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*Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem

produkt i przechowuj go we właściwy sposób.

Zapraszamy do korzystania z inFace
inFace Visual Blackhead Remover 
Nezależnie opracowany i wyprodukowany przez firmę
Shenzhen inFace Technology Co., Ltd., która jest powiązana z
Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.. Od momentu założenia firmy
została zaprojektowana zgodnie z podstawowymi
koncepcjami praktyczności, funkcjonalności i bezpieczeństwa
, mający na celu tworzenie produktów opartych na
technologii i intelektualnych oraz dążenie do odkrywania i
wprowadzania innowacji.

Wizualny środek do usuwania zaskórników inFace
IFunkcje Produktu I
Usuwanie zaskórników | Złuszczający
Czyszczenie porów | Niebieskie światło przeciwzapalne

Środki ostrożności
Przeczytaj i postępuj zgodnie z następującymi wytycznymi
dotyczącymi bezpieczeństwa:
1. Ten produkt nie jest wodoodporny, proszę nie moczyć
produktu w żadnej formie cieczy.
2. Trzymaj produkt z dala od wanny, brodzika, umywalki
grzechu lub innych naczyń zawierających wodę oraz utrzymuj
produkt i zasilacz w stanie suchym.
3. Wysusz ręce, aby zapobiec przedostaniu się wody lub
innych płynów do produktu i uszkodzeniu produktu.
4. Nie nadużywaj go na tym samym obszarze twarzy,
ponieważ może spowodować zaczerwienienie,
zaczerwienienie i obrzęk skóry. Zaleca się, aby czas
przetrzymywania w tym samym obszarze w okresie:
stosowanie nie powinno przekraczać 3 sekund, a czas
każdego zabiegu nie powinien przekraczać 5 minut.
5. Nie używaj na delikatnych obszarach skóry, takich jak
podbródek, kąciki ust i wokół oczu.
6. Nie używaj tego produktu na skórze z otwartymi ranami,
trądzikiem lub pryszczami.
7. Nie używaj go na skaleczenia, obszary, które przeszły
operację plastyczną, stany zapalne skóry, swędzenie i
zaczerwienienie.
8.|Jeśli źle się poczujesz podczas użytkowania, natychmiast
przestań go używać.
9. Po długim czasie ciągłego użytkowania, jeśli ciało wydaje się
nagrzewać, nie jest to awaria produktu, proszę mieć pewność,
że go użyjesz.
10. Po użyciu produktu skóra może wydawać się czerwonawa
Stan, który jest normalnym zjawiskiem, zazwyczaj w ciągu 1
godziny zaczerwienienie zniknie.
ll. Nie patrz bezpośrednio na działające światło LED z bliskiej
odległości.
12. Nie pozwalaj dzieciom korzystać z tego produktu, umieść
ten produkt poza zasięgiem dzieci.

13. Jeśli produkt jest uszkodzony, przestań go używać.
14. Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze skórą, skonsultuj się z
lekarzem przed użyciem tego produktu.
15. Podczas konserwacji użytkownika należy zachować środki
ostrożności, należy podać odpowiednie szczegóły.
16. Instrukcje zawierają treść następujących elementów:
- z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat
oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
czuciowych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy,
jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane
dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją
związane z tym zagrożenia.
-dzieci nie mogą bawić się urządzeniem
-czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być
wykonywane przez dzieci bez nadzoru

Ostrzeżenie FCC
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie
zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność,
mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.
Operacja jest
z zastrzeżeniem następujących dwóch warunków:
(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń
i
(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane
zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować
niepożądane działanie. Uwaga: To urządzenie zostało
przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów
FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony
przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.
To urządzenie generuje zastosowania i może emitować
energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest
zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może
powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie
ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej
instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w
odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić,
wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do
próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z
następujących środków:
-Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
-Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
-Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie
od tego, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym
technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Urządzenie zostało ocenione pod kątem ogólnej ekspozycji
na fale radiowe

Urządzenie może być używane bez ograniczeń w warunkach
ekspozycji przenośnej.

Szczegóły Produktu
Otwórz pudełko, a zobaczysz
1. Wizualny środek do usuwania zaskórników inFace x1
2. Dysza ssąca x4
3. Silikonowy pierścień O x2
4. Siatka przeciwpyłowa x2
5. Kabel ładujący USB x1
6. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna x1
(Jeśli brakuje jednego lub więcej z powyższych akcesoriów,
proszę
skontaktuj się z naszym posprzedażowym centrum obsługi
klienta.)

