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VAROITUS 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.

 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.

EU- vaatimustenmukaisuusvakuutus 

Tämä tuote on läpäissyt seuraavat direktiivit:
1. Vaatimukset läpäisty pienjännitedirektiivistä:
2006/95/EY
2. Vaatimukset läpäisty sähkömagneettisesta
yhteensopivuudesta: 2004/108/EY

• Älä yritä avata, tai tarkistaa laitteen tarvikkeita tai sen
sisäisiä osia. Jos laitteen tarkastus on pakollinen,
pyydämme ottamaan yhteyden jakelijaan tai
asianmukaisen koulutuksen saaneeseen korjaajaan.
• Älä ikinä käytä laitetta kosteissa tiloissa tai huonosti
tuuletetuissa tiloissa (kylpyhuone, saunatila jne.)
välttääksesi vahingon syntymisen laitteen
sähkökomponenteille.
• Älä käytä laitetta ulkona, sillä altistuminen tietyille
sääolosuhteille voi aiheuttaa vahikoa laitteelle.
• Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, pyydämme
ottamaan yhteyden asianmukaisen koulutuksen
saaneeseen ammattilaiseen tai jakelijaan.



Käyttöohjeet

ETUPANEELI

1. Kytke virtajohto takapaneeliin.

2. Kytke tarvikkeet  etu/- ja takapaneeliin kuvan osoittamalla tavalla. 

3. Paina "POWER" -painiketta.

4. Paina "FUNCTION" -painiketta valitaksesi haluttu
toiminto. Toimintojen järjestys on seuraava:
ihonpuhdistus (Skin Scrubber), ultraääni (Ultrasonic),
Galvaaninen (Galvanic),  korkeataajuus käsineet (Magic
Hand) ja ihon kiinteytys (Lift ing).

Ihon puhdistus

1 . Aseta ranneke hoidettavan ranteen ympärille.

2. Levitä välittäjägeeliä runsaasti ihon pinnalle.

3 . Valitse haluttu aaltotyyppi painamalla "STATE" -
painiketta,  halut tu teho painamal la "ENERGY" -
pain iket ta ja to iminta-aika painamal la 
"TIMER" -pain iket ta.  Asetuksia voi  vaihtaa 
myös hoidon aikana. 

4 . Paina "START/PAUSE" -painiketta aloittaaksesi. 
Kun laite havaitsee virran hoidettavan ja hoitopään 
välillä laite aloittaa hoidon. Puhdistusta tarkoittava 
kuvake pysyy ruudulla niin kauan, kun laite toimii 
normaalisti. Jos iho ja hoitopää eivät kosketa, niin laite 
keskeyttää hoidon, ja kuvake katoaa näytöltä. 

4 in 1 beauty
instrument

TimerEnergyState

Start/Pause

Varoitukset
Huomioitavaa
Laite lopettaa virran syötön hoitopäihin automaattisesti, 
mikäli se ei havaitse hoidettavan ihoa. Laite aloittaa 
virran syötön automaattisesti heti, kun hoitopää 
koskettaa jälleen hoidettavan ihoa. Näin ollen, jos laite 
lopettaa toiminnan tällaisessa tilanteessa, kyseessä ei 
ole vika. Toiminnolla varmistetaan laitteen turvallista 
käyttöä.

• Seuraavista sairauksista kärsiviä kehotetaan
olemaan käyttämättä hoitolaitetta: sydänsairaudet ja
taruntataudit. Mikäli kehoosi on asetettu metallia
lääketieteellisen hoidon tähden tai omaat erittäin
hennon ruumiin rakenteen, niin kehotamme
pidättäytymään hoidosta.

• Välttääksesi palovammat, älä pidä hoitopäätä
samassa asennossa iholla liian kauaa.

• Lisää hoitoon tarkoitettua nestettä, mikäli sitä on liian
vähän.

• Kun hoitopää irrotetaan laitteesta, pyydämme
tekemään sen oikealla tavalla. Älä irrota hoitopäitä
voimalla laitteesta.

• Virtajohdon ollessa kiinni laitteessa irrota se johdon
päästä kiinniottaen. Älä vedä johdosta.

• Älä käsittele hoitopäitä huolimattomasti, jotta niihin ei
tule fyysistä vahinkoa. Vahingoittunut hoitopää voi
vahingoittaa hoidettavan ihoa.



ULTRAÄÄNI 
Ennen hoitoa

Varoitukset

Huomioitavaa

1. Puhdista hoitoalue käyttäen ihollesi tarkoitettuja
hoitotuotteita.

2. Poista ylijäänyt hoitoaine höyryttämällä hoitoaluetta
10 minuutin 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 tulee ihosi olemaan
täydellisen puhdas ja optimaalisesti suojattu hoitoa
varten.

