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РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ 
ЗА УПОТРЕБА НА УРЕД ЗА ГРИЖА 
ЗА КОЖАТА.

Уважаеми клиенти, IMETEC Ви благодари за 
закупуването на този продукт. Убедени сме, че ще оцените 
качеството и надеждността на този уред, проектиран 
и произведен с основната цел да задоволи нуждите на 
клиента. Наръчникът е съставен съгласно действащата 
европейска норматива EN 62079. 

ВНИМАНИЕ! Инструкции и 
указания за безопасна работа
 Преди използване на уреда, прочетете 

внимателно и спазвайте инструкциите 
за работа и по-специално указанията 
за безопасност. Съхранявайте този 
наръчник, заедно със съответната 
илюстрована листовка за бърза 
справка,  за извършване на справка, 
през целия период на използване на 
уреда. При предоставяне на уреда 
на трети лица, предайте пълната 
документация заедно с уреда.

  ЗАБЕЛЕЖКА: в случай, че при четене на 
тази книжка с инструкции за работа, срещнете 
затруднения в разбирането на начина на 
използване на уреда или други, преди 
използване на уреда, се свържете с фирмата, 
на адреса указан на последната страница.
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УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• След изваждане на уреда от опаковката 

използвайте чертежа, за да проверите 
цялостта на уреда и за възможни щети, 
нанесени по време на транспортиране. В 
случай на съмнение не използвайте уреда, 
а се обърнете към оторизиран сервиз за 
обслужване.

• Опаковъчните материали не трябва да се 
използват като играчка за деца! Съхранявайте 
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найлоновите пликове на недостъпни за деца 
места; опасност от задушаване!

• Преди да включите уреда, проверете дали 
техническите данни за напрежението на 
мрежата, посочени в идентификационните 
данни, отговарят на тези на наличната 
електрическа мрежа. Идентификационните 
технически данни са посочени върху уреда (1D 
и 2A) и върху захранващото устройство (9В).

• Този уред трябва да се използва единствено 
за целта, за която е разработен, а именно като 
уред за грижа за лицето, шията и деколтето за 
домашна употреба. Всяка друга употреба се 
смята за неподходяща и следователно опасна.

Възможно е използването на основния 
уред (1) и под душа, както и във ваната.

• Този уред може да се използва от деца над 
8-годишна възраст и от лица с ограничени 
физически, сензорни или умствени 
възможности или без опит и познания, ако се 
намират под подходящ надзор или ако са били 
обучени относно безопасната употреба на 
уреда и си дават сметка за свързаните с него 
опасности. Децата не трябва да си играят с 
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уреда. Операциите по почистване и поддръжка 
не трябва да се извършват от деца без надзор.
НЕ дърпайте захранващия кабел или самия 
уред, за да изключите щепсела от захранващото 
устройство или от електрическия контакт.
НЕ излагайте уреда на влага или на действието 
на атмосферни влияния (дъжд, слънце).

• Винаги изключвайте щепсела от 
електрическото захранване преди почистване 
или поддръжка и при неизползване на уреда.

• При повреда или лоша работа на уреда го 
изключете и не го поправяйте. За евентуална 
поправка се обръщайте само към оторизиран 
сервиз за обслужване.

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва 
да се замени от оторизиран сервизен център, с 
цел предотвратяване на всякакви рискове.

• Уредът трябва да се използва само върху 
човешка кожа. Не го използвайте върху животни.

• Уредът трябва да се използва само със 
захранващото устройство, доставено заедно 
с уреда.

• След приключване на зареждането 
изключете щепсела от контакта. Използвайте, 
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зареждайте и съхранявайте уреда при 
температура между 10°C и 35°C включително

• Ако решите да не използвате повече уреда, 
Ви препоръчваме да го направите така, че да 
не може да работи, като отстраните всички 
опасни части и неутрализирате опасността, 
произтичаща от всички потенциално опасни 
части, по-специално за да предпазите децата, 
които може да се изкушат да си играят с него.

• От хигиенни съображения настоящият уред 
трябва да се счита само за лична употреба.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА 
УПОТРЕБА НА БАТЕРИИТЕ

• Уредът е снабден с батерии, които не се сменят от 
потребителя. Не се опитвайте да сменяте сами тези батерии. 
Относно ремонта или смяната на батериите се свържете с 
отдел “Обслужване на клиенти”.

•  Не презареждайте батерии за еднократна употреба.
•  Не презареждайте презареждащи батерии с уреди, които 

не са изрично препоръчани за тази цел или по начини, 
различни от посочените в инструкциите.

