
Przyrząd do usuwania zaskórników
Instrukcja obsługi 



Szanowni Użytkownicy,
inFace Blackhead Remover jest przyrządem do usuwania zaskórników, które zostało 
zaprojektowane i wyprodukowane przez Shenzen inFace Technology Co., Ltd., firmę powiązaną z  
Shenzen Migoo Smart Co., Ltd.. Od momentu powstania jest dla nas najważniejsze, by produkty 
były praktyczne, funkcjonalne i bezpieczne. Chcemy tworzyć innowacyjne inteligentne urządzenia 
bazujące na najnowszych technologiach. 

inFace Blackhead Remover
Zasysający przyrząd kosmetyczny do usuwania zaskórników.

Cechy produktu
- Usuwanie zaskórników
- Usuwanie sebum
- Usuwanie trądziku
- Głębokie czyszczenie

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego. 

- Urządzenie należy ładować za pomocą oryginalnego kabla znajdującego się w zestawie,  
podłączając go do domowego gniazdka elektrycznego.
 
- Nie należy używać tego produktu w środowisku o wysokiej temperaturze.

- Jeśli produkt jest zdeformowany lub uszkodzony, należy zaprzestać używania, aby uniknąć 
wypadków.

- Produkt nie powinien być stosowany w pobliżu gałek ocznych, powiek, małżowin usznych, szyi, 
gdyż może spowodować uszkodzenie.

- Nie używaj produktu do skóry po zabiegach kosmetycznych, operacjach plastycznych, 
operacjach nosa, a także na zranionej czy pokrytej bliznami skórze. 

- Przed użyciem produktu należy dokładnie osuszyć ręce, by zapobiec przedostaniu się wody do 
urządzenia, co mogłoby spowodować jego uszkodzenie.
- Jeśli odczuwasz ból lub skóra jest nadwrażliwa, natychmiast zaprzestań używania produktu.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji produkt należy wyłączyć.

- Dzieci nie mogą korzystać z produktu. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.

- Nie używaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych (alkohol, benzyna, zmywacz do 
paznokci, spray itp.).

- Produkt nie jest wodoodporny, nie należy przechowywać go w łazience lub innych wilgotnych 
miejscach. Urządzenia nie można zanurzać w wodzie ani płukać bezpośrednio pod kranem.

- Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku upadku lub uderzenia, należy zaprzestać jego 
używania.

- Nie należy demontować ani naprawiać produktu samodzielnie. Prosimy o kontakt z serwisem 
posprzedażowym w sprawach dotyczących konserwacji.



- Alergicy, osoby z chorobami skóry, stanami zapalnymi skóry, alergiami skórnymi, ciężkimi 
oparzeniami słonecznymi, uszkodzeniami skóry, egzemą, obrzękami nie powinny korzystać z 
produktu. 

   ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA   

 SPECYFIKACJA 

1. Kabel do ładowania DC x1
2. inFace Blackhead Remover x1
3. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna x1
4. Antypoślizgowa podstawka silikonowa x1
5. Zestaw dysz x 1
6. Zestaw gąbek x1
7. Silikonowa nakładka x1

Nazwa produktu: inFace Blackhead Remover
Model produktu: MS7000
Rozmiar produktu: 183mm x 35 mm
Waga netto: Około 135 mg
Pojemność baterii: 400 mAh
Prąd ładowania: 300 mA
Napięcie ładowania: 5 V=

Czas ładowania: Około 2 godzin
Prąd podczas czuwania: 40 uA
Zakres temperatury pracy: 0°C ~ 40°C 
Materiały: PC
Siła ssania: Maks. 62 kpa



Uwaga: 
Instrukcja i zawarte w niej informacje i rysunki mają charakter poglądowy.
Ze względu na nieustanne doskonalenie produktów firma zastrzega sobie prawo do dokonywania 
zmian bez wcześniejszego powiadomienia. 

 SPOSÓB DZIAŁANIA 

1. Przyrząd jest wyposażony w dwa tryby pracy.
 - Tryb 1 (dioda świeci na niebiesko) jest trybem ciągłym.
 - Tryb 2 (dioda świeci na pomarańczowo) jest trybem zasysającym z przerwami.
2. Aby włączyć urządzenie należy dwukrotnie nacisnąć przycisk.
3. Aby przełączać tryby należy długo nacisnąć przycisk, gdy urządzenie jest włączone. 
4. Aby ustawić siłę ssania (LOW/MID/HIGH) należy krótko nacisnąć przycisk, gdy urządzenie jest 
włączone. 
5. Aby wyłączyć urządzenie należy dwukrotnie nacisnąć przycisk.

 SPOSÓB UŻYCIA 

Wskazówki przed użyciem:
Wybierz odpowiedni tryb do pielęgnacji swojej skóry.

Tryb 1 – tryb ciągłego ssania, niebieska dioda włączona: tryb cechuje się wysoką siłą ssania, która
jest odpowiednia dla skóry z większymi porami, głęboko oczyszcza skórę. 
Tryb 2 -  tryb zasysający z przerwami, pomarańczowa dioda włączona: w tym trybie urządzenie 
zasysa z przerwami, dzięki temu zabiegi są delikatniejsze i mniej bolesne, zalecany dla skóry 
wrażliwej.

- Pierwszy krok – nawilżenie skóry
1. Umyj twarz, a następnie nałóż na nią ciepły ręcznik przez 3-5
minut, aby pory się otworzyły.
2. Aby uzyskać lepsze efekty, zaleca się zwilżenie wacika tonikiem
przeznaczonym do usuwania zaskórników, a następnie nałożenie
go na nos i pozostawienie na 8-10 minut.

- Drugi krok – usuwanie zaskórników  
1. Wybierz tryb ciągłego ssania lub tryb ssania z przerwami w
zależności od potrzeb, przetestuj siłę ssania na swojej dłoni i
wybierz odpowiedni tryb.
2. Podczas oczyszczania skóry, nie trzymaj urządzenia w tym
samym miejscu dłużej niż 2 sekundy.
3. Po oczyszczeniu zaskórników wyczyść dyszę ssącą wilgotnymi
chusteczkami lub wodą.

- Krok trzeci – obkurczanie porów 
1. Aby uzyskać lepsze wyniki, zaleca się zwilżenie wacika
tonikiem obkurczającym pory, a następnie nałożenie go na nos i
pozostawienie na 8-10 minut.
2. Pozostałości preparatu wklep w twarz aż zostanie wchłonięty. 



Porady
- Przed użyciem toników należy zawsze wykonać test alergiczny na wewnętrznej stronie 
nadgarstka przez 5 min. Jeśli nie pojawią się zmiany, produkt można użyć na twarz. W przypadku 
alergii zrezygnuj z używania tonika, a do otworzenia porów użyj okładów z ręcznika ręcznika. 

- Nie należy zbyt mocno naciskać dyszy i nie trzymać urządzenia w tym samym miejscu dłużej  niż 
2 sekundy, gdyż może to spowodować podrażnienie skóry. Należy zastosować wtedy zimny okład, 
a gdy objawy nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarza. 

- To normalne, że skóra może być zaczerwieniona po użyciu produktu.

- Nie używaj peelingów ani innych produktów złuszczających przed lub po pielęgnacji.

- Po zakończeniu pielęgnacji należy zastosować krem nawilżający z filtrem ochronnym UV.

 INSTRUKCJA ŁADOWANIA 
 
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni naładować.

- Podczas ładowania niebieskie diody (LOW-MID-HIGH) będą migać na zmianę.

- Po pełnym naładowaniu, trzy niebieskie diody LED będą świecić się stale i zgasną po odłączeniu 
kabla.

- Podczas ładowania przycisk urządzenia nie będzie działał.

- Czas ładowania wynosi około 2 godzin, a naładowane do pełna urządzenie może pracować przez
około 45 minut. Czas użytkowania będzie się różnił w zależności od warunków użytkowania.

- Jeśli ładowanie przebiega nieprawidłowo, należy natychmiast odciąć zasilanie.

- Używaj i przechowuj kabel do ładowania prawidłowo, nie zginaj, nie rozciągaj, nie skręcaj, itp.

 RODZAJE DYSZ 
1. Dysza z dużym okrągłym otworem (duża moc ssania)
Dysza z dużym otworem ma silną siłę ssania i przeznaczona jest dla skóry z zaskórnikami,
trądzikiem, a także do usuwania sebum i pozostałości kosmetyków. Osoby o delikatnej i
cienkiej powinny używać tego trybu ostrożnie. Ten tryb zaleca się stosowanie raz w tygodniu
przez trzy minuty lub w zależności od stanu skóry.
Nie należy go stosować wokół skóry oczu. Nadaje się idealnie do szorstkiej twarzy i skóry ze
zmarszczkami.

2. Dysza z małym okrągłym otworem (mniejsza moc ssania)
Dysza z małym okrągłym otworem ma słabszą siłę ssania. Służy do usuwania zaskórników,
trądziku, sebum i pozostałości kosmetyków u osób o delikatnej, wrażliwej i cienkiej skórze, a
także  skórze normalnej.

3. Dysza z owalnym otworem (normalna moc ssania)
Dysza z owalnym otworem może być używany do codziennej pielęgnacji skóry. Jest
przeznaczona do policzków, nosa, ust i owalu twarzy. Gdy skóra zostanie zassana przez
dyszę, szybko ją wyciągnij. Przy luźnej skórze unieś twarz do góry i naciągnij skórę.  

4. Dysza do pryszczy (dedykowana do skóry z pryszczami)
Kształt dyszy jest specjalnie zaprojektowany do skóry z pryszczami. Dysza zasysa pryszcz i
dogłębnie go oczyszcza.
Po czyszczeniu skórę należy zdezynfekować i zastosować środek antyseptyczny, aby
zapobiec rozwojowi bakterii.



Wymiana dyszy ssącej:

Wymiana gąbki: 

 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Nie należy czyścić urządzenia ostrymi przedmiotami, środkami żrącymi, lotnymi, a także 
produktami zawierającymi silne kwasy i zasady.
Należy delikatnie wytrzeć urządzenie miękką i wilgotną ściereczką lub płatkiem kosmetycznym.
Nie należy spłukiwać urządzenia bezpośrednio wodą.
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas (około 3 miesiące), należy go w pełni 
naładować, aby uniknąć uszkodzenia baterii.

 NAJCZĘSTSZE PROBLEMY 

Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiekolwiek problemy, sprawdź poniższą tabelę. Jeśli nie 
możesz rozwiązać problemów, skontaktuj się z serwisem.
1) Co zrobić, gdy nie odpowiada Ci siła ssania?
A: Urządzenie posiada dwa tryby (tryb ciągłego ssania/tryb ssania z przerwami) oraz trzy różne 
poziomy mocy (LOW-MID-HIGH) Wybierz odpowiedni tryb i dostosuj moc do swoich potrzeb.

1. Przytrzymaj urządzenie i 
delikatnie wyciągnąć dyszę, 

obracając ją w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara.

2. Przytrzymaj urządzenie i 
wymień dyszę ssącą, obracając 

ją w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara.

3. Po wymianie należy sprawdzić 
działanie ssania.

1. Przytrzymaj urządzenie i 
delikatnie wyciągnij dyszę, 

obracając ją w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara.

2. Zdejmij silikonową nakładkę, 
wyjąć gąbkę i zastąpić ją nową.

3. Nałóż nakładkę silikonową i 
dokręć dyszę.



2) Co zrobić, gdy ładowanie się nie powiodło?
A: Jeśli urządzenie nie ładuje się, sprawdź:
1. Czy ładowanie przebiega normalnie.
2. Czy kabel ładujący i złącze są nieuszkodzone.
3. Czy świeci się dioda LED ładowania.