6. Levitä välittäjägeeliä hoitoalueelle.

Hoidon aloitus

1. Valitse haluamasi: hoitopää painamalla "SELECT" -
painiketta, aaltotyyppi painamalla "STATE" -painiketta,
teho painamalla "ENERGY" -painiketta ja haluamasi
hoitoaika painamalla "TIMER" -painiketta. Asetuksia voi
muuttaa myös hoidon aikana.

2. Paina "START/PAUSE" -painiketta aloittaaksesi.

• Välittäjägeelin tulisi antaa vaikuttaa hoitoalueella
vähintään 15 minuuttia ennen hoidon aloitusta.

• Alemmat tehot on tarkoitettu kasvojen alueen
hoitoihin, ja korkeammat vartalohoitoihin.

• Mikäli hoitoalue on herkkä tai kooltaan pieni,
kehotamme käyttämään silmille tarkoitettua hoitopäätä,
sekä varmistamaan, että teho on asetettu 5-7 pykälän
kohdalle ("ENERGY" -kohta LDC-näytössä). Hoitoajan
voi vähentää 8-10 minuuttiin.

• Standardi hoitokuuri kestää noin 10 hoitokertaa.
Jokaisen hoitopäivän välissä tulisi pitää vähintään yksi
välipäivä. Mikäli kasvohoitoja suoritetaan samaan
aikaan, tulisi pitää 7 välipäivää hoitojen välissä.

• Ei suositella käytettäväksi kuivalle iholle.

• Ei suositella käytettäväksi raskaana olevan naisen
vatsan seudulle.

• Ei suositella henkilöille, joilla on sydämentahdistin
(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
kosteusoidetta 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.



GALVAANINEN 
Ennen hoitoa

Varoitukset

Älä käytä seuraavien kanssa/aikana

1. Hoitoalue tulisi pestä ja kuivata ennen kuin iholle
levitetään mitään.

2. Hoitopäiden polaarisuutta voidaan muuttaa
painamalla "STATE" -painiketta. Polaarisuuden tilan
näyttävät (+R) ja (-G).

3. Peitä hoitopään päätyosa rätillä tai pesusienellä,
joka on kasteltu tarkoitukseen soveltuvassa
rasvassa. Rasva voi levittää myös suoraan ihoon.

Hoidon aloitus

1. Valitse halutut Galvaaniset hoitopäät (rulla tai pallo).
Tämän jälkeen yhdistä hoitopäät laitteeseen.

2. Valitse haluttu polaarisuus painamalla "STATE" -
painiketta. Aseta teho minimille ja valitse haluttu toiminta-
aika painamalla "TIME" -painiketta. Voit muuttaa kaikkia
asetuksia haluamiksesi myös hoidon aikana.

3. Paina "START/PAUSE" -painiketta.

• Sydämentahdistin(mukaanlukien kaikki
sydämen toimintaa säätelevät laitteet)

• Raskaus

• Tromboosi/laskimotulehdus

• Ihosairaudet

• Leikkaukset (enintään 6kk vanhat)

• Silikoni-implantit

• Yliherkkä iho

• Varmista, että hoidettava poistaa kaikki korunsa.
Mahdollisista metallisista kehoimplanteista tulee myös
kysyä jokaisen hoidon yhteydessä.

• Raskaana olevien naisten ja henkilöiden joiden iho on
herkkä, vaurioitunut tai ärsyyntynyt tulisi välttää
galvaanista hoitoa. Henkilöt joilla on laajentumia
verisuonissa tulisi myös välttää Galvaanista hoitoa.

• Hoidettavat joilla on terveysongelmia, kuten
sydänsairauksia, tartuntatauteja, hyper-allergiaa tai
yliherkkä iho eivät saa käyttää galvaanista hoitoa.

• Varmista aina ennen hoitoa, että hoitoalueella on
tarpeeksi välittäjägeeliä.



KORKEATAAJUUS KÄSINEET
Käyttöohjeet

Varoitukset

Huomioitavaa

1. Yhdistä käsineiden johto takapaneelin kohtaan
"BIOWAVE MICROCURRENT".

2. Kytke molemmat käsineet johtoihin kuvan
mukaisesti.

3 . Hoitajan tulee laittaa eristävät suojakäsineet
hoitokäsineiden alle.

4. Valitse käsineet painamalla "FUNCTION" -painiketta.

5. Varmista, että teho on minimillä. Voit säätää tehoa
painamalla "ENERGY +/-" -painiketta.

6. Varmista, että taajuus on säädetty 0,1 Hz. Voit säätää
taajuutta painamalla "STATE" -painiketta.

7. Valitse haluttu aaltotyyppi painamalla "SELECT" -
painiketta. Laitteessa on 4 eri aaltotyyppiä.

8. Valitse haluttu toiminta-aika painamalla "TIMER +/-" -
painiketta.

9. Paina "START/PAUSE" -painiketta aloittaaksesi
hoidon.

10. Hoitajan tulee kokeilla hanskoja hoidettavaan ennen
varsinaisen hoidon alkua. Säädä teho ja taajuus
hoidettavan tuntemuksien mukaan. Hoitaja ei tunne
käsissään mitään, mutta hoidettavan tulisi tuntea lievää
ilmavirtaa ja lämpöä hoidettavalla alueella.