•  Никога не излагайте батериите на прекалена топлина 
като тази, причинена от слънчеви лъчи, огън или подобни 
източници: повишен риск от изтичане на киселина! 
Неспазването на тези указания може да доведе до 
повреждане и възможна експлозия на батериите.

•  Не демонтирайте, изхвърляйте в огъня или свързвайте на 
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късо батериите.
Винаги дръжте батериите на недостъпни за деца места. 
В случай на поглъщане батериите може да причинят 
смъртоносна опасност. Затова съхранявайте батериите на 
недостъпно за малки деца място. При поглъщане на батерия 
се свържете незабавно с лекар или с местен център по 
токсикология.
Съдържащата се в батериите киселина е корозивна. 
Избягвайте контакт с кожата, очите или дрехите.

• Свалете батериите от уреда, преди да го изхвърлите.
• Уредът трябва да се разкачи от електрическия контакт при 

сваляне на батериите.
• Изхвърляйте батериите в специализиран събирателен пункт.

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Преди използване на уреда се консултирайте със своя лекар или 

дерматолог в случай, че провеждате лечение на кожни проблеми.
• Уредът може да се използва с препарат за почистване на 

лицето и с хидратиращи продукти. Въпреки това употребата на 
някои почистващи продукти заедно с уреда може да причини 
раздразнения.

• Преди употреба тествайте уреда заедно с обичайния почистващ 
продукт, като използвате върху част от кожата отвътрешната 
страна на ръката.

• НЕ използвайте уреда за отстраняване на грим от очите.
• Уредът трябва да се счита за строго лична употреба: НЕ го 

употребявайте заедно с други потребители.
• Използването на уреда за отстраняване на грима от лицето 

може да направи петна по снопчетата на четчиците, но не влияе 
на правилното му функциониране. Ако е необходимо, почистете 
четчиците с вода и неутрален сапун.
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По време на употреба дръжте далече от очите.

РОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
НА ПРОДУКТА

Някои условия може временно да възпрепятстват използването на уреда. 
При наличие на едно от тези условия се консултирайте със своя лекар или 
дерматолог, преди да използвате уреда:
• Доказани кожни алергии.
• Изгаряния от прекалена експозиция на слънце или на лампи за 

тен.
• Екземи, псориазис, лезии, открити рани или активни инфекции 

(като например херпес) в зоната за третиране. Изчакайте 
засегнатата зона да оздравее, преди да използвате уреда.

• След третирания по химически пилинг или микродермоабразио.
• По време на прием на медикаменти, които може да предизвикат 

чувствителност на кожата.
• След скорошни операции по естетична хирургия в зоните за 

третиране.
• Акне, инфекции или ненормални състояния на кожата, дължащи 

се на системни или метаболитни заболявания.
• При съмнение относно възможността за използване на уреда се 

консултирайте с лекуващия си лекар или с дерматолог.

ЛЕГЕНДА СИМВОЛИ

Предупреждение Забрана

IPX7
Покрит срещу достъп на 
течности при временно 
потапяне 

Уред клас III
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ОПИСАНИЕ НА УРЕДА И 
АКСЕСОАРИТЕ  [Фиг. Z]

Разгледайте фигура [Z] в раздела с илюстрациите, за да 
проверите съдържанието на опаковката.
Всички фигури се намират на вътрешните страни на корицата.

1. Основен уред
1A. Място за прикачване
1B. Светлинен индикатор за работен режим и зареждане
1C. Бутон за включване и изключване   (0-1-2-0)
1D. Технически данни

2. База за презареждане
2A. Технически данни
2B. Конектор за презареждане

3. Ексфорлираща четчица (Peeling)
4. Четчица за почистване на нормална кожа (Normal)
5.  Четчица за почистване на чувствителна кожа (Sensitive)
6. Гъбичка
7. Микромасажор
8. Защитно капаче
9. Захранващо устройство

9A. Изходен конектор за захранване
9B. Технически данни на захранването
9C. Щепсел на захранването

Разгледайте външната опаковка относно характеристиките на уреда. 
Използвайте единствено с включените в доставката аксесоари.
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ЗОНИ НА ТРЕТИРАНЕ
Типичните зони на третиране с уреда са челото, носът, брадичката, 
бузите, шията и деколтето.
 