3) Co zrobić, gdy urządzenie nie włącza się po naładowaniu?
A. Włącz urządzenie, naciskając przycisk dwukrotnie. Jeśli nie ma żadnej odpowiedzi, sprawdź:
1. Czy ładowanie przebiega normalnie i czy dioda LED świeci się podczas ładowania.
2. Czy zasilanie jest odpowiednie.

4) Co zrobić, gdy urządzenie wyłącza się automatycznie po 3 minutach użytkowania?
A: Urządzenie  posiada 3 - minutową funkcję inteligentnej ochrony. Jeśli nie używasz urządzenia  
przez 3 minuty, włączy się automatyczny tryb uśpienia, a urządzenie wyłączy się. Gdy chcesz 
korzystać z urządzenia, włącz je ponownie. 

5) Co zrobić, gdy skóra jest zaczerwieniona? 
O: Zaczerwienienie jest normalnym efektem ubocznym i skóra po pewnym czasie wróci do normy. 
Zwracaj uwagę na to, w jaki sposób usuwasz zaskórniki: staraj się nie ciągnąć skóry i poruszać 
urządzeniem podczas zasysania. Nie zatrzymuj się w tym samym miejscu od 3 do 5 razy i nie 
dłużej niż na 2 sekundy. Po ukończonym zabiegu umyj twarz zimną wodą i nałóż maseczkę 
nawilżającą (5 – 10 minut) lub przemyj twarz tonikiem. 

 SERWIS POSPRZEDAŻOWY 

1. inFace zapewnia roczną gwarancję na swoje produkty zgodnie ze standardem usług "New 
Three Guarantees National Policy (China)". Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu.
2. W okresie gwarancyjnym świadczymy usługi wymiany części lub całego produktu z powodu wad
materiałowych lub procesu produkcyjnego.
3. Aby ubiegać się o gwarancję, należy dostarczyć sprzedawcy produkt oraz fakturę 
potwierdzającą datę zakupu.
4. Serwis gwarancyjny nie obejmuje: 
a. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą, np. użyciem niewłaściwego zasilacza, 
niewłaściwego gniazdka.
b. Procesu starzenia się i zużycia produktu wynikających z normalnego użytkowania.
c. Problemów spowodowanych użytkowaniem w innych celach, niewłaściwą obsługą, 
nieprofesjonalną naprawą lub użyciem akcesoriów innych firm.
d. Materiałów eksploatacyjnych.
e. Uszkodzeń spowodowanych przez klęski żywiołowe i inne siły wyższe (grzmoty i błyskawice, 
trzęsienie ziemi, powodzie, itp.).

Ochrona środowiska

1. Produkt, opakowania i akcesoria są wykonane z materiałów nadających się
do recyklingu.
2. Odpady należy segregować, aby ułatwić ich recykling.

Przetwarzanie odpadów

Produkt nie może być wyrzucany z pozostałymi odpadami domowymi po
zakończeniu okresu użytkowania. Należy skontaktować się z władzami
lokalnymi w celu dokonania recyklingu zgodnie z klasyfikacją odpadów.



 KARTA GWARANCYJNA 

Numer produktu:
Data zakupu:
Nazwa klienta:
Adres klienta:
Numer telefonu:
Nazwa produktu:
Informacje o sprzedawcy:
Numer zamówienia:
Opis usterki:
(Wypełnij dane z karty gwarancyjnej przy zgłaszaniu się do serwisu naprawczego. Okres gwarancji
na produkt wynosi jeden rok).

Informacje o firmie: Shenzen Migoo Smart Co, Ltd.
Adres: Rm.807, Building U6, Junxiang U8 Intelligent
Manufacturing Industrial Park, Gushu Community, 
Xixiang Sub-District, Bao'an Distroct,
Shenzen, Chiny
E-mail: service@migoosmart.com
Kod pocztowy: 518000
*Prawo do ostatecznej interpretacji należy do Shenzen Migoo Smart Co., Ltd.
(15:18)