Uwaga: Zdjęcia produktów i opis odpowiednich cech
przedstawionych w tej instrukcji, a także objaśnienia
niektórych rzeczowników, mogą być używane tylko jako
odniesienie, użytkownicy powinni opierać się na rzeczywistym
obiekcie. Mając na uwadze konsekwentną politykę ciągłego
ulepszania produktów inFace, zastrzegamy sobie prawo do
zmiany specyfikacji produktów bez wcześniejszego
powiadomienia.

Parametry produktu
Nazwa produktu: Wizualny środek do usuwania
zaskórników inFace
Model: CF-05E Pojemność baterii: 800 mAh
Napięcie wejściowe: 5 V = Moc wejściowa: 5 W
Napięcie znamionowe: 3.7 V = Moc znamionowa: 6 W
Prąd czuwania: około 30uA Tryb ładowania: USB DC 5V
Czas ładowania: około 2 godzin Prąd ładowania: 600mA
Rozmiar produktu: 160*31.5*31.5mm Waga netto: około
120g
Ciągły czas pracy: około 60 minut
Zakres temperatur pracy: 0°C~40°C

Instrukcje
1. Długo naciśnij przycisk "ON/OFF (przełącznik funkcji)" przez
1.5 sekundy, aby włączyć urządzenie. Biała dioda LED
poziomu 1 miga, wskazując stan gotowości;
2. Po włączeniu urządzenia krótko naciśnij przycisk "Mode",
aby przełączać się między "gorącym kompresem-niebieskim
czyszczeniem światła", a odpowiednia lampka kontrolna jest
zawsze włączona;
3. Pracuj w każdym trybie przez 5 minut, aby przejść do trybu
gotowości. Jeśli w ciągu 90 sekund w trybie gotowości nie
zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie wyłączy się
automatycznie;
4. W dowolnym stanie pracy naciśnij i przytrzymaj przycisk
"ON/OFF (przełącznik funkcji)" przez 1.5 sekundy, urządzenie
wyłączy się.
5. W "trybie czyszczenia" krótko naciśnij przycisk "ON/OFF
(przełącznik funkcji)", aby przełączać się między "poziom 1 -
poziom 2 - poziom 3 - tryb gotowości", a odpowiednie lampki
kontrolne są włączone;
6. W "trybie gorącego kompresu" część urządzenia z gorącym
kompresem jest podgrzewana do 40i2 stopni i utrzymywana
w stałej temperaturze, a kontrolka "trybu gorącego
kompresu" jest zawsze włączona;
7. W "trybie niebieskiego światła" świeci niebieska dioda LED
na górze urządzenia;
8. Gdy napięcie baterii jest niższe niż 3,4 V, czerwony
wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii miga przez 90
sekund i automatycznie się wyłącza;
9. Podczas ładowania trzy białe wskaźniki (LED1/LED2/LED3)
włączają się kolejno, a trzy białe wskaźniki (LED1/LED2/LED3)
są zawsze włączone po pełnym naładowaniu;
10. Nie używaj podczas ładowania, kluczowa operacja jest
nieprawidłowa.

{Kroki użytkowania]
1. Pobierz i zainstaluj aplikację (patrz kroki pobierania i
instalowania aplikacji, aby uzyskać szczegółowe informacje);
2. Połącz urządzenie z aplikacją (szczegóły w opisie funkcji
aplikacji);
3. Oczyść twarz przed użyciem, nałóż gorący ręcznik lub użyj
parowca do twarzy, aby podgrzać twarz przez pięć minut, aby
pomóc otworzyć pory, a następnie nałóż maskę nosową na
zaskórniki, włącz urządzenie - funkcja gorącego kompresu,
aby przyspieszyć zmiękczenie zaskórników i ułatwienie im
odsysania zaskórników;
4. Wybierz ssawkę odpowiednią do swoich potrzeb, zainstaluj
ją na górze urządzenia i przed użyciem przetestuj siłę ssania
na dłoni lub przedramieniu;
5. Podczas używania możesz wybrać odpowiedni poziom w
zależności od stanu skóry, naciskając przycisk "ON/OFF
(przełącznik funkcji)";
6. Podczas używania upewnij się, że głowica ssąca znajduje
się blisko skóry i nie powinno być żadnych szczelin, w
przeciwnym razie nie powstanie podciśnienie próżniowe, a
zaskórniki nie zostaną skutecznie wyssane;
7. Poruszaj się podczas korzystania z urządzenia, a czas
przetrzymywania w tym samym obszarze podczas
użytkowania nie powinien przekraczać 3 sekund, a każdy czas
zabiegu nie powinien przekraczać 5 minut.
8. Po oczyszczeniu możesz przełączyć się na "tryb
niebieskiego światła" w celu pielęgnacji skóry;
9. Po użyciu naciśnij i przytrzymaj przycisk "ON/OFF
(przełącznik funkcji)" przez 1.5 sekundy, aby wyłączyć
urządzenie;
10.Oczyszczanie twarzy zalecane raz w tygodniu, konkretna
częstotliwość stosowania musi być dostosowana do własnych
warunków skóry. 
{Pobierz i zainstaluj aplikację]
.
Użyj przeglądarki telefonu komórkowego, aby
zeskanować I -- kod QR w instrukcji, a
następnie kliknij „I” E pobierz i zainstaluj (jeśli
używasz wechat do -I skanuj, ręcznie
przeskocz do przeglądarki, aby -OPGH ) .

