
VAROITUS

Älä yritä avata, tai tarkistaa laitteen 
tarvikkeita tai sen sisäisiä osia. Jos laitteen 
tarkistus on pakollinen, pyydämme ottamaan 
yhteyden jakelijaan tai asianmukaisen 
koulutuksen saaneeseen korjaajaan. 

Älä ikinä käytä laitetta kosteissa tai huonosti 
tuuletuissa tiloissa (kylpyhuone, sauna jne.) 
välttääksesi vahingon syntymisen laitteen 
sähkökomponenteille.

Älä käytä laitetta ulkona, sillä altistuminen 
tietyille sääolosuhteille  voi aiheuttaa vahinkoa 
laitteelle.

Jos virtajohto vahingoittuu, pyydämme 
ottamaan yhteyden asianmukaisen koulutuksen 
saaneeseen ammattilaiseen tai jakelijaan.

Älä jätä ultraäänilaitteen hoitopäitä päälle 
ilman valvontaa, sillä ne saattavat 
ylikuumentua. Ylikuumentuminen voi 
vahingoittaa laitetta ja lyhentää sen käyttöikää 
merkittävästi.

Älä yritä erottaa laitteen teräksisiä osia sen 
kumisista osista. Yritys erottaa osat saattaa 
aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa laitteeseen.

EU -vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on läpäissyt seuraavat direktiivit:

1. Vaatimukset läpäisty 
pienjännitedirektiivistä: 2006/95/EY

2. Vaatimukset läpäisty sähkömagneettisesta 
yhteensopivuudesta: 2004/108/EY

TERVETULOA

Kiitos paljon tuotteemme valitsemisesta!
Pyydämme lukemaan käyttöohjeet tarkkaan 
ennen laitteen käyttöä. Voit myös pyytää 
ammattilaiselta opastusta laitteen 
oikeaoppisessa käytössä. Emme ota mitään 
vastuuta tapaturmista, jotka johtuvat laitteen 
vääräoppisesta käytöstä.

Yritys pidättää oikeuden muuttaa 
laitteiden yksityiskohtia ilman eri huomautusta. 
Jos löydätte virheitä näistä ohjeista,
pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostilla, 
jotta voimme korjata ne.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Laitteen osia voidaan muuttaa ilman erillistä 
ilmoitusta. 

Fyysinen laite voi olla erilainen, kuin 
pakkauksen kuvissa.

Nro. TUOTE REF. KPL.

1 SILMIEN HOITOPÄÄ 10034 1

2 KASVOJEN HOITOPÄÄ 10035 1

3 KEHON HOITOPÄÄ 10036 1

4 PÄÄLAITE - 1

5 VIRTAJOHTO - 1

ETUPANEELI/TAKAPANEELI

1. Kehon hoitopää
2. Kasvojen hoitopää
 3 Silmien hoitopää
4. Virtajohto

KÄYTTÖOHJEET

1. Puhdista hoitoalue käyttäen ihollesi
tarkoitettuja hoitoaineita.

2. Poista ylijäänyt hoitoaine höyryttämällä
hoitoaluetta 10 minuuutin ajan.

3. Puhdista hoitoalue uudelleen poistaaksesi 
loput epäpuhtaudet, jotta ultraäänilaite ei työnnä 
likaa takaisin ihosi sisään.

4. Sävytä koko hoitoalue sopivalla kasvovedellä.

5. Kasvoveden pyyhittyäsi ihosi tulee olemaan
täydellisen puhdas ja optimaalisesti suojattu.

6. Levitä välittäjägeeliä hoitoalueella.

1. Kytke virtajohto takapaneelissa liitäntään, 
joka näkyy piirroksessa kohtana "4. Virtajohto".

2. Kytke tarvikkeet, kuten "ETUPANEELI/
TAKAPANEELI" -kuvitus osoittaa.

3. Säädä hoidon vahvuus "ENERGY" -kohdan 
pykälöiden mukaan LCD-näytöstä. Yleensä 
hyvä aloitusvoimakkuus on 3-4 pykälää. 
Pykälöitä lisätään tarpeen mukaan.

4. Valitse haluttu aaltotyyppi painamalla 
"STATE" -painiketta. Voit valita kolmesta eri 
aaltotyypistä: jatkuva, katkonainen, tai 
yhdistelmä.

5. Ota hoitopää käteesi, ja paina "POWER" -
painiketta aloittaaksesi hoidon.

6. Hiero aluetta, jolle välittäjägeeli on levitetty, 
käyttäen pieniä kehämäisiä liikkeitä. Hoitoaika 
vaihtelee riippuen hoidettavan alueen koosta. 
Standardin (täydellisen) kasvoalueen hoidon 
tulisi sisältää 10-15 minuuttia jatkuvaa 
hierontaa.

