
                                               Ręczny przyrząd kosmetyczny  

inFace ZALOTKA lokówka PODGRZEWANA 

 do rzęs SILVER 

 

WPROWADZENIE  
InFace Eyelash, nowy produkt do pielęgnacji ciała. Łączy się ze znaną rodziną produktów czyszczących pory i 
szczotek oczyszczających, dzięki czemu możemy utrzymać dbałość o estetykę przy niewielkim wysiłku. Teraz 
inFace zaskakuje nas tą fantastyczną lokówką do rzęs. Narzędziem, które zwija je w zaledwie 60 sekund, nie 
uszkadzając ich. Chcesz wiedzieć, jak to działa? Wszystko objaśniamy poniżej! 

Zwiń rzęsy w 60 s – Ceramiczny pręt grzejny – wskaźniki LED – 3 poziomy temperatury – Ładowanie typu C 

InFace Eyelash jest łatwy w użyciu. Najpierw nałóż tusz do rzęs. Następnie przytrzymaj rzęsy InFace 
na korzeniu rzęs przez 3 sekundy i powtórz ten sam proces teraz na końcach. Następnie przeczesz 
rzęsy od korzenia do końcówki około 3-5 razy. I… Voila! Możesz pokazać swój wspaniały wygląd. 

Najważniejsze zalety urządzenia inFace 

● Wskaźniki LED dotyczące poziomu temperatury, poziomu naładowania baterii i 
podgrzewania wstępnego 

● Poziom temperatury pozostaje zapisany do następnego użycia 

● Inteligentne i automatyczne wyłączanie po 10 minutach zasilania 
● Szybkie ładowanie typu c 

Parametry techniczne: 

● Marka: inFace 
● Produkt: Lokówka do rzęs 
● Nazwa: Eyelash Curler Instrument 
● Model: ZH-02D 
● Poziomy temperatury – Poziom L (niski): 60ºC, Poziom M (średni): 85ºC, Poziom H (wysoki): 

95ºC 
● Napięcie wejściowe: 5V 
● Moc wejściowa: 2W 
● Napięcie znamionowe: 3.7V 
● Moc znamionowa: 3,5 W 
● Typ ładowania: USB typu C 
● Wymiary: 140 x 25,3 x 22,3 mm 

Zawartość opakowania: 

● 1 x InFace Lokówka do rzęs SILVER 
● 1 x Kabel ładujący USB 
● 1 x Instrukcja obsługi 
● 1 x  grzebień do czyszczeni 

 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  

1. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowo je używać.  

2. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby korzystać z tego urządzenia.  

3. Nie ściągaj ani nie przerabiaj urządzenia.  

4. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.  

5. nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności, np. Na słońcu, w 
pobliżu ognia, w łazience itp. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie używaj ani nie umieszczaj go w 
urządzeniu lub w jego pobliżu.  

6 Nie używaj i nie umieszczaj urządzenia w stanie mokrym w przypadku zwarcia, porażenia prądem elektrycznym lub 
pożaru.  

7. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych, aby umożliwić jego użycie, konieczny jest 
ścisły nadzór, gdy urządzenie jest obsługiwane przez użytkownika poniżej 18 roku życia.  

8. przechowywać poza zasięgiem dzieci.  

9. kobiety w ciąży i osoby z nadciśnieniem, chorobami serca nie mogą używać.  

10. Zabrania się korzystania z urządzenia osobie nadmiernie wrażliwej na choroby skóry. 

1. Aby uniknąć awarii lub pożaru, przestań używać w przypadku nietypowego nagrzania. 2. Nie upuszczaj ani nie 
uderzaj urządzenia.  

3. Serum należy nakładać stale podczas stosowania.  

4. Nie używaj go, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.  

5. Poniższe warunki nie pozwalają na:  choroby serca, gorączkę, chorobę zakaźną, raka, otwarte skaleczenia, ostrą 
chorobę, niedociśnienie, nadciśnienie, wszczepienie rozrusznika serca, sztuczne lub leczone serce, choroby skóry, 
oparzenia słoneczne, u osób wrażliwych, anapetię.

 


