
Xiaomi InFace MS7000

Прилад для видалення чорних крапок
Інструкція з експлуатації



Загальна інформація:

Вакуумний очищувач пор обличчя Protech Blackhead - це багатофункціональний 
косметичний пристрій, призначений для глибокого очищення пор вакуумним мето-
дом. Засіб дозволяє здійснювати дермабразію, очистити пори на обличчі, прибирати 
вугрі та прищі, лікувати акне та інші функції. Різноманітні насадки допомагають вида-
ляти вугрі, чорні цятки та відмерлі частинки шкіри. Вакуумний очищувач пор з трьома 
рівнями інтенсивності дозволяе виконати чистку та догляд за шкірою обличчя з 
урахуванням усіх Ваших потреб.

Комплект очищувача пор містить:

Попередження:

• Прилад призначений тільки для домашнього/індивідуального використання. 
Використання приладу в комерційних цілях заборонено.

• Не допускається використання приладу особами молодше 18 років.

• Даний прилад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, 
сенсорними або розумовими здібностями або з недостатніми знаннями і досві-
дом в тому випадку, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані 
про безпечне застосування приладу і можливі небезпеки.

• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

• Діти не повинні виконувати очищення приладу і призначений для користувача 
догляд за ним без нагляду дорослих.

• Якщо провід електроживлення приладу пошкоджений, його необхідно утилізу-
вати. Якщо він незнімний, необхідно утилізувати весь прилад.

• НЕ використовуйте прилад:

○ на потрісканій шкірі;

○ на відкритих ранах;

○ в області очей та рота;

○ на інших ділянках тіла, крім обличчя (за винятком області очей та рота);

○ під час вагітності;

○ після пластичних операцій на обличчі;

○ якщо Ви страждаєте будь-яким серцевим захворюванням;

○ при наявності шкірних захворювань (наприклад: герпес, судинні захворю-
вання або розростання шкіри);

○ у разі раку шкіри;

○ при наявності подразнень на шкірі;

○ безпосередньо після прийняття сонячної ванни або при сонячних опіках;

○ в період прийому медикаментів, що містять стероїди;

○ в період прийому препаратів, що розріджують кров;

○ при наявності у Вас одного з наступних захворювань: множинний склероз, 
діабет або аутоімунні захворювання.

Специфікація

Назва продукту: Xiaomi inFace Blackhead Remover
Модель: MS7000
Розмір: 183 х 35 мм
Маса Нетто: біля 135
Ємність батареї: 400 мАг
Струм зарядки: 300 мА
Напруга зарядки: 5 В
Тривалість зарядки: біля 2 годин
Споживання в режимі очікування: 40 uA
Робоча температура: 0-400 C
Сила всмоктування: до 62 кПа

Метод роботи

1. Прилад має на вибір 2 режими:
Режим 1 (блакитний індикатор вкл.)  це безперервний режим всмоктування
Режим 2. (памаранчовий індикатор вкл.) це режим відсмоктування
2. У вимкненому стані натисніть двічі для увімкненя приладу.
3. В увімкненому стані довге натискання для переключення в режим 2.
4. В увімкненому стані натисніть двічі для вимкнення приладу.

Типи насадок

Використання

Поради перед використанням:

Режим 1 (блакитний індикатор): цей режим має сильне всмоктуівння яке підходить 
для типу шкіри з більш товстою шкірою та великими порами, які можуть сильно 
поглинати глибокі чорні точки на шкірі.

Режим 2 (памаранчовий індикатор): цей режим, прилад працює на всмоктування та 
на відсмоктування, може підвищіти комфорт та зменшити біль для тонкого та чутли-
вого типу шкіри.

Використовуйте режими згідно з вашим типом шкіри.
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1) Прилад InFace MS7000
2) Кабель USB для зарядки
3) Інструкція
4) Силіконова основа проти ковзання

5) Комплект всмоктувальних насадок
6) Упаковка спонжів
7) Силіконовий фіксатор для спонжів
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для типу шкіри з більш товстою шкірою та великими порами, які можуть сильно 
поглинати глибокі чорні точки на шкірі.

Режим 2 (памаранчовий індикатор): цей режим, прилад працює на всмоктування та 
на відсмоктування, може підвищіти комфорт та зменшити біль для тонкого та чутли-
вого типу шкіри.

Використовуйте режими згідно з вашим типом шкіри.

Поперше рочінити
1. Очистіть обличчя звичним для вас способом.
2. Покладіть на обличчя теплий рушник на 3-5 хвили-
ни. Це допоможе розширити пори.

Подруге, всмоктати
1. Увімкніть прилад двічі торкнувшись до кнопки і 
виберіть відповідний режим.
Режими перемикаються за допомогою тривалого 
торкання до кнопки.
2. Виберіть необхідну швидкість всмоктування.
3. Переміщайте по проблемних зонах. Не затримува-
ти довго на одному місці.
4. Відключіть прилад двічі торкнувшись до кнопки та 
очістете за допомогою ватного диску та палочки. 
Використовуйте антибактеріальні засоби.

Потретє, заспокоїти
1. Рекомендується використовувати тампон змоче-
ний тоніком із заспокійливим ефектом.
2. Покладіть його на 8-10 хвилин на оброблені 
ділянки. Це поліпшить ефект від чищення приладом.


