NAVODILA ZA UPORABO
Opozorila
1. Ta naprava ni namenjena uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi
ali kognitivnimi sposobnostmi ali oseb brez ustreznih izkušenj oziroma znanja, razen če
so pod nadzorom odgovorne osebe ali jim je oseba, odgovorna za njihovo varnost, podala
navodila glede uporabe naprave.
2. Otroci morajo biti pod nadzorom, saj se z napravo ne smejo igrati.
3. Ta naprava je samo za notranjo uporabo.
4. Naprava naj bo suha.
5. Če pride do poškodbe snemljivega adapterja vtikača ali napajalnega kabla, mora poškodovani del
zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali ustrezno usposobljena oseba, da se
izognemo tveganju.
6. Uporabite le adapterje ali dele, ki so ob nakupu priloženi izdelku.
7. Pri čiščenju napravo vedno izključite iz električnega omrežja.

Izbira diska
Pred uporabo močnejšega diska za piling začnite z nego na roki ali vratu. Osnovni disk je zasnovan za
uporabo na bolj dostopnih delih, s tem pa se z napravo tudi dodobra seznanite in jo ustrezno uporabljate,
hkrati pa spremljate odziv svoje kože.
Po uporabi belega diska preidite na sivi disk, ki je najbolj nežen. Za nego obraza uporabite majhen disk,
za nego telesa pa velikega.
Majhen disk
Za obraz in občutljive predele
Velik disk
Za uporabo na večjih delih telesa
POMEMBNO: Beli disk je namenjen seznanitvi z uporabo naprave. Za prvo nego uporabite sivi disk.

Izbira diska

Možnosti diska
Beli disk
Za posebej občutljivo kožo
Sivi disk
Za zelo občutljivo kožo
Modri disk
Za občutljivo kožo
Zeleni disk
Za normalno in neobčutljivo kožo

Rdeči disk
Za normalno in mastno kožo

Uporaba
1. Temeljito očistite in osušite kožo
2. Pred uporabo na obrazu beli disk za vajo uporabite na roki ali nogi
3. Nežno napnite kožo in napravi omogočite gladko drsenje po koži
4. Premikajte napravo po koži navzgor
OPOMBA: Med posamezno nego se prek enega predela ne premikajte več kot dvakrat
5. Po negi nanesite tonik in vlažilno kremo 6. Po vsaki uporabi operite nastavek in filter
7. Med posameznimi negami počakajte 6–7 dni.

