
Instrukcja obsługi
Masażer terapeutyczny

* Ten produkt nie urządzeniem medycznym przeznaczonym do kuracji medycznych, lub diagnostyki. 
Niniejszy produkt jest przedmiotem gospodarstwa domowego.
Dziękujemy za zakup maski LED ANLAN. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego użytkowa-
nia, upewnij się, by przeczytać całą instrukcję. Prosimy o dołączenie niniejszej instrukcji w przypadku 
przekazania tego produktu innym użytkownikom.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie zaleca się korzystania z produktu przez niniejsze osoby:
- Ludzie po operacjach plastycznych twarzy
- Ludzie z metalowymi podskórnymi implantami
- Kobiety w ciąży
2. Każdy tryb urządzenia może być używany raz dziennie, w 
przeciwnym razie mogą wystąpić podrażnienia.
3. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do pielęgnacji twarzy 
i szyi.
4. W przypadku wrażliwej skóry, nie zaleca się korzystania z 
urządzenia codziennie, dla osób  z wrażliwą skórą zalecane 
jest korzystanie z urządzenia maksymalnie 1 raz w tygodniu.
5. Przytrzymaj włącznik przez 1 sekundę by włączyć urządze-
nie. Korzystanie z urządzenia podczas ładowania jest zabro-
nione.
6. Przytrzymaj metalowe paski czujnika po obu stronach 
produktu ( by uformować łuk przylegający do ciała) odpo-
wiednie dopasowanie pomaga uzyskać najlepsze efekty 
działania produktu..
7. Produkt korzysta z technologii jonizacji przy użyciu mikro-
-napięcia. Podczas korzystania z produktu może wystąpić 
uczucie delikatnego mrowienia, co jest normalne. Prosimy 
się tym nie martwić.
8. Do korzystania z trybu „CLEAN” można użyć jedynie wody 
micelarnej, prosimy nie używać do tego celu płynu do 
demakijażu ani innych środków kosmetycznych.
9. W celu czyszczenia urządzenia użyj suchej szmatki, mycie 
urządzenia pod wodą jest zabronione.
10. Prosimy o nie trzymanie urządzenia urządzenia w wilgot-
nych miejscach, jak łazienka, może to spowodować spięcie 
elektryczne.



Wprowadzenia do produktu

Głowica Dioda RGB

Dioda funkcji

Dioda wybranego
trybu

Włącznik/
przełącznik
trybu 

Port ładowania USB



Specyfikacja

Nazwa Masażer terapeutyczny
(Neck beauty device)

Model ES – 081

Materiał ABS

Moc wyjściowa 3.7V

Pojemność baterii 500mAh

Moc 2.5W

Moc wejściowa 5V=1A

Rozmiar 89x47x120mm

Automatyczne
wyłączanie Po około 5ciu minutach

Czas ładowania Około 2godziny

Zawartość opakowania
Masażer terapeutyczny, przewód USB
do ładowania, Instrukcja obsługi, torba
do przechowywania urządzenia



Funkcje
Niniejszy produkt jest masażerem terapeutycznym z 
funkcją świateł LED RGB. Urządzenie służy do czyszczenia 
oraz rozjaśniania skóry, terapii EMS, terapii ciepłem, 
nawilżania skóry. Urządzenie posiada funkcję jonizacji 
skóry jonami plusowymi oraz minusowymi.

Funkcja plusowych i minusowych jonów
Funkcja plusowych i minusowych jonów wykorzystuje 
zasadę wchłaniania plusowych i minusowych jonów w 
celu pozbycia się zalegających zanieczyszczeń w głębo-
kich porach skóry. Funkcja ta ma również za zadanie 
dokładne wyczyszczenie porów skóry przez zjawisko 
jonoforezy.  Składniki jonów wchodzą w głęboką skórę.

Funkcja wibracji
Funkcja wibracji wykorzystuje mechaniczne wibracje oraz 
stymulację mikro-napięciem by napinać skórę oraz zwięk-
szyć jej elastyczność oraz metabolizm.

Funkcja ciepła
Funkcja ciepłego masażu poprawia proces wchłaniania 
zmarszczek, co prowadzi do rozciągnięcia i wchłonięcia 
zmarszczek. Po zabiegu ciepła skóra staje się bardziej 
elastyczna.

Funkcja czerwonego światła
Funkcja czerwonego światła może efektywnie stymulo-
wać skórę, odżywiać kolagen w skórze, redukować niedo-
skonałości oraz pomniejszać zmarszczki.

Funkcja niebieskiego światła
Funkcja niebieskiego światła może efektywnie poprawiać 
jakość skóry, redukować trądzik, pryszcze, oraz zabijać 
bakterie naskórne. Długotrwałe korzystanie z tej funkcji 
może prowadzić do odmłodzenia skóry oraz poprawienia 
jej ogólnej kondycji.



Cechy urządzenia

Funkcja zielonego światła.
Funkcja zielonego światła poprawia mikro cyrkulacje 
krwi w skórze, drenuje układ limfatyczny oraz redukuje 
obrzęki skóry.

Funkcja czyszczenia (CLEAN)
Funkcja czyszczenia pozbywa się zanieczyszczeń z porów  
skóry, eliminuje trądzik przebarwienia skórne.

Funkcja EMS (EMS)
Funkcja EMS służy do efektywnej stymulacji oraz relaksu 
skóry. Funkcja ta pomaga skórze produkować oraz 
utrzymywać odpowiednią wilgotność skóry właściwej.

Funkcja nawilżania (HOT)
Funkcja nawilżania delikatnie pobudza oraz relaksuje 
skórę. Funkcja ta pomaga utrzymać witalność i odpo-
wiednie nawilżenie skóry.



Jak korzystać z urządzenia

Funkcja czyszczenia
- funkcja ta może efektywnie pozbywać się zabrudzeń z 
porów skóry oraz rozjaśniać skórę
- podczas łączenia funkcji czyszczenia z trybem zielonego 
światła, może wspierać to mikro cyrkulacje krwi w skórze, 
drenować limfę oraz redukować obrzęki skóry

1. Przytrzymaj włącznik przez 1 sekundę by włączyć urzą-
dzenie oraz tryb „CLEAN” ( ten tryb pracuje automatycz-
nie z trybem zielonego światła)
2. Rozprowadź równomiernie wodę micelarną po skórze 
twarzy lub szyi. (urządzenie nie jest wodoodporne, więc 
nie rozprowadzaj wody bezpośrednio po urządzeniu).
3. Przytrzymaj metalowe paski czujnika po obu stronach 
produktu ( by uformować łuk przylegający do ciała) odpo-
wiednie dopasowanie pomaga uzyskać najlepsze efekty 
działania produktu.
4. Przesuwaj głowicę urządzenia od dołu do góry szyi.



Funkcja EMS
- Funkcja EMS służy do efektywnej stymulacji oraz relaksu 
skóry. Funkcja ta pomaga skórze produkować oraz utrzy-
mywać odpowiednią wilgotność skóry właściwej.
- Podczas łączenia funkcji z  trybem czerwonego światła, 
może to efektywnie stymulować skórę, rewitalizować 
kolagen skóry, redukować zmarszczki.

1. Przytrzymaj włącznik przez 1 sekundę by włączyć urzą-
dzenie, następnie kliknij włącznik ponownie by wyłączyć  
tryb „EMS” ( ten tryb pracuje automatycznie z trybem 
czerwonego światła)
2. Rozprowadź równomiernie balsam po skórze.
3. Przytrzymaj metalowe paski czujnika po obu stronach 
produktu.
4. Przesuwaj głowicę urządzenia od dołu do góry szyi.



Funkcja nawilżania 
Funkcja nawilżania delikatnie pobudza oraz relaksuje 
skórę. Funkcja ta pomaga odzyskać witalność i odpo-
wiednie nawilżenie skóry.
- podczas łączenia funkcji z  trybem niebieskiego światła, 
może pomagać to w rozwiązaniu problemów skórnych. 
Funkcja ta pomaga redukować trądzik, pryszcze, bakterie 
skórne. Podczas dłuższego korzystania z tej  funkcji, może 
to przyczynić się do wspierania procesu odmładzania 
skóry.

1. Przytrzymaj włącznik przez 1 sekundę by włączyć urzą-
dzenie, następnie kliknij dwukrotnie  włącznik ponownie 
by włączyć tryb nawilżania ( ten tryb pracuje automatycz-
nie z trybem niebieskiego światła)
2. Zaaplikuj maskę do twarzy lub szyi.
3. Przytrzymaj metalowe paski czujnika po obu stronach 
produktu.
4. Przesuwaj głowicę urządzenia od dołu do góry szyi.



Jak korzystać z głowicy urządzenia

Przesuwaj głowicę od podb-
ródka do policzka

Przesuwaj głowicę od dolnej 
części szyji do podbródka

Przesuwaj głowicę od policzka 
do kącika oka

Przesuwaj głowicę od dolnej 
części czoła do górnej części 
czoła






