
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Külluslik vesinikveega iluotstarbeline nano-pihusti 
 

--- Toote kasutusjuhend --- 
 
 
 

Täname meie toote valimise eest. Palun lugege üksikasjalikku 
kasutusjuhendit ja teatist, et hoida ära toote mistahes rike või vale 
kasutamise põhjustatud vigastused. 

Palun lugege seda juhendit hoolikalt ja hoidke seda edaspidise 
kasutamise jaoks hästi. 

 

Toote tutvustus 
 

Kas teid on häirinud pidevad näonahaga seotud probleemid, 
näiteks niiskuse kadumine, ultraviolettkiirguse põhjustatud 
probleemid, vananemine jne?  

Kas te ei ole suutnud probleeme veel lahendada, olgugi, et olete 
proovinud piisavalt nahahooldustooteid? Siin on täiesti uus niisutav 
seade näonaha hooldamiseks, millel on spetsiaalne disain ja mis on 
valmistatud just teile. Selles kasutatav ioniseeritud vee täiustatud 
tehnoloogia on ühendatud ultraheli-pihustamise ja massaaži 
tipptasemel multifunktsionaalsusega. See hämmastav seade pakub 
kauakestvat niisutust, aitab taastada naha niiskuse tasakaalu, 
vähendab peenikeste joonte ja kortsude ilmumist ning lisaks kaitseb 
teie nahka ultraviolettkiirguse eest. Selle kasutamine aitab teil 
vabaneda näonahaga seotud probleemidest. Parim abistaja naha 
hooldamisel. 
 

Pakendi sisu 
 

Iluotstarbeline nano-pihusti *1 
Tilgutaja *1 
Toote kasutusjuhend *1 
USB-laadimiskaabel *1 
Garantiikaart *1 
Sertifikaat *1 
Flanelletist kott *1 

 

Toote osad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tootekirjeldus 
 

Sisendpinge 5 V 
Tööpinge 3,7 V 
Võimsus 1,5 W 
Iooni intensiivus 3,7 V 
Udu suurus 0,3 um 
Udu vool 0,6-0,8 ml / 30 sekundit 
Vesiniku kontsentratsioon <1500 ppb 
Veepaagi maht  12 ml 
Aku mahutavus 400 mAh 
Elektroodi materjal Titaan-plaatina 
Kasutusaeg töötluse kohta 30 s pärast sulgeja alla 

lükkamist 
 

Toote funktsioonid 
 

Nano-pihusti funktsioon 
Seadmes kasutatav ioniseeritud vee täiustatud tehnoloogia on 

ühendatud ultraheli-pihustamise ja massaaži tipptasemel 
multifunktsionaalsusega. See hämmastav seade pakub kauakestvat 
niisutust, aitab taastada naha niiskuse tasakaalu, vähendab peenikeste 
joonte ja kortsude ilmumist ning lisaks kaitseb teie nahka 
ultraviolettkiirguse eest. Iluotstarbelise nano-pihusti kasutamine 
aitab teil vabaneda näonahaga seotud probleemidest. Parim abistaja 
naha hooldamisel. 

 

Vibreeriv massaaž 
Laske madalal 200 Hz sagedusel  vibreerimisega iga naha rakku 

vibreerida, taastage naha läige ja naha ühtlane värvus. Vibratsioonid 
võivad kiirendada naha mikrovereringet ja väikesed rakud toovad 
rohkem toitaineid lümfidega seotud osadesse ning kõrvaldavad 
toksiinide kogunemise. 
 

Juhend toote kasutamiseks 
 

Nano-pihusti niisutamine 
Lükake pihusti kate alla ja pihustumine algab automaatselt. Seade 

lõpetab 30 sekundi pärast töö automaatselt; töötamse varem 
lõpetamiseks lükake kaas tagasi üles. 

 

Ioonidega vibreeriv massaaž 
1. Puhastage silmaümbruse nahk ja kandke sinna õrnalt õhuke 

kiht silmakreemi. 
2. Hoidke seadme vibreerivat osa õrnalt silma juures, vajadusel 

tehes ringe. Veenduge, et nahk on puhas ja niisutatud, muidu on 
raske massaaži teha. 

3. Massaaži soovituslik kestus on kuni 10 minutit ja seda 
soovituslikult 3-4 korda nädalas. 

4. Pärast kasutamise lõpetamist peatub massaažiseade 
automaatselt. Masseerivat otsikut saab puhastada kiududeta 
riidelapiga. Pärast kasutamist kasutage otsiku puhastamiseks puhast 
puuvillast lappi. 
 