[Opis funkcji aplikacji]
Połączenie z kamerą urządzenia za pośrednictwem aplikacji
sprawia, że czyszczenie porów podczas użytkowania jest
bardziej intuicyjne i wygodne.
1. Włącz urządzenie i wejdź w stan gotowości, a następnie
kliknij stronę ustawień telefonu, aby wybrać nazwę WIFI
odpowiadającą urządzeniu (np. inFace-xxxx) i połącz się.
2.0Otwórz aplikację "UDU" i przejdź do strony głównej. Jeśli
urządzenie nie jest podłączone, aplikacja poprosi o instrukcje
obsługi.
3. Po kliknięciu „Włącz” możesz zobaczyć obraz przesyłany
przez kamerę urządzenia w interfejsie aplikacji.

4. Podczas używania pozycję roboczą miernika zaskórników
można odpowiednio dostosować do stanu wyświetlanej skóry
twarzy.
5. Po kliknięciu „Wideo” obrazy przesyłane przez kamerę
urządzenia można zapisać w telefonie komórkowym jako
wideo.
6. Po kliknięciu „Zdjęcie” obraz przesyłany przez kamerę
urządzenia można zapisać w telefonie komórkowym jako
zdjęcie.

7. Po użyciu wystarczy zamknąć aplikację w tle

-Instrukcje ładowania
Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj urządzenie.
1. Użyj standardowego kwalifikowanego adaptera DC5V/1A
do ładowania.
2. Podczas procesu ładowania migają trzy wskaźniki poziomu;
z kolei.
3. Po pełnym naładowaniu trzy wskaźniki poziomu są
zawsze włączone.
4. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, czerwony
wskaźnik będzie powoli migać przez
90 sekund. Użyj go po pełnym naładowaniu.
Podłączanie do zasilania, jeśli ładowanie nie zostało
rozpoczęte
po 10 sekundach sprawdź, czy kabel typu C jest
źle podłączony lub czy zasilanie jest normalne.
-Czyszczenie i konserwacja I
1. Podczas czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest
wyłączone i nie można go myć wodą, aby uniknąć porażenia
prądem.
2.Podczas czyszczenia ssawki należy wyjąć ssawkę z
urządzenia i opłukać ją ciepłą wodą.
3. Urządzenie nie jest wodoodporne, po każdym użyciu
można użyć mokrej chusteczki lub mokrej szmatki wytrzeć do
czysta kadłub, zabronić używania żrącego roztworu wytrzeć
lub umyć wodą.
4. Obiektyw aparatu urządzenia z wacikiem do czyszczenia,
nie dotykaj obiektywu twardym przedmiotem, aby uniknąć
zarysowania obiektywu.
5.Proszę przechowywać urządzenie w normalnej suszarni.
6. Nie uderzaj mocno, nie uderzaj ani nie upuszczaj
urządzenia.
7. Proszę nie demontować ani nie naprawiać tego urządzenia
samodzielnie. W sprawie konserwacji prosimy o kontakt z
serwisem posprzedażowym urządzenia.
P: Dlaczego nie można usunąć zaskórników? O: Q) W
normalnych przypadkach pory są zamknięte. Przed użyciem
urządzenia zaleca się nałożenie gorącego kompresu lub
użycie parera do twarzy w celu otwarcia porów, a następnie
użycie płynu eksportującego zaskórniki, aby zmiękczyć i po
prostu wyeksportować zaskórniki. Q) Użyj odpowiedniej
ssawki i wybierz odpowiedni poziom ssania w zależności od
stanu skóry.

P: Dlaczego może powstać zaczerwienienie?
A: (D Ze względu na siłę ssania podciśnienia, skóra zostanie
lekko wypłukana po odessaniu, co jest normalne, i zniknie w
ciągu 1 godziny. ® Zaleca się, aby nie trzymać urządzenia na
jednym obszarze skóry dłużej niż 3 s podczas używania
urządzenia.Okład lodowy można wykonać po pracy
urządzenia lub dodatkowo można użyć płynu
konwergującego pory.
P: Dlaczego jest bolesny podczas użytkowania?
A: @ Proszę zastosować niższy poziom ssania; Q) Proszę
wybrać mniejszą ssawkę; @ Podczas pracy poruszaj się i nie
trzymaj urządzenia na jednej części dłużej niż 3 sekundy; C4)
Czas każdego zabiegu nie powinien przekraczać 5 minut.
P: Jak często go używasz?
O: Raz w tygodniu dla skóry wrażliwej i suchej, dwa razy w
tygodniu dla skóry tłustej i mieszanej.
P: Jak wybrać odpowiedni poziom?
Odp.: Przed użyciem urządzenia sprawdź siłę ssania dłonią
lub przedramieniem, następnie dla twarzy zaleca się
rozpocząć test od „Poziomu 1”, a następnie stopniowo
dostosowywać go do odpowiedniego poziomu.
P: Dlaczego nie można podłączyć aplikacji?
Odp.: (D Upewnij się, że urządzenie do odkurzania
zaskórników jest włączone. @ WIFI w ustawieniach telefonu, a
następnie połącz się z odpowiednią siecią WIFI urządzenia.
P: Dlaczego aplikacja zawsze się zawiesza?
O: Prawdopodobnie z powodu słabej baterii, spróbuj
ponownie po pełnym naładowaniu urządzenia.
P: jak długo może być używany po pełnym naładowaniu?
Odp.: Może być używany nieprzerwanie przez 60 minut, gdy
jest podłączony do telefonu komórkowego i przez 90 minut,
gdy nie jest podłączony do telefonu komórkowego.
I Ochrona środowiska I
1. Ten produkt oraz materiały opakowaniowe i akcesoria
nadają się do recyklingu.
2.Podzielić odpady na różne poziomy recyklingu, aby ułatwić
recykling użytecznych materiałów.

Przetwarzanie odpadów
Ta etykieta na tym produkcie, w instrukcji
obsługi lub na opakowaniu wskazuje, że
produkt nie może być wyrzucany jako zwykłe
odpady domowe pod koniec jego okresu
użytkowania. Skonsultuj się z władzami
lokalnymi w sprawie recyklingu zgodnie z
klasyfikacją 2 odpadów. Proszę wyjąć baterię z
urządzenia przed wyrzuceniem urządzenia i
należy wyłączyć urządzenie podczas
wyjmowania baterii; akumulator należy
bezpiecznie zutylizować.

Ochrona i serwis
1.inFace zapewnia roczną gwarancję na standard obsługi
produktów. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu.
2. W okresie gwarancyjnym, w przypadku awarii produktu
spowodowanej wadami materiału lub procesu
produkcyjnego, wymienimy odpowiednio części lub cały
produkt.
3. Aby ubiegać się o gwarancję, produkt i dowód (faktura
zakupu) potwierdzający datę zakupu należy przekazać
sprzedawcy.
4.Gwarancji nie podlegają następujące warunki:
@Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem,
na przykład: użycie niewłaściwego zasilacza, włożenie
produktu do nieodpowiedniego gniazdka, uszkodzenie
spowodowane przez człowieka itp.
@Starzenie się i zużycie produktu spowodowane normalnym
użytkowaniem.
@Do innych celów lub niewłaściwej obsługi lub
nieprofesjonalnej konserwacji i używania akcesoriów innych
niż nasza firma, powodując problemy z produktem.
@Materiały eksploatacyjne, akcesoria itp.
®Uszkodzenia spowodowane czynnikami siły wyższej (np.
piorun, trzęsienie ziemi, powódź itp.).
Uwaga: Nigdy nie zanurzaj przyrządu w wodzie. Uszkodzenia
maszyny spowodowane czynnikami ludzkimi nie są objęte
gwarancją. W przypadku jakichkolwiek zmian na powyższej
liście pierwszeństwo mają odpowiednie przepisy nowo
sformułowane przez firmę lub odpowiednie przepisy
ustawowe i wykonawcze zaktualizowane przez kraj.

Informacje o firmie: Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.
Adres: Rm.807, budynek U6, Junxiang U8 Intelligent
Manufac-Turing Industrial Park, Gushu Community, Xixiang
Sub-District,
Dzielnica Bao’an, Shenzhen, Chiny
E-mail: service@migoosmart.com Kod pocztowy: 518000
Oficjalna strona internetowa: www.migoosmart.com

Dysza ssąca
(4 typy wymienne)

Gorący kompres
Wskaźnik
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Przełącznik trybu

Wskaźnik poziomu
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baterii

Obudowa

Instrukcja

Kabel ładujący

Silikonowa dysza ssąca

Owalna dysza ssąca
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Średnia dysza ssąca

Silikonowy pierścień

Siatka przeciwpyłowa
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