тіла, крім обличчя (за винятком області очей та рота);
- під час вагітності;
- після пластичних операцій на обличчі;
- якщо Ви страждаєте будь-яким серцевим захворюванням;
- при наявності шкірних захворювань (наприклад: герпес, судинні захворювання або розростання шкіри);
- у разі раку шкіри;
- при наявності подразнень на шкірі;
- безпосередньо після прийняття сонячної ванни або при сонячних опіках;
- в період прийому медикаментів, що містять стероїди;
- в період прийому препаратів, що розріджують кров;
  при наявності у Вас одного з наступних захворювань: множинний склероз, діабет або аутоімунні захворювання.
 

3. Підказки:

• За 24 години до використання приладу проведіть тест на шкірі. Виконуйте перевірку на невеликих і непомітних ділянках 
шкіри на шиї при мінімальному рівні інтенсивності. Якщо після 24 годин на ділянці, де проводився тест, виникли почервонін-
ня або біль, не використовуйте прилад.
• Рухайтеся зверху вниз під час використання, не залишайтеся на одному місці. Це може викликати почервоніння шкіри.
• Перед використанням очищувача рекомендується очистити шкіру будь-яким косметичним засобом і розпарити її протягом 
5 хвилин.

4. Поради щодо безпеки:

• Не використовуйте прилад по догляду за шкірою обличчя частіше, ніж один раз в тиждень і не більше 5 хвилин.
• Відразу після обробки на шкірі обличчя може з'явитися легке почервоніння. Це природне явище - почервоніння зникне 
через 30 хвилин.
• Протягом одного дня до і після використання пристрою уникайте видів діяльності, при яких спостерігається посилене 
потовиділення, а також відвідування сауни, солярію і перебування на сонці.
• Після використання: очистіть обличчя водою і захищайте від сонця.
• Не використовуйте скраб або інші відлущуючи засоби до і після догляду за шкірою.

Увага! Не зупиняйтеся на одній ділянці шкіри більше 3 секунд, інакше залишаться сліди.

Вказівка: Для нечутливої проблемної шкіри прилад можна використовувати два рази на тиждень (перерва між процедура-
ми повинен становити не менше 48 годин).

Важливо перед використанням:
Перед початком використання приладу по догляду за шкірою обличчя переконайтеся в тому, що шкіра обличчя чиста і суха, 
а також що на ній немає залишків пудри, крему або макіяжу.

5. Застосування:

1. Обертальним рухом відкрутіть насадку на приладі і зніміть кришку з наконечника.
2. Одягніть фільтр на всмоктуючий наконечник і накрийте його кришкою. Зверніть увагу на те, що фільтр повинен залиша-
тися  сухим.
3. Встановіть потрібну насадку.
4. Щоб увімкнути пристрій, натисніть на кнопку ВКЛ./ВИКЛ. Загориться індикація інтенсивності і стану акумулятора.
5. Виберіть необхідний рівень інтенсивності. При першому застосуванні ми радимо використовувати  найнижчий рівень для 
звикання до приладу.
6. Проведіть насадкою по шкірі обличчя. Зверніть увагу на те, що кожна ділянка шкіри обличчя слід обробляти насадкою не 
більше одного разу. Більш детальна інформація про обробку шкіри приведена в розділі «Області застосування».

Вказівка: Тиск повинен бути приємним і не завдавати болю. Після застосування приладу може з'явитися легке почервонін-
ня.

6. Області застосування:

Вказівка: Зверніть увагу на те, що під час обробки шкіри приладом вона повинна бути натягнутою. Цього можна домогтися, 
потягнувши вільною рукою шкіру вниз або в сторону.

Ніколи не використовуйте прилад протягом довгого часу на одному і тому ж ділянці шкіри.

Чоло. Повільно і рівномірно переміщайте прилад від середини чола до країв. Зверніть увагу, що кожну ділянку шкіри слід 
обробляти тільки один раз.

Скроні. Проведіть приладом в напрямку до лінії росту волосся. Повторіть процедуру на лівій і правій стороні обличчя. Слід-
куйте, щоб прилад не наближався до очей ближче, ніж на 1 см.

Ніс. Проведіть приладом по центру носа зверху вниз. Повторіть процедуру на лівій і правій стороні носу.

Щоки. Проведіть приладом по щоках в напрямку назовні.

Область навколо рота. Проведіть приладом уздовж верхньої губи вліво і вправо від центру. Проведіть приладом по ділянці 
під нижньою губою праворуч і ліворуч у напрямку вгору. Не торкайтеся до самих губ!

7. Ремонт і очищення

• Не занурюйте прилад у воду або інші рідини!
• Дезинфікуйте насадки після кожного використання за допомогою звичайного дезинфікуючого засобу.
• Після кожного використання замінюйте фільтр.
• Очищайте прилад від можливих забруднень сухою серветкою. Не використовуйте абразивні очищаючі засоби.
• Прилад слід оберігати від ударів, вологості, пилу, хімікатів, сильних коливань температури і не зберігати його поблизу 
джерел тепла (печей, радіаторів опалення).

Технічні характеристики і параметри продукту

Модель: x-2019-02
Ім'я: Багатофункціональний інструмент для чищення
Розмір: 42x50x165 мм
Споживана потужність: 5 В / 1 А
Місце виробництва: Дунгуань, провінція Гуандун
Потужність: 3 Вт

Особливості продукту.

• Змінна конструкція робочого датчика.
• Світлодіодний дисплей або індикатор: джерело живлення і 3 рівня всмоктування.
• Багатофункціональна кнопка.
• USB-інтерфейс для зарядки.
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