7. Hoidon suorittamisen jälkeen sammuta laite 
ja aseta hoitopää takaisin sen pidikkeeseen.

VAROITUKSET

Ei suositella käytettäväksi kuivalle iholle.

Ei suositella käytettäväksi raskaana olevan 
naisen vatsan seudulle

Ei suositella henkilöille, joilla on 
sydäntahdistin (tällä tarkoitetaan kaikkia 
laitteita, jotka millään tapaa säätelevät sydämen 
toimintaa.

Ei suositella henkilöille, joilla on 
sydänsairaus, tai sydämen vajaatoimintaa. 

Varmista aina laitteen käytön yhteydessä, että 
alueella, johon hoito kohdistuu on tarpeeksi 
kosteusvidetta tai seerumia. 

Ultraäänihoito sopii kaikille ihotyypeille. 
Hoitoaika ja laitteen asetukset voidaan säätää 
sopimaan jokaiselle ihotyypille.  Jos omaat 
herkän ihon suosittelemme vähentämään 
hoitoajan 3-5 minuuttiin ja varmistamaan, että 
teho-asetukset ovat alimmilla tasoilla hoidon 
alkaessa.

UKK

Jos laite menee päälle, mutta hoitopäät 
eivät tunnu toimivan, kokeile seuraavaa:

Laita pisara vettä hoitopäähän

Käynnistä laite ja lisää tehoa hitaasti.

IJos vesi alkaa liikkua ja haihtua, on laite 
toimintakunnossa. Jos vesi pysyy paikallaan 
laitteessa on mahdollisesti vikaa.

Laite ja hoitopäät toimivat, mutta hoidettava 
ei tunne vaikutusta.

Varmista, että hoitoalueella on tarpeeksi 
välittäjägeeliä.

KUNNOSSAPITO

Hoitopäät tulee puhdistaa aina käytön jälkeen 
käyttäen puhdasta, kädenlämpöistä vettä ja 
pehmeää riepua. Puhdistuksen jälkeen 
hoitopäät tulee desinfioida sopivalla 
desinfiointiaineella. Hoitopäät tulee säilyttää 
niille tarkoitetuissa telineissä. Puhdista 
hoitopäät aina ennen hoitoa.

Älä ikinä upota hoitopäitä mihinkään 
nesteeseen!

TARVIKKEET

REF. KUVAUS

10034 SILMIEN HOITOPÄÄ

10035 KASVOJEN HOITOPÄÄ

10036 KEHON HOITOPÄÄ

TEKNISIÄ TIETOJA

Paino ja koot Pakkauskoko (cm) 39x36x18,5

Brutto paino (kg) 4,8

Tuotteen koko (cm) 31x17/24x13

Tietoja toiminnasta Toimintavirta W/cm2

Toimintataajuus 1 MHz

Oletus toiminta-aika 1 min

Maksimi toiminta-aika 3 min

Tiedot sähkötekniikasta Nimellisjännite A 220 240V

Taajuus 50Hz/60Hz

Nimellisteho 2
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KIERRÄTYS

 

Tuotteita, jotka on merkitty tällä merkillä, ei ole
tarkoitettu kierrätettäviksi normaalina 
sekajätteenä
Euroopan maissa. Varmistaaksesi jätteen
oikeanlaisen käsittelyn, kierrätä se paikallisten
lakien vaatimin tavoin. Tämä pykälä auttaa
säästämään luonnonvaroja ja parantaa
luonnonsuojelun standardeja, koskien
sähköjätteen käsittelyä.

ENNEN HOITOA:

HOIDON ALOITUS:

HUOMOITAVAA
Välittäjägeelin tulisi antaa vaikuttaa 

hoitoalueella vähintään 15 minuuttia ennen 
hoitoa.

Yleisesti alempia tehoja käytetään kasvoalueen 
hoitoihin ja korkeampia tehoja vartalohoitoihin. 

Mikäli hoitoalue on pieni tai herkkä käytä 
silmälle tarkoitettua hoitpäätä ja varmista, että 
teho on 5-7 pykälää (pykälät näkyvät 
"ENERGY" tekstin alla LCD-näytössä.) 
Hoitoaikaa vooidaan vähentää 8-10 minuuttiin.

Standardi hoitokuuri kestää noin 10 
hoitokertaa. Jokaisen hoitopäivän välissä tulisi 
pitää vähintään 1 välipäivä. Jos kasvohoitoja 
suoritetaan samaan aikaan tulisi pitää 7 
välipäivää hoitokertojen välissä.




