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Εγχειρίδιο  οδηγιών  

χρήσης της συσκευής 

καθαρισμού προσώπου  

Αγαπητέ πελάτη,η IMETEC σας ευχαριστεί για την αγορά 

αυτού του προϊόντος. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε την 

ποιότητα και την αξιοπιστία αυτής της συσκευής, που είναι 

σχεδιάσμένη και κατασκευασμένη με εστίαση την ικανοποίηση 

του πελάτη. Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών έχει ετοιμαστεί 

σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 62079 

 

Προσοχή!  

Οδηγίες και προειδοποιήσεις για 

ασφαλή χρήση. 

 
Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, 

διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και 

ιδίως τις οδηγίες για την ασφάλεια, 

σύμφωνα με τα παρακάτω. Φυλάξτε αυτό 

το εγχειρίδιο, μαζί με επεξηγηματικό οδηγό 

για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής, για 

να ανατρέξετε αν χρειασθεί. Με την 

πώληση της συσκευής σε κάποιον άλλο, 

παραδώστε και τις οδηγίες χρήσης.  Αν 

διαβάζοντας αυτό το φυλλάδιο οδηγιών  και 

είναι δύσκολο να καταλάβετε τις οδηγίες  ή 

αν έχετε κάποιες αμφιβολίες, πριν από τη 

χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με την εταιρεία στη 

διεύθυνση που αναγράφεται στην τελευταία 

σελίδα.  
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία, ελέγξτε 
την ακεραιότητα της συσκευής και των παρελκομένων για 
τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και 
επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο φορέα τεχνικής 
υποστήριξης. 

 Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά! 
Κρατήστε την πλαστική σακούλα μακριά από παιδιά -  
κίνδυνος ασφυξίας! 

 Η συσκευή αυτή  πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά 
για τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε ως συσκευή 
περιποίησης προσώπου, λαιμού και ντεκολτέ για οικιακή 
χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη 
και συνεπώς επικίνδυνη. 

 Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και στο ντούς. 

 Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) των οποίων η φύση, οι 
μειωμένες  αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή 
έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός αν έχουν εκπαιδευτεί  
από  πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια 
τους , την εποπτεία τους με οδηγίες τους σχετικά με τη 
χρήση της συσκευής.Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη 
συσκευή.  
Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή έαν οποιοδήποτε τμήμα 
αυτής έχει υποστεί βλάβη/φθορά ή δεν λειτουργεί σωστά. 
Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη σε υγρό 
περιβάλλον ή καιρικά φαινόμενα(βροχή, ήλιος κτλ.)   

 Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να 
την επισκευάσετε. Για επισκευές απευθυνθείτε σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. 

 Να χρησιμοποιείτε, φορτίζετε και να αποθηκεύτε την 

συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 10° C και 35° C. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

 Συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή το δερματολόγο πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε περίπτωση που κάνετε 
δερματολογική θεραπεία. 
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 Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το συνηθισμένο 
καθαριστικό για τον καθαρισμό του προσώπου και με τα 
προϊόντα ενυδάτωσης. Ωστόσο η χρήση ορισμένων 
καθαριστικών σε συνδυασμό με τη συσκευή μπορεί να 
προκαλέσουν ερεθισμό. 

 Πριν τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή σε συνδυασμό με το 
συνηθισμένο καθαριστικό χρησιμοποιώντας τη σε ένα 
σημείο του δέρματος, εσωτερικά του βραχίονα σας. 

 ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αφαιρέσετε το 
μακιγιάζ από τα μάτια. 

 Η συσκευή θεωρείται ότι είναι αυστηρά για προσωπική 
χρήση: ΜΗ μοιράζεστε τη χρήση της συσκευής με άλλους 
χρήστες. 

 Η χρήση της συσκευής για την αφαίρεση του μακιγιάζ 
από το πρόσωπο μπορεί να λερώσει τις σκληρές τρίχες 
των βουρτσών αλλά δεν επηρεάζει τη σωστή λειτουργία 
της. Αν χρειάζεται πλύνετε τα βουρτσάκια με νερό και 

ουδέτερο σαπούνι. 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης κρατήστε την μακριά από τα 
μάτια. 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Ορισμένες καταστάσεις μπορεί να εμποδίσουν προσωρινά τη 
χρήση της συσκευής. Σε περίπτωση που επισημανθεί μία από 
τις παρακάτω καταστάσεις συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή το 
δερματολόγο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή: 

 Διαπιστωμένες δερματικές αλλεργίες  

 Εγκαύματα λόγω υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο ή στις 
λάμπες μαυρίσματος. 

 Εκζέματα, ψωρίαση, τραυματισμοί, πληγές ή ενεργείς 
λοιμώξεις (όπως για παράδειγμα έρπητας) στην περιοχή 
όπου πρόκειται να γίνει η περιποίηση. Περιμένετε μέχρι 
να θεραπευτεί η ενδιαφερόμενη περιοχή πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

 Μετά τη θεραπεία με χημική απολέπιση ή 
μικροδερμαπόξεση. 