УПОТРЕБА
ПОДГОТОВКА
• Извадете базата за презареждане (2), основния уред (1) и захранващото 

устройство (9) от опаковката.
• Заредете батерията докрай, преди да използвате уреда за първи път.
ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА
• Поставете основния уред (1) в базата за презареждане (2) (фиг. A)
• Поставете изходния конектор на захранващото устройство (9A) в 

конектора за презареждане (2B).
• Поставете щепсела за захранващото устройство (9C) в електрически 

контакт: светлинният индикатор за работа и зареждане (1В) започва 
да мига, за да покаже, че уредът е на етап зареждане.

• Уредът е напълно зареден и готов за използване, когато светлинният 
индикатор за работа и зареждане (1B) остане светнат непрекъснато. 
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Тази операция може да изисква до 3 часа.
• Изключете изходния конектор на захранващото устройство (9A) от 

конектора за презареждане (2B): светлинният индикатор за работа 
и зареждане (1B) се изключва.

• Когато батерията трябва да бъде презаредена, един таймер издава 
3 звукови сигнала на всеки 30 секунди, за да сигнализира, че уредът 
скоро ще се изключи.

Уредът може да работи автономно около 90 минути при интензитет 1 и 
около 60 - при интензитет 2.

 Никога не покривайте уреда и захранващото устройство по 
време на презареждане!

ВНИМАНИЕ! За идеална дълготрайност на батерията 
препоръчваме да презареждате редовно и във 
всеки случай поне веднъж на 6 месеца.

 ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте уреда по време на презареждане.
МОНТАЖ
Преди употреба, в зоната за прикачване на основния уред (1A) 
монтирайте предварително избрания накрайник (3,4,5,6,7), като 
внимавате зоните на прикачване да съвпаднат (фиг. B).

СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА
Препоръчваме да приплъзнете предварително избраната четчица по 
различните зони на лицето с деликатни кръгови движения, без да 
упражнявате прекален натиск, като процедирате винаги в следната 
последователност:
• чело
• нос и брадичка
• буза
• буза
• врат и деколте.
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Уредът може да се използва и под душа, и във ваната
ТАЙМЕР
Уредът е снабден с вграден таймер, който показва с последователни 
звукови сигнали кога трябва да се преместите от една зона на 
лицето към друга. Таймерът е програмиран да третира:
• 20 секунди челото
• 20 секунди носа и брадичката
• 10 секунди всяка буза
• 20 секунди врата и деколтето.
След 1 минута и 20 секунди работа уредът се изключва автоматично. 
Все пак е възможно да изключите уреда във всеки един момент, 
преди автоматичното му изключване.
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ВИБРАЦИЯТА
Уредът е снабден с 2 интензитета на вибрация, които следва да 
се изберат в зависимост от персоналните нужди.
• Интензитет 1 (нисък) се активира автоматично при включване 

на уреда: индикаторът за работа (1B) светва с фиксирана 
приглушена светлина

• Интензитет 2 (висок) се активира при включен уред чрез 
повторно натискане на бутона за включване и изключване 
(1С): светлинният индикатор за работа (1В) светва с фиксирана 
наситена светлина.

ПОЧИСТВАНЕ
В зависимост от типа кожа, дълбокото почистване може да се 
извършва всеки ден, през ден или 1-2 пъти седмично.
•  Отстранете грима си както обикновено.
• В зоната за прикачване (1А) поставете четчицата за почистване, 

подходяща за Вашия тип кожа (4 или 5).
• Намокрете лицето, врата и деколтето.
• Разнесете конкретния почистващ продукт в зоните за 

почистване.
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• Навлажнете четчицата.
• Включете уреда, като натиснете бутона за включване и изключване 

(1С) и изберете желаната интензивност на вибрация: ще чуете 
звуков сигнал и уредът ще започне да вибрира.

• Приплъзнете четчицата по различните зони на лицето с 
деликатни кръгови движения, както е препоръчано.

• След приключване на процедурата изплакнете лицето и 
шията със студена или хладка вода.

• Попийте лицето.
ЕКСФОЛИРАНЕ
В зависимост от вида кожа ексфолирането може да се прави 
веднъж седмично или с по-малка честота, когато състоянието 
на кожата го изисква.
• Отстранете грима си както обикновено.
• Поставете ексфолиращата четчица (3) в зоната на прикачване 

(1А).
• Намокрете лицето, шията и деколтето.
• Нанесете конкретен продукт за почистване или ексфолиране 

в зоните за ексфолиране.
• Навлажнете ексфолиращата четчица (3).
• Включете уреда, като натиснете бутона за включване и изключване 

(1С) и изберете желаната интензивност на вибрация: ще чуете 
звуков сигнал и уредът ще започне да вибрира.

• Приплъзнете четчицата по различните зони на лицето с 
деликатни кръгови движения, както е препоръчано.

• След приключване на процедурата изплакнете лицето и 
шията със студена или хладка вода.

• Попийте лицето.
АКТИВИРАНЕ
• След като сте почистили лицето, в зоната за прикачване (1) 

поставете гъбичката (6).
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• Нанесете козметичното средство, което обикновено се 
използва в зоната за третиране

• Включете уреда, като натиснете бутона за включване и изключване 
(1С) и изберете желаната интензивност на вибрация: ще чуете 
звуков сигнал и уредът ще започне да вибрира.

• Приплъзнете гъбичката (6) по различните зони с деликатни 
кръгови движения, за да улесните абсорбирането на  
козметичния продукт.

МИКРОМАСАЖ
Ако желаете по-интензивно въздействие:
• След като сте почистили лицето, поставете микромасажора 

(7) в зоната за прикачване (1А) .
• Нанесете козметичното средство, което обикновено използвате 

в зоната за третиране.
• Включете уреда, като натиснете бутона за включване и изключване 

(1С) и изберете желаната интензивност на вибрация: ще чуете 
звуков сигнал и уредът ще започне да вибрира.

• Движете микромасажора (7) в различните зони с малки и 
деликатни кръгови движения (без никакъв натиск), за да 
улесните попиването на конкретния козметичен продукт и 
да стимулирате микроциркулацията.

ПОДДРЪЖКА
След всяка употреба е необходимо да пристъпвате към почистване.
Четчици, гъбичка, микромасажор (3,4,5,6,7):
• Измийте с хладка вода и неутрален сапун.
• Отстранете излишната вода с мека, чиста и суха кърпа.
• Оставете уреда да изсъхне напълно, преди да поставите отново 

аксесоарите.
Основен уред (1):
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• Когато е необходимо, почистете основния уред с хладка 
вода и неутрален сапун.

• Подсушете с мека и суха кърпа. След почистване предпазете 
използваната четчица със защитното капаче (8).

НЕ използвайте абразивни почистващи препарати или химикали 
за почистване на уреда.
НЕ го мийте в съдомиялна машина.
Постоянната употреба износва четчиците и гъбичката, които 
трябва да се подменят периодично.

ИЗХВЪРЛЯНЕ
Опаковката на уреда е съставена от рециклируеми 
материали. Изхвърляйте го съгласно нормите за 
опазване на околната среда.
Съгласно европейски стандарт 2002/96/ЕО уредът, който 
не се използва вече, трябва да се изхвърли по съответния 
посочен от законодателството начин. Рециклиращите 
материали в уреда се оползотворяват, за да се избегне 
замърсяване на околната среда. За повече  информация 
се обърнете към местен пункт за унищожаване на 
отпадъци или към дистрибутора на уреда.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ
Този уред съдържа презареждаеми литиево-йонни 
батерии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изхвърляйте батериите при 
битовите отпадъци: те трябва да се унищожават 
разделно и безопасно.

• Свалете батериите от уреда, преди да го изхвърлите.
• Изхвърляйте батериите в специализиран събирателен пункт.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАТЕРИИТЕ
• Отстранете батериите само ако са напълно разредени и не 

могат да бъдат заредени отново
• Демонтирайте батериите:

1. Повдигнете горната плоскост на основния уред (1), като 
използвате отвертка (фиг. C)

2. Отстранете горната плоскост на основния уред (1) (фиг. D)
3. Развийте всички винтове (фиг. Е)
4. Повдигнете горния вътрешен корпус (фиг. F)
5. Извадете конектора, който свързва проводниците на 

батерията към електрическата верига (фиг. G).
ЗАБЕЛЕЖКА:  Не свързвайте отново уреда към електрическия 
контакт, след като сте отстранили батериите.

СЕРВИЗ И ГАРАНЦИЯ
За ремонти или закупуване на резервни части се обръщайте 
към оторизиран сервиз за обслужване на клиенти на IMETEC, 
като се свържете на посочения по-долу номер или направeте 
справка на интернет сайта.  Уредът е снабден с гаранция на 
производителя.
За повече информация направете справка в приложения 
гаранционен лист. Неспазването на инструкциите, включени в 
този наръчник за употреба, грижи за и поддръжка на продукта 
води до загуба на правото на гаранцията, предоставена от 
производителя.