Indikaatorlambi tuli 
 

Indikaator: seadme olek. 
Vähese laetuse indikaator: töötamise ajal põleb punane LED. 
Laadimise nõuanded: laadimise ajal põleb roheline LED. 
Täieliku laetuse indikaator: laadimise lõppedes roheline LED 

kustub. 

Kasutamine 
 
 

Lükake paagi kaant õrnalt eemale. Täitke konteiner 
tilgutaja kaudu veega. 

 
 
 
 
 
 
 
Sulgege paagi kaas. Sulgeja alla libistamisel paiskub udu  

pesast välja nano-udu. 
 
 
 
 
 

 
 

Ohutusjuhised 
 

1. Toode on mõeldud vaid isikliku iluhoolduse tarbeks, ärge 
kasutage seda muul eesmärgil. 

2. Ärge kasutage toodet kui selle kasutamisel esineb 
ebamugavust. 

3. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks koos õlibaasil või vees 
mittelahustuvate kosmeetikatoodetega; mõningaid nahahoolduse 
lahendusi tuleb enne kasutamist lahjendada. 

4. Seade ei ole veekindel – palun ärge peske seda vees. 
5. Ärge täitke veemahutit liigselt, kuna mahutist välja lekkiv 

vedelik võib hävitada toote vooluringi. 
6. Naha töötlemise lõpetamisel lükake sulgeja seadme välja 

lülitamiseks üles.  
7. Kasutaja ei tohiks seadet parandada või koost lahti võtta; 

lubatud on vaid volitatud teeninduspunkti teostatud hooldustööd. 
 

Hooldusjuhised 
 

1. Kui udu väljalaskeavas on väikest mustust, puhastage seda 
vatitikuga. 

2. Pärast vee lisamist pühkige udu väljalaskeavas olev veetilk 
vatitikuga või pange seade maha ja lükake automaatse pihustamise 
alustamiseks kaas alla. 

3. Kui udu kogus muutub väikeseks, raputage palun toodet, et 
vabastada pideva kasutamise poolt tekitatud õhumull. Kui see 
probleemi ei lahenda, kontrollige palun akut ja vajadusel laadige 
seadet. 

4. Kui kasutasite kogemata jumestamisel kasutatavat õli ja seade 
lõpetas pihustamise, sooritage selle korda saamiseks järgmised 
sammud: libistage lükatav kaas alla ja pühkige udu väljalaskeava 
õrnalt vatitikuga. Vajadusel tuleb neid samme kasutajal mitu korda 
korrata; seejärel katsetage seadet teatud koguse puhta veega. 

5. Kui mahutist lekib vett, kontrollige palun kas veemahuti ja 
tihendi silikoonist osa asetsevad õiges kohas ja pühkige vesi 
pabertaskurätiga ära. 

6. Ärge kasutage vett rohkem kui kaks päeva – palun valage vesi 
välja. 

7. Selles tootes soovitatakse kasutada pudelis mineraalvett. Puhta 
vee, destilleeritud vee või madalal temperatuuril oleva vee 
kasutamisel võivad pihusti avause juurde veest kergesti „helmed“ 
tekkida. Palun kasutage kuiva riiet, et need õigeaegselt ära pühkida, 
vältides seega vee „helmeste“ tekkimist seadmesse ja seadme 
kahjustamist. 

8. Palun hoidke seadme pind kuiv, et hoida ära 
vibreerimisfunktsiooni vale käivitumine.  
 

Garantiikaart 
 

Toote nimi 

Kauba mudel 

Garantiiaeg (üks aasta alates ostukuupäevast) 

Ostukuupäev 

Arve number 

Palun hoidke garantiikaarti hoolikalt ja esitage see parandustööde jaoks 

Kliendi nimi Müüja nimi 

Kontaktaadress Kontaktaadress 

Kontakttelefon Kontakttelefon 

Seadet parandatakse vaid siis kui garantiikaart on korralikult alles hoitud. 
 

Lugupeetud klient 
 

Juhtiv riba 

 Udu väljalaskeava 

Udu väljalaskeava 

Veepaagi kaas 

LED-indikaator 
USB-laadimisport 
Masseeriv ots 

Sertifikaat 
Kontrollimise 
otsus 

Kontrollimise 
kuupäev 