 Κατά τη διάρκεια λήψης φαρμάκων που μπορεί να 
προκαλέσουν ευαισθησία του δέρματος. 
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 Μετά από πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις 
αισθητικής στις ζώνες που πρόκειται να γίνει η 
περιποίηση. 

 Ακμή, λοιμώξεις ή ανώμαλες δερματολογικές καταστάσεις 
που οφείλονται σε συστημικές αρρώστιες ή μεταβολικές 
νόσους. 
Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τις δυνατότητες 
χρήσης της συσκευής συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή το 
δερματολόγο. 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΟΔΗΓΙΩΝ 

 

Προειδοποίηση   Απαγόρευση  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ KAI ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
[EIK.Z] 

 

Ανατρέξτε στην εικόνα [Z] με την περιγραφή της συσκευής 

και των αξεσουάρ για να ελέγξετε το περιεχόμενο της 

συσκευασίας. Η απεικόνιση βρίσκεται στην εσωτερική 

πλευρά του εξώφυλλου των οδηγιών.   
 

1. Χειριστήριο 

1A. Σημείο προσαρμογής κεφαλών  

1B.  Διακόπτης λειτουργίας  0/Ι (Οff /Οn) 

1C. Θήκη μπαταρίών   

2. Βάση στήριξης  

3. Κεφαλή απολέπισης επιδερμίδας 

4. Κεφαλή καθαρισμού για κανονικό δέρμα 

5. Κεφαλή καθαρισμού για ευαίσθητο δέρμα  

6. Κεφαλή εφαρμογής καλλυντικών 

7. Κεφαλή για μικρομασάζ επιδερμίδας  

Για τα χαρακτηριστικά της συσκευής, ανατρέξτε στην εξωτερική 
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συσκευασία. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα παρεχόμενα 

αξεσουάρ. 

 

ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 

Οι τυπικές περιοχές περιποίησης με τη συσκευή είναι μέτωπο, 
μύτη, πηγούνι, μάγουλα, λαιμός και ντεκολτέ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΗ  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

 Ανοίξτε το καπάκι (1C) 

 

 

 

 

 

 Εισάγετε 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑ με την σωστή 
πολικότητα +/- 

 Κλείστε το καπάκι (1C)  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

 Όταν οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν, συνίσταται 
να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο τύπο με αυτόν που παρέχεται 
αρχικά στην συσκευασία. 

 Μην συνδιάζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες. 

 Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν προτίθεστε να 
χρησιμοποιήσετε την συσκευή για μεγάλο χρονικό 
διάστημα(πάνω από μήνα) 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

Ανάλογα με τον τύπο του δέρματος, η περιποίηση για βαθύ 
καθαρισμό μπορεί να γίνεται κάθε μέρα, μέρα παρά μέρα ή 1-2 
φορές την εβδομάδα. 

 Αφαιρέστε όπως συνηθίζετε το make-up. 

 Εφαρμόστε στο σημείο προσαρμογής κεφαλών (1A) την 
κεφαλή καθαρισμού που είναι κατάλληλη για τον τύπο του 
δέρματος που έχετε (4 ή 5). 

 Βρέξτε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. 

 Απλώστε στις ζώνες που πρόκειται να καθαρίσετε ένα 
ειδικό προϊόν καθαρισμού. 

 Βρέξτε την κεφαλή καθαρισμού που είναι κατάλληλη για 
τον τύπο του δέρματος που έχετε. 

 Ενεργοποιήστε τη συσκευή μετακινώντας τον διακόπτη Ο/Ι 
(1Β) στην θέση Ι  

 Σύρετε το βουρτσάκι στις διάφορες ζώνες του προσώπου 
με απαλές κυκλικές κινήσεις για περίπου: 

o 20 δευτερόλεπτα στο μέτωπο 

o 20 δευτερόλεπτα στην μύτη και στο πηγούνι 

o 10 δευτερόλεπτα σε κάθε μάγουλο  

o 20 δευτερόλεπτα στον λαιμό και στο ντεκολτέ 

 Αφού τελειώσετε την περιποίηση, ξεπλύνετε το πρόσωπο 
και το λαιμό με δροσερό ή χλιαρό νερό. 
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 Ταμπονάρετε το πρόσωπο.  

 

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ  

Ανάλογα με τον τύπο του δέρματος, η απολέπιση μπορεί να 
γίνει 1 φορά την εβδομάδα ή λιγότερο συχνά, όταν η 
κατάσταση του δέρματος το απαιτεί. 

 Αφαιρέστε όπως συνηθίζετε το make-up. 

 Εφαρμόστε στο σημείο προσαρμογής κεφαλών (1A) την 
κεφαλή απολέπισης (3). 

 Βρέξτε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. 

 Απλώστε στις περιοχές που πρόκειται να κάνετε την 
απολέπιση ένα ειδικό προϊόν καθαρισμού ή απολέπισης. 

 Βρέξτε το βουρτσάκι απολέπισης (3). 

 Ενεργοποιήστε τη συσκευή μετακινώντας τον διακόπτη Ο/Ι 
(1Β) στην θέση Ι  

 Σύρετε το βουρτσάκι στις διάφορες ζώνες του προσώπου 
με απαλές κυκλικές κινήσεις για περίπου: 

o 20 δευτερόλεπτα στο μέτωπο 

o 20 δευτερόλεπτα στην μύτη και στο πηγούνι 

o 10 δευτερόλεπτα σε κάθε μάγουλο  

o 20 δευτερόλεπτα στον λαιμό και στο ντεκολτέ 

 Αφού τελειώσετε την περιποίηση, ξεπλύνετε το πρόσωπο 
και το λαιμό με δροσερό ή χλιαρό νερό. 

 Ταμπονάρετε το πρόσωπο.  

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

 Αφού καθαρίσετε το πρόσωπο, εφαρμόστε στο μέρος της 
σύζεύξης(1A) το σφουγγαράκι (6). 

 Απλώστε το καλλυντικό περιποίησης που χρησιμοποιείτε 
συνήθως στην περιοχή που πρόκειται να περιποιηθείτε. 

 Ενεργοποιήστε τη συσκευή μετακινώντας τον διακόπτη Ο/Ι 
(1Β) στην θέση Ι  
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 Σύρετε το σφουγγαράκι (6) στις διάφορες ζώνες του 
προσώπου με απαλές κυκλικές κινήσεις ώστε να 
βοηθήσετε στην απορρόφηση του καλλυντικού προϊόντος. 

 

ΜΙΚΡΟΜΑΣΑΖ 

Αν επιθυμείτε μια πιο έντονη δράση: 

 Αφού καθαρίσετε το πρόσωπο, εφαρμόστε στο σημείο 
προσαρμογής κεφαλών(1A) το εξάρτημα του μικρομασάζ 
(7). 

 Απλώστε το καλλυντικό περιποίησης που χρησιμοποιείτε 
συνήθως στην περιοχή που πρόκειται να περιποιηθείτε. 

 Ενεργοποιήστε τη συσκευή μετακινώντας τον διακόπτη Ο/Ι 
(1Β) στην θέση Ι  

 Σύρετε το εξάρτημα του μικρομασάζ (7) στις διάφορες 
ζώνες με μικρές και απαλές κυκλικές κινήσεις (χωρίς να 
ασκείτε καμιά πίεση) για να διευκολυνθεί η απορρόφηση 
του καλλυντικού προϊόντος και να ενεργοποιηθεί η 
μικροκυκλοφορία.  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Μετά από κάθε χρήση θα πρέπει να καθαρίζετε την συσκευή. 

Χειρολαβή:  

 Καθαρίστε τη χειρολαβή με χλιαρό νερό και ουδέτερο 
σαπούνι. 

 Στεγνώστε τη με ένα καθαρό και στεγνό πανί. 

Βουρτσάκια, Σφουγγαράκι, Μικρομασάζ: 

 Πλείνετε τις κεφαλές με χλιαρό νερό και ουδέτερο 
σαπούνι. 

 Αφαιρείτε το περίσσιο νερό με ένα μαλακό, καθαρό και 
στεγνό πανί. 

 Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν εντελώς πριν τα 
αποθηκεύσετε. 
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ΜΗ χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά ή χημικές ουσίες 
για τον καθαρισμό της συσκευής. 

ΜΗΝ πλένετε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων. 

Η συνεχής χρήση φθείρει τα βουρτσάκια και το σφουγγαράκι τα 
οποία θα πρέπει να αντικαθίστανται περιοδικά. 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

Η συσκευασία του προϊόντος αποτελείται από 
ανακυκλώσιμα υλικά. Απορρίψτε την σύμφωνα με τους 
κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού 2002/96/ΕΚ, η 
συσκευή σε αχρηστία θα πρέπει να απορριφθεί 
αναλόγως. Τα ανακυκλώσιμα υλικά που περιέχονται 
στη συσκευή ανακτώνται έτσι ώστε να αποφευχθεί η 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Για περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στον τοπικό φορέα 
απόρριψης ή στο μεταπωλητή της συσκευής. 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡIΩΝ 

Η παρούσα συσκευή είναι εξοπλισμένη με επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες τύπου ιόντων λιθίου ΑΑ.  

Βγάλτε τις μπαταρίες από τη συσκευή.  

Απορρίψτε τις μπαταρίες σε ένα ειδικό κέντρο συλλογής. 

    

ΠΡΟΣΟΧΗ:Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακα  

απορρίματα. Πρέπει να απορριφθούν ξεχωριστά.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ 

Για επισκευές ή την αγορά των ανταλλακτικών 

εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένοου 

συνεργάτες της  IMETEC επικοινωνώντας στα παρακάτω 

τηλέφωνα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα. Η συσκευή 

καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή.  

Για λεπτομέρειες, δείτε το έγγραφο που επισυνάπτεται -

εγγύηση. Η αποτυχία να ακολουθήσετε τις οδηγίες που 

περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο για τη χρήση, τη 

φροντίδα και τη συντήρηση του προϊόντος θα ακυρώσει 

την εγγύηση του κατασκευαστή. 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. Φαλήρου 5, 185 43 Πειραιάς,  
Τηλ. 2104212350-51, Φαξ: 2104200036 Εmail: info@carad.gr 

 
 

 
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149 
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