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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:
korkeataajuuspää, imulaite ja suihkupullo, pyörivät
harjaosat, kylmäkuuma vasarahoito.

KORKEATAAJUUSPÄÄ

1 . Valitse sopiva lasiputki ja syötä se metalliseen 
putken sisäänmenoon (yritä olla koskematta lasista 
osaa käsilläsi tai metallilla).

Lasisen putken asennon valinta:

a . Sienen muotoista putkea käytetään isoihin 
ihoalueisiin: kasvot, otsa, kaula jne.

b. Kauhamaista putkea käytetään keskikokoisille 
ihoalueille: leuka jne.
c. Pallomaista putkea käytetään pienille ihoalueille: 
nenä jne.
d. Suoraa putkea käytetään epäsuoraan hoitoon.

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

3 . Kosketa hoitoaluetta lasisella hoito-osalla. Voit 
hitaasti lisätä tehoa painamalla "ENERGY" -painiketta.

4 . Mikäli vaihdat hoito-osaa hoidon aikana, aseta teho 
minimille ennen vaihtoa. Säädä teho tämän jälkeen 
sopivalle tasolle.  

5 . Vähennä tehoa hitaasti hoidon lopussa minimi tasolle 
asti.  Ennen hoito-osan irroittamista hoidettavan 
kasvoista, paina "START/PAUSE" -painiketta.
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Epäsuora hoito Huomioitavaa

• Jos lasiputki säkenöi, kun se on muutaman sentin
päässä ihosta, laske laitteen tehoa. Mikäli asiakas tuntee
edelleen säkenöinnin hän voi peittää kasvonsa pienellä,
kuivalla puuvilla pyyhkeellä. Synteettistä tai nylonista
pyyhettä ei pidä käyttää.

• Ennen kuin irrotat lasiputken hoidettavan ihosta
vähennä teho minimiin painamalla "ENERGY" -painiketta.
Tämän jälkeen kytke laite pois päältä.

• Hoidettavalla ei saa olla koruja tai metallia päällään
hoidon aikana.

• Korkeataajuushoitoja ei saa tehdä raskaana oleville
naisille tai henkilöille joille on sydämentahdistin (mikä
tahansa laite, joka säätelee sydämen toimintaa).

• Korkeataajuuspään kanssa käytettävissä
hoitotuotteissa ei saa olla alkoholia. Alkoholin ja
korkeataajuuspään kosketus voi johtaa kemialliseen
reaktioon.

• Älä kosketa silmämunaa korkeataajuuspäällä.

• Pidä ainoastaan korkeataajuuspään käsiosasta kiinni.

1. Valitse suora putki ja syötä se hoito-osan metalliseen
sisääänmenoon.

2. Anna käsiosa hoidettavalle, varmistaen, että
hoidettava ottaa kiinni lasiosasta, eikä käsiosasta.

3. Käännä laite päälle painamalla "START/PAUSE" -
painiketta ja varmista, että teho on säädetty minimille.

4. Lisää tehoa hitaasti painamalla "ENERGY" -
painiketta.

5. Suorita kasvohieronta tai hoito käyttäen hoitovälinettä
oikealla tavalla. Varmista hoidon aikana, että et koske
hoitopään lasiseen osaan hoidettavan kädessä.

6. Laske teho minimi tasolle hoidon lopuksi. Tämän
jälkeen kytke laite pois päältä painamalla "START/
PAUSE" -painiketta.



Imulaite ja suihkupullo
Käyttöohjeet - imulaite

Varoitukset

1. Yhdistä putken vastakkainen puoli imulaitteen
pidikkeeseen. Aseta lasinen imuputki pidikkeeseen.
Paketissa tulee mukana neljä erilaista lasista imuputkea.

2. Tarkista, että pidikkeen filtteri on paikallaan
pidikkeessä.

3. Paina "STATE" -valitaksesi imulaitteen.

4. Tarpeen mukaan säädä tehoa painamalla "ENERGY"
-painiketta ja aikaa painamalla "TIMER" -painiketta.

5. Paina #START/PAUSE" aloittaaksesi.

6. Voit säätää imua peittämällä pidikkeessä olevan reiän
sormellasi.

7. Hoidon jälkeen kytke laite pois päältä
painamalla "START/PAUSE" -painiketta.

Huomioitavaa

• Normaalin hoidon ei tulisi kestää yli viittä minuuttia. 
Mikäli laite ylikuumenee, kytke laite pois päältä ja 
käynnistä uudelleen kymmenen minuutin päästä. 

• Älä jätä hoitopäätä samaan kohtaan ihoa liian pitkäksi
aikaa, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.

• Vältä käyttämistä ärsyyntyneellä iholla.

• Varmista, ett' suihkupullo on kytketty oikeaan reikään
laitteessa. Mikäli suihkupullo on kytketty väärään reikään
se saattaa vaurioittaa laitetta tavalla, joka ei kuulu
valmistajan takuun piiriin.

• Älä käytä imulaitetta tai suihkupulloa pitkiä aikoja
ilman taukoja, jotta laite ei ylikuumene. Tauottomuuden
aiheuttaman ylikuumenemisen aiheuttamat vauriot eivät
kuulu valmistajan takuun piiriin.

Käyttöohjeet - suihkupullo

1 . Täytä pullo hoitoon sopivalla nesteellä. Paketissa 
on kaksi suihkupulloa. Molemmat sisältävät eri 
nestettä.

2 . Kytke putki suihkupulloon.

3 . Paina "STATE" -valitaksesi suihkupullo-toiminnon. 

4 . Tarpeen mukaan, säädä tehoa painamalla 
"ENERGY" -painiketta, ja aikaa painamalla "TIMER" -
painiketta.

5 . Paina “START/PAUSE” -painiketta aloittaaksesi 
hoidon.

6 . Voit säätää suihkuominaisuutta sormellasi 
peittämällä tai paljastamalla aukon pullon päällä.

7 . Kun hoito on suoritettu paina #START/PAUSE" -
painiketta sammuttaaksesi laitteen. 

Huomioitavaa

• Suihkuta alaspäin otsasta hoidon aikana. Estä nesteen 
joutuminen nenään. Pyydö hoidettavaa sulkemaan 
silmänsä, sekä suunsa.

• Pidä sopiva välimatka hoidettavan kasvoihin 
suihkuttamisen aikana, jotta suihkutus tuntuisi vain 
kevyeltä sumulta hoidettavan iholla.

• Normaalin hoidon ei tulisi kestää yli viittä minuuttia. 
Mikäli laite ylikuumenee, kytke laite pois päältä ja 
käynnistä uudelleen kymmenen minuutin päästä. 



PYÖRIVÄT HARJAOSAT
Ennen hoitoa

Varoitukset

1. Puhdista iho kostealla liinalla. 

2. Pehmennä ihon pinta höyryttämällä.

3. Lisää hoitoöljyä iholle. 

Hoidon aloitus

1. Valitse asiakkaan iholle sopiva harjanpää. Herkälle ja 
kuivalle iholle sopii pehmeä harjanpää, kovemmat päät 
on tarkoitettu kovalle ja rasvaiselle iholle.

2. Säädä harjan pyörimissuunta painamalla "STATE" -
painiketta. Valitse teho painamalla "ENERGY" -
painiketta. Ajan voit säätