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Sonic arcápoló készülék

Használati utasítás Szerelemre született Élni a szépségért

Üdvözöljük az inFace használatában

Az inFace Sonic Facial Device-t a Shenzhen inFace Technology Co. Ltd. önállóan fejlesztette és gyártja, amely a Shenzhen Migoo Smart Co. Ltd.-hez tartozik. A cég megalapítása 
óta a praktikum, a funkcionalitás és a biztonság alapvető koncepcióit tervezi. technológiával és intellektuális termékekkel, valamint felfedezésre és innovációra törekvő 
termékek létrehozására.

Elfin tisztító
inFace Sonic arcápoló készülék

Translated from English to Hungarian - www.onlinedoctranslator.com
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14.1 Kapcsolódó kézikönyvek / források

JELLEMZŐK

Nyisd meg bőröd új tisztítási határait. Tisztítás – 
a bőrápolás első lépése.
Minden arclemosó a mélytisztítás, a gyengéd ápolás és a precíz tisztítás professzionális élvezete, amely szilárd alapot teremt a későbbi bőrápoláshoz.

1. A centrifugális motor szabályozza a forgási sebességet (1200-4650 ford./perc, és a csillapítási kialakítás a pufferelés pillanatában a koppintási műveleteket), a forgó hatást pedig 
közvetlenül a hangos vibrációs technológián keresztül. A kézi kezelés utánzása elősegíti a szennyeződések mélyrétegről a bőrfelületre való felszívódását, ugyanakkor a tisztítás során 
elkerüli a vastag pórusokat.

2. Ötfokozatú tisztító masszázsmód a különféle bőrszükségletek kielégítésére.
3. A szilikont az FDA (US Food and Drug Administration) tanúsítja, és 4,5 mm-re van vastagítva. A kefe irányának lejtős kialakítása, 15 fok és 0 fok között, illeszkedik az arc 

pórusok növekedési irányához, amely a tiszta, holtszög nélküli, jól ápolt és nem károsítja a bőrfelületet.
4. Nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező IPX7 vízálló (töltéskor nem vízálló), ellenáll az oszlopöntözésnek, és közvetlenül a vízben mosható.

TARTOZÉKOK ÉS A TERMÉK MEGJELENÉSE

A következő elemeket kell megtalálni a csomagban:

1. InFace Sonic Facial Device
2. Töltőkábel
3. Felhasználói kézikönyv és jótállási jegy

TERMÉKLEÍRÁS

Termék modell:

Termék méret:

Nettó tömeg:

Akkumulátor-kapacitás:

MS2000 Pro

80 mm x 53 mm x 30,4 mm

Körülbelül 83 g

400 mAh

Töltési feszültség: 5V

Töltési teljesítmény:

Töltési idő:

Folyamatos munkaidő:

Üzemi hőmérséklet tartomány:

Textúra/összetevő:

1,5W

Körülbelül 2,5 óra

Körülbelül 240 perc

-10°C-40°C

FDA élelmiszeripari minőségű Dow Corning szilikon



MŰKÖDÉSI MÓD

1. Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a gombot 1,5 másodpercig a készülék bekapcsolásához. A termék automatikusan kikapcsol, ha 90 másodpercen belül nem történik művelet.
2. Nyomja meg röviden a gombot az 1-5 szint váltásához.
3. Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a gombot 1,5 másodpercig a készülék kikapcsolásához.

MÓDSZER HASZNÁLATA

1. Nedvesítse az arcot habos lemosóval, és nedvesítse meg a szilikon ecsetet.
2. Nyomja meg hosszan a készüléket 1,5 másodpercig a bekapcsoláshoz; Nyomja meg röviden a gombot a megfelelő intenzitás beállításához.

3. Érintse meg az arcát az ecsettel, és lassan mozgassa, maradjon 2-3 másodpercig az arc kontúrjai mentén.
4. Mosd le az arcodról a visszamaradt habot, és folytasd a napi arcápolást.

TISZTÍTÁSI MÓDSZER

1. Nyomja meg hosszan a gombot a készülék kikapcsolásához és tiszta vízzel tisztítsa meg.

2. Rázza le a vizet a termékről, helyezze az alapra (ne takarja le az átlátszó fedelet), és tegye száraz, szellős helyre.

Értesítés:Ne használjon szerves oldószereket, például alkoholt, benzint vagy hígítót a termék tisztításához.

