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HHHaaassszzznnnááálllaaatttiii   úúútttmmmuuutttaaatttóóó   

Köszönjük, hogy az IBeauty nanotechnológiás porlasztó készüléket választotta. A hordozható, 

bőrszépítő nano- porlasztókészülék a bőr mélyreható ápolását teszi lehetővé – a nanométer 

ionizációs csúcstechnológia alkalmazása révén.  A készülék képes porlasztani a  vízbázisú kozmetikai 

készítményeket parányi elemeire bontva azokat, így lehetővé teszi, hogy a készítmény hatóanyagai 

közvetlenül az arcbőrbe juthassanak.  A készülék által porlasztott folyadék képes áthatolni a bőr 

bazális sejtrétegén, amely nagyon hatékony mélyreható ápolást tesz lehetővé. 
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A nanométer egyfajta hossz mértékegység. 1 nanométer = 10-9mm 
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A készülék alkatrészeinek ismertetése  

1. Porlasztó nyílás 

Húzza lefelé a készülék fedőlapját, hogy a 

porlasztás működésbe lépjen. 

Figyelem: soha ne érintse meg a porlasztó 

nyílását azzal a céllal, hogy így állítsa meg a 

porlasztást! 

2. Működést jelző fénycsík 

Húzza lefelé a készülék fedőlapját, hogy 

bekapcsoljon a jelző fénycsík. 

3. A készülék bekapcsolása 

Húzza a fedőlapot lefelé, hogy elindítsa a 

porlasztást. 

Húzza a fedőlapot felfelé, hogy leállítsa a 

porlasztást. 

4. Folyadéktartály záró-fedele 

Nyissa fel a záró fedelet, és töltsön a tartályba 

folyékony kozmetikai készítményt.  

5. Folyadéktartály kupakja 

Nyissa fel a záró fedelet és húzza ki a 

folyadéktartály kupakját. 

6. Záró pöcök 

A folyadéktartály lezárására szolgál. 

7. Folyadéktartály 

A folyékony kozmetikai készítmények 

tárolására. 

8. Elemtartó záró-fedele 

Nyissa fel, és helyezze az elemeket a 

készülékbe.  

  

A készülék jellemzői  

A készülék mérete:  ......................... szélesség 52mm, magasság 110mm, vastagság 22,5mm 

A folyadéktartály mérete: ...............  szélesség 42mm, magasság 30mm, vastagság 20mm 

Áramszükséglet:  .............................. 2W 

Elemszükséglet:  ............................... 4 db No.7 alkáli szárazelem (AAA) 

Névleges feszültség:  ........................ DC6V 

Porlasztott mennyiség:  ................... kb. 0,9ml/perc 
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Az elemek behelyezése a készülékbe 

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van. Húzza lefelé az elemtartó 

záró fedelét. 

2. Helyezze be az elemeket a jelölésnek megfelelően. 

3. Tolja vissza és rögzítse az elemtartó záró fedelét.  
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Porlasztási funkció 

 

Nyissa fel a folyadéktartály záró fedelét és (óvatosan) 
húzza ki a szilikon zárókupakot. 

 

Töltsön folyékony kozmetikai készítményt a tartályba, 
dugja vissza a szilikon dugót, majd rögzítse a záró 
fedelet. 

 

 

Húzza lefele a készülék előlapját, hogy a készülék 
működésbe lépjen. 

 

  

Permetezzen az arcára 15 cm-es távolságból 30 
másodpercig. 

 

  

A készüléket tartsa függőlegesen.  Ha a folyadék a 
porlasztó nyílását nem megfelelően éri el, hibásan fog 
porlasztani a készülék. 

 

 

  

Rázza meg a készüléket néhányszor, mielőtt használni 
kezdi azt. Ha levegő kerül a porlasztó nyílás és a folyadék 
közé, a porlasztás nem működik. Ilyenkor a készüléket 
rázza fel- és lefelé, hogy a levegő távozhasson belőle. 
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A folyadék tartály tisztításának menete 

 

Nyissa fel a tartály záró fedelét. 

 

Távolítsa el a tartályt a készülékből. 

 

Mossa ki a tartályt óvatosan desztillált vízzel vagy 
csapvízzel. Ha a tartály nagyon piszkos, rövid ideig be is 
áztatható. Ha a porlasztó nyílásban bármilyen 
szennyeződés van, alkoholba mártott vattapálcával 
tisztítható. 

 

A száraz tartályt helyezze vissza a készülékbe, ügyelve 
arra, hogy a megfelelő helyre kerüljön. 

 

  

  

Ha a folyadék a porlasztó nyílásban koncentrálódik, az a 
porlasztás leállását eredményezheti. Ilyenkor egy 
arctisztító kendővel tisztítsa meg finoman a nyílást. 

 

 

Ha az elem kifogyóban van, cserélje ki azokat, hogy 
megfelelően működhessen a készülék. www.pillafutar.hu
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A készülék használata 

 

Az egész arcon: mozgassa a porlasztó 
készüléket lassan „U” alakban az arcától 
15 cm-es távolságban 

 

Mozgassa a készüléket lassan „T” 
vonalban a homlokán keresztbe, majd a 
szemöldökétől az orrhegyéig. 

 

Koncentrálja a folyadék porlasztását az 
arc azon területeire, amelyre kiemelt 
figyelmet kíván fordítani. pl. szem- vagy 
szájkörnyék. 
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Figyelmeztetések: 

A készüléket tilos használni az alábbi orvostechnikai eszközök alkalmazásával egyidejűleg: 

1. Testbe ültetett elektronikus orvostechnikai eszköz esetében. 

2. Életfunkció segítő elektronikus orvosi eszköz használata esetén. pl. műszív, stb. 

3. Elektrokardiográf használata esetén. 

Tilos használni a készüléket az alábbi tünetek bármelyikének fennállásakor: 

1. Akut betegség vagy rosszindulatú daganat esetén. 

2. Terhes vagy vajúdó nőknek. 

3. Ekcémás bőr esetén. 

4. Szteroid tartalmú szerek szedése esetén. 

 

Egyéb figyelmeztetések: 

1. Tilos bőrápoláson kívül más célra használni. 

2. Tilos a készüléket szétszedni vagy javítani. 

3. A készülék nem vízálló (kivéve a folyadék tartályt), ezért tilos nedves kézzel használni vagy 

vízzel tisztítani. 

4. Tilos hőforrás közelében használni. 

5. Tilos a készüléket túl magas hőmérsékleten, vagy nedves-, olajos helyen tárolni. 

6. Azonnal állítsa le a készüléket, és értesítse a forgalmazót, ha a készülék túlmelegszik vagy 

nem megszokott hangot ad ki. 

7. Ha a bőrén nem várt mellékhatást észlel (főleg rozáceás bőr esetén), azonnal hagyja abba a 

készülék használatát. 

8. A készüléket tartsa gyermekektől távol. Tilos gyermekeken használni a készüléket. 

9. Ne töltsön túl sok folyadékot a tartályba. Ezzel megelőzheti a folyadék kifolyását, és a 

készülék átnedvesedését. 

10. Mivel ez egy érzékeny készülék, tilos zsebben tárolni. 

11. Ha a porlasztott folyadék a szembe kerül, kellemetlen érzést okozhat. Ebben az esetben 

hagyja abba a készülék használatát, mossa meg a szemét bő vízzel. Ha a tünetek nem 

enyhülnek, forduljon orvoshoz. 

12. Használat után húzza felfelé a készülék előlapját, hogy leállítsa azt. 

13. Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, vegye ki az elemeket. 
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Hibaelhárítás:  

Probléma Oka Elhárítás 

A porlasztási 
funkció nem 
megfelelően 
működik, vagy nem 
megszokott hangot 
ad ki a készülék. 

Kicsi a porlasztási mennyiség vagy 
piszkos a porlasztó nyílás. 

Vizsgálja meg az elemeket. Ha szükséges, 
cserélje ki újakra. Vagy tisztítsa meg a porlasztó 
nyílását egy pamut kendővel. 

Hibás porlasztás, habár a készülék 
fedőlapja teljesen le van csúsztatva. 
Az elem lemerült. 

Csúsztassa a készülék előlapját teljesen lefelé. 
Helyezzen be új elemeket a készülékbe. 

A folyadék 
túlcsordul a 
készülékben. 

Vizsgálja meg, hogy a folyadék tartály 
megfelelően van-e behelyezve a 
készülékbe, illetve a folyadék tartály 
záró fedele teljesen zárva van-e.  

Helyezze be a folyadék tartályt a készülékbe 
megfelelően. Teljesen zárja le a tartály záró 
fedelét. 

 

Garancialevél:  

Termék neve Nanotechnológiás kozmetikai porlasztó készülék 

Garancia időtartama Év Vásárlás ideje 
Év/hó/nap 

Vevő 

      

Név: 

 

  

Cím: 
 

  

Tel.: 
 

  

      

Forgalmazó 

      

Név: 
 

  

Cím: 
 

  

Tel.: 
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