
INTELGENTNY MASAŻER DO OCZU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup produktu marki ANLAN. Przed rozpoczęciem 
jego używania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz 
zachować ją celem skorzystania w przyszłości.



Środki ostrożności:
1. Jeżeli używasz soczewek kontaktowych, usuń je przedrozpoczęciem 
pracy z produktem.
2. Osoby o wrażliwej skórze powinny wykonać próbny test.
3. Należy powoli przesuwać masażerem, nie zostawiać go zbyt długo na 
jednym obszarze skóry.
4. W przypadku korzystania z funkcji wibracji należy unikać jej stosowa-
nia na powiekach.
5. W przypadku odczuwania jakiegokolwiek dyskomfortu, należy 
zaprzestać używania produktu.
6. Osoby, które cierpią na poniższe przypadłości prosi się o niekorzysta-
nie z tego produktu:
- Osoby z chorobami układu krążenia, hemo�lią,
- Osoby z chorobami skóry, np. atopowe zapalenie skóry
- Osoby z neuralgią twarzy,
- Osoby ze skłonnościami do alergi, wrażliwą skórą,
- Osoby w okresie przedmiesiączkowym, w trakcie ciąży oraz osoby, 
które niedawno rodziły
- Osoby odczuwające dyskomfort termiczny (odczuwanie ciepła),
- Osoby, które doznały poparzenia słonecznego na skórze.



OPIS PRODUKTU

Głowica masująca

obieg energii fotonów

Wyświetlacz LCD

Przycisk wyboru
 temperatury
Przycisk energii 
fotonów

Przycisk zasilania/
wibracji

Kabel do ładowania USB

Port ładowania USB

Uszczelnienie

Nakładka przeciwpyłowa



Wskaźnik 
temperatury

Trzy tryby wibracji

R (czerwone światło)
B (niebieskie światło)
Y (żółte światło)

Wkaźnik baterii

Wyświetlacz LCD

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa: Inteligentny masażer do oczu
Model: MYY06-02
Materiał:ABS
Wymiary: 130x22x22mm
Waga: około 42g
Pojemność baterii: 400mAh
Moc: 2.5W
Zasilanie: 5V, 1A
Napięcie znamionowe: 3.7 V
Czas ładowania: około 2 godziny
Czas trybu czuwania: około 3 godziny
Automatyczne wyłączanie : po 15 minutach
Zakres temperatur: od 38-45°C
Długość fal światła:
-światło czerwone: 620-630nm
-światło niebieskie: 470nm
-światło żółte: 590nm



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Urządzenie główne x1 Torba do przechowywania x1

Kabel do ładowania x1 Instrukcja obsługi x1



OPIS TRYBÓW

Przycisk zasilania/wibracji:
Długie naciśnięcie przycisku przez około 2 sekundy powo-
duje właczenie się produktu. Domyślne ustawienia to 
38°C/czerwone światło/słby tryb wibracji.

Krótkie naciśnięcie- wybór trybu wibracji:
słaby-średni-mocny-brak wibracji.

Ponowne długie naciśnięcie przycisku (około 2 sekundy) 
powoduje wyłączenie się produktu.

Przycisk energii fotonów:
Domyślne ustawienie to światło czerwone. Krótkie naci-
śnięcie tego przycisku pozwala na wybór innego światła:
R (światło czerwone)- B (światło niebieskie)-Y (światło 
żółte)- brak światła (stop)

Światło czerwone (620-630nm): 
Pomaga poprawić aktywność komórek,  metabolizm komórkowy, 
stymulować wzrost kolagenu, a tym samym zwiększyć elastyczność 
skóry, naprawić wrażliwą skórę i osiągnąć cel wybielania i odmładzania 
skóry, obkurczania dużych porów.
Niebieskie światło(470nm): 
Pomaga stymulować por�rynę w enzymach skóry, aby uwolnić dużą 
ilość singletowego aktywnego tlenu, tym samym zabijając bakterie 
beztlenowe , skutecznie lecząc trądzik skórny, pryszcze, itp.
Żółte światło(590nm): 
Pomaga rozłożyć melaninę skóry, wspomaga wzrost komórek, pobudza 
detoksykację limfatyczną, przyspiesza i reorganizuje strukturę skóry 
właściwej, tworząc w ten sposób delikatną i lśniącą skórę.



Przycisk wyboru temperatury:
Domyślne ustawienie temperatury to 38°C.  Krótkie naciśnięcie 
tego przycisku umożliwia jej wybór od 38°C do 45°C.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Do użytku dla oczu:

1. Umyj twarz aby zmyć makijaż. Po 
nałożeniu kremu pod oczy wybierz 
interesujący Cię tryb.

2.Przesuwaj wałek w przód i w tył, 
robiąc małe kółko od środka do 
dolnej powieki.

3.Przesuwaj się od wnętrza 
dolnego oka do wnętrza górne-
go oka, jak przy rysowaniu 
półkola.



Do użytku do ust:

1.Oczyść usta i osusz je ręcznikiem 
papierowym. 

2.Nałóż balsam do ust, poruszaj głowicą 
masującą po ustach.

3. Po zakończeniu zabiegu, naciśnij 
przycisk wł/wył. przed 2 sekundy aby 
wyłączyć produkt. Głowicę masującą 
wytrzyj czystym ręcznikiem lub 
ręcznikiem papierowym.



INSTRUKCJE ŁADOWANIA

1. Przed pierwszym użyciem lub w sytuacji, kiedy produkt nie był 
używany przez dłuższy czas, należy naładować baterię.
2.Podłącz kabel ładowania USB do portu USB komputera osobistego, 
baterii przenośnej lub adaptera, aby naładować jednostkę główną.
3.Nie używaj go podczas ładowania, odłącz kabel od jednostki 
głównej po pełnym naładowaniu.
Podczas ładowania miga wskaźnik poziomu baterii, a pełne naładowa-
nie trwa około 2 godziny.

KONSERWACJA

1.Przed masażem należy równomiernie nałożyć krem pod oczy. Po 
zabiegu należy wyczyścić głowicę masującą tak aby nie pozostał na niej 
żaden kosmetyk.
2. Głowicę masującą nalęzy wytrzeć przy użyciu wilgotnej chusteczki 
lub suchego ręcznika papierowego.
3.Produkt należy przechowywać w torbie (dołączona w opakowaniu)
w chłodnym i suchym miejscu unikająć zanieczyszczeń.
4. Produkt nie należy czyścić za pomocą silnych środków czyszczących 
ani przy pomocy wody.
5. Produkt nie może być używany gdy nosi jakiekolwiek ślady uszkodze-
nia.
6. Nie należy doprowadzać do upadku lub uderzenia produktu.



PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Nie można włączyć urządzenia. Co należy zrobić?
O: Proszę nacisnąć przełącznik przez 2 sekundy, aby włączyć urządze-
nie. Jeśli to nie działa, naładuj go około 2 godzin.

P: Nie można było naładować urządzenia. Co zrobić?
O: Upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo podłączone za 
pomocą kabla do ładowania oraz do sieci elektrycznej. Jeśli tak, zmień 
adapter lub kabel do ładowania.

P: Urządzenie nie działa po naładowaniu. Co zrobić?
O: Spróbuj ponownie uruchmić urządzenie, jeżeli nadal nie będzie 
działało skontaktuj się z działem obsługi klienta.

P: Czy produkt może być stosowany codziennie?
O: Tak, produkt nadaje się do codziennego stosowania.

P: Głowica do masażu jest brudna.
O: Proszę przetrzeć ją wilgotną szmatką.



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie 
z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany 
łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on 
selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych 
punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, 
zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom 
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System 
zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowią-
zującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi 
usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat 
można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszcza-
nia lub sklepie, w którym produkt został zakupiony. 

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia 
Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną 
środowiska, okreslających zagrożenia, które powinny zostać 
wykryte i wyeliminowane.

Ochrona środowiska