TÖLTÉSI MÓD

1. Ha az akkumulátor lemerülőben van, a gomb feletti fehér LED tovább villog.
2. A töltéshez csatlakoztassa az USB-adaptert a készülék alján található töltő interfészhez.
3. Töltés közben a fehér LED lélegzik; ha megtelt, a fehér LED mindig világít, és már nem alszik ki automatikusan; húzza ki a töltőkábelt, a fehér LED nem világít. A 

készüléket nem lehet bekapcsolni a teljes töltési folyamat alatt.



ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.
2. A termék munka közben vibrál. Ha kényelmetlenül érzi magát, nyomja meg röviden a gombot az intenzitás beállításához, vagy hagyja abba a használatát.
3. Kövesse orvosa tanácsát akne, seb vagy műtét esetén, óvatosan használja.
4. Érzékeny bőrűeknek a leggyengébb fokozatú készülék használata javasolt.
5. Terhes nőknek használat előtt konzultálniuk kell orvosukkal.
6. A termék zuhanyozásban vagy fürdőben történő tartós használatra nem javasolt.
7. A termék nem ajánlott hosszú távú vízben való áztatásra, hogy elkerülje bizonyos tulajdonságok befolyásolását.
8. Ne használja töltés közben.
9. Kerülje a napsugárzást, hogy ne befolyásolja a szilikon teljesítményét és ne csökkentse az élettartamot.

10. Ne használjon szerves oldószereket, például alkoholt, benzint vagy hígítót a termék tisztításához.
11. A termék tisztítása közben kapcsolja ki a készüléket.
12. .Veszély esetén ne tegye ki gyermekeket a terméknek.
13. Az arcműtéten/formáláson átesett felhasználóknak javasolt a termék használata orvosi felügyelet mellett.
14. Használat után időben tisztítsa meg a terméket.

15. A termék első használatakor ajánlatos lemeríteni az akkumulátort, majd teljesen feltölteni.
16. A műszer végső értelmezési joga a Shenzhen inFace Technology Co., Ltd.-t illeti meg.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Ha bármilyen problémát észlel a használat során, ellenőrizze a rendellenességet az alábbi táblázat szerint. Ha nem tudja megoldani a problémákat, forduljon a vevőszolgálathoz.

JELENSÉG MEGOLDÁSOK

Használat közben a termék automatikusan kikapcsol, ha 90 
másodpercen belül nem történik művelet.

Szoftverbeállítások, Nem termékminőségi problémák, a felhasználók újra bekapcsolhatják.

Használat közben a hangrezgés okozta irritáció 
kellemetlenné teheti a bőrt.

Használatához állítsa be megfelelően az intenzitást.

Használja naponta egyszer vagy minden második napon (a bőr állapotától függően a gyakoriság beállításához); ha sminkeled, 
akkor minden nap ajánlott használni.

Mi a termék használatának legjobb gyakorisága?

Milyen arctisztító termékek használata javasoltEgy habban gazdag tisztítószer használata javasolt. Ha nem préselt hab terméket használ, használja a nem aktivált terméket a 
termékhez. készülékkel finoman dörzsölje ki a tisztító krémet/port/ragasztót a gazdag habból, majd kapcsolja be a készüléket használathoz.

TARTÓSÍTÁSI MÓD _

1. Ha hosszabb ideig nem használja, kérjük, tisztítsa meg a terméket és tárolja száraz és szellőző helyen.
2. Gyermekek elől elzárva tartandó.

A GARANCIÁRÓL

1. A termék fő részére (kivéve a tartozékokat, például a tárolódobozokat és a töltőkábeleket) a vásárlás napjától számított egy év garancia vonatkozik.
2. Az interfész visszaküldési és módosítási szabályzata összhangban van az „Új három garancia nemzeti politika (Kína)” szolgáltatási szabványával.
3. A szilikon anyag sérülése esetén kerülje a napsugárzást.
4. Ha a doboz felnyitása után bármilyen minőségi probléma merül fel, kérjük, időben lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni ügyfélszolgálattal.

A GARANCIA KORLÁTOZÁSA

1. A termék használatának vagy karbantartásának elmulasztása a termék kézikönyve szerint;

2. Nem inFace által felhatalmazott javítóközpont által javított gépek;
3. Az ingyenes ajándékok és a külső csomagolás nem tartoznak a jótállási szolgáltatás hatálya alá;

4. Természeti katasztrófák és egyéb vis maior okozta károk;
5. Baleset vagy emberi tényezők által okozott termék meghibásodása vagy sérülése (beleértve a működési hibát, a helytelen be- és kihúzást, karcolást, szétszerelést, ütközést, nem 

megfelelő feszültségbevitelt stb.).
Ha a fenti listán bármilyen változás következik be, akkor a társaság új rendelkezései vagy az ország aktualizált vonatkozó törvényei és rendeletei az irányadóak. A konkrét jótállási 
feltételekről érdeklődjön a 400-007-8388-as nemzeti szerviz forródróton.