• Hanskojen pituus on 20cm. Eristävien hanskojen
tulisi olla vähintään 23cm. Mikäli eristävät hanskat
jätetään pois, ei hoidolla ole vaikutusta hoidettavaan.

• Mikäli hanskojen ja hoidettavan kontakti loppuu
kesken hoidon lopettaa laite toiminnan. Laite käynnistyy
uudelleen, kun hanskojen ja hoidettavan ihoalueen
kontakti on palautunut.

• Sydämentahdistin(mukaanlukien kaikki
sydämen toimintaa säätelevät laitteet)

• Raskaus

• Tromboosi/laskimotulehdus

• Ihosairaudet

• Leikkaukset (enintään 6kk vanhat)

• Silikoni-implantit

• Yliherkkä iho



IHON KOHOTUS
Käyttöohjeet

1. Kytke hoitopäiden johto laitteen takapaneelissa
näkyvään "BIOWAVE MICROCURRENT" -kohtaan.

2. Kytke hoitopäät kaapelin haarautuvaan päähän.
Hoitopäitä on useita

3. Kangasta tarvitsevat hoitopäät on tarkoitettu silmille.
Kaksi kankaan paikkaa omaavat hoitopäät ovat silmille.

4. Yhden kankaan paikan omaavat hoitopäät on
tarkoitettu koko keholle.

3. Levitä välittäjägeeliä hoitoalueelle.

4. Varmista, että teho on minimillä. Voit säätää tehoa
painamalla "ENERGY +/-" -painiketta.

5. Varmista, että taajuus on säädetty 0,1 Hz. Voit
säätää laitteen toimintataajuutta painamalla "STATE" -
painiketta.

6. Valitse haluttu aaltotyyppi painamalla "SELECT" -
painiketta. Aaltotyyppejä on 4 erilaista.

7. Valitse hoitoaika painamalla "TIME +/-" -painiketta.

8. Paina "START/PAUSE" -painiketta aloittaaksesi
hoidon.

Ultraääni

Varmista seuraava, jos laite on päällä, 
mutta hoitopäät eivät toimi.

• Aseta tippa vettä hoitopäähän.

• Kytke laite päälle ja lisää virtaa hitaasti.

• Jos vesi alkaa liikkua ja haihtua toimivat laite ja
hoitopäät oikein. Jos vesi ei liiku, voi laitteessa olla vikaa.

Laite ja hoitopäät toimivat, mutta hoidettava ei 
tunne mitään.

• Varmista, että hoitoalueella on tarpeeksi
välittäjägeeliä.

UKK

Ihon puhdistus 

Hoitopää lopettaa toimimisen

• Mikäli hoitopää on irti ihosta se lopettaa toimimisen
viideksi sekunniksi. Tämä toiminta parantaa laitteen
turvallisuutta, ja ei ole vika.

• Kosketa ihoa hoitopäällä, niin se aloittaa toiminnan
viiden sekunnin jälkeen.



GALVAANINEN

KORKEATAAJUUS KÄSINEET JA IHON 
KOHOTUS

• Varmista, että hoitopäihin ei tula vaurioita. Älä koskaan 
käytää hionta-aineita hoitopäiden puhdistamiseen, sillä 
niiden aiheuttama vaurio voi johtaa hoitopäiden 
aiheuttamiin haavoihin ihossa. Vauriot hoitopäissä voivat 
johtaa siihen, että niissä alkaa elää bakteereja ja 
hoitopäiden sterilisoinnista tulee hankalaa.

• Hoidon jälkeen kaikki metalliosat tulee puhdistaa, 
desinfioida ja kuivata. Tämän jälkeen ne tulee varastoida 
tarvikekoteloihin vaurioiden välttämiseksi. 

• Jokaisen hoitokerran jälkeen käsineet ja ihon
kohotus hoitopäät tulee puhdistaa ja desinfioida.
Varastoi käsineet ja hoitopäät kuivaan tilaan.

Kunnossapito

IHON PUHDISTUS

• Jos hoitopªªssª on ºljyª, poista se vªlittºmªsti.

• Puhdista hoitopªª aina hoidon jªlkeen. Sªilytª sitª 
aina suojakankaassa.

• Varastoi hoitopªª varoen, jotta se ei vaurioidu. 

ULTRAÄÄNI

• 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 hoitopäätä mihinkään nesteeseen! 