JÓTÁLLÁSI JEGY



Termékszám:——————————————————- Termék 
neve:——————————————————— Felhasználói név:
——— ———————————————- Telefonszám:
——————————————————- Felhasználói cím:
—————————— —————————- Kereskedő adatai:
——————————————————— Vásárlás dátuma:
——————————————— ————- Rendelési szám:
——————————————————- Hiba leírása:
———————————————————-
(Javítási szolgáltatás igénylésekor töltse ki a jótállási jegy adatait. A jótállási idő a teljes termékre egy év.)

Termék neve: inFaceSonic arcápoló készülék 
Termékmodell: MS2000Pro Gyártási dátum:
—————–
Minőségellenőrzés:----

Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.

https://www.migoosmart.com/index.php/content-87
Kérjük, olvassa be a QR-kódot a felhasználói kézikönyv megtekintéséhez

ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI KAPCSOLAT

Telefon: 0086-400-007-8388 
WeChat szolgáltatás: migoosmart
Munkaidő: 9:00-18:00, hétfőtől szombatig (kínai idő szerint, ünnepnapokon és hétvégén) 
Céginformáció: Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.
Cím: Rm.807, U6 épület, Junxiang U8 Intelligent Manufacturing Industrial Park, Gushu Community, Xixiang alkerület, Baoan kerület, Shenzhen, Kína E-mail:
service@migoosmart.com Irányítószám: 518000

A végső értelmezési jog a Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.-t illeti meg.

Hivatalos WeChat fiók
http://weixin.qq.com/r/pj-Wzv3EIKBfrbmt92q0

WeChat szolgáltatás

https://u.wechat.com/ML08hoE_RzgAPGEpxoifCMU

Dokumentumok / Források

inFace MS2000Pro Sonic arcápoló készülék [pdf] Felhasználói kézikönyv 
MS2000Pro, Sonic Facial Device

Kapcsolódó kézikönyvek / források

inFace MS5000 Eye Care Instruments felhasználói kézikönyv

Eye Care Instruments Használati útmutató Born for Love • Living for Beauty Üdvözöljük az inFace inFace szemkörnyékápoló szolgáltatásban…

inFace ZH-02D szempilla göndörítő használati útmutató

inFace Eyelash Curler felhasználói kézikönyv Üdvözöljük az inFace inFace Eyelash Curler 
használatában.

https://www.migoosmart.com/index.php/content-87
mailto:service@migoosmart.com
http://weixin.qq.com/r/pj-Wzv3EIKBfrbmt92q0
https://u.wechat.com/ML08hoE_RzgAPGEpxoifCMU
https://manuals.plus/m/97db4a0bc6889299ba8476e2c186f4f8c15dd278cb0a1460401a910c4f73ce42
https://manuals.plus/m/97db4a0bc6889299ba8476e2c186f4f8c15dd278cb0a1460401a910c4f73ce42_optim.pdf
https://manuals.plus/inface/ms5000-eye-care-instruments-manual
https://manuals.plus/inface/ms5000-eye-care-instruments-manual
https://manuals.plus/inface/zh-02d-eyelash-curler-manual
https://manuals.plus/inface/zh-02d-eyelash-curler-manual


inFace MS6000 RF Beauty Instruments felhasználói kézikönyv

Az inFace Beauty RF Instruments használati útmutatója Üdvözöljük az inFace InFace RF (rádiófrekvenciás) Beauty Instrument használatában, 

amelyet egymástól függetlenül fejlesztettek ki…

GIMA Ayre Spatula felhasználói kézikönyv

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI KÖNYV FIGYELEM: A kezelőknek figyelmesen el kell olvasniuk és teljesen meg kell 
érteniük a jelen kézikönyvet, mielőtt használnák…

Kézikönyvek+ ,

itthon
magánélet

https://manuals.plus/inface/ms6000-rf-beauty-instruments-manual
https://manuals.plus/inface/ms6000-rf-beauty-instruments-manual
https://manuals.plus/gima/ayre-spatula-manual
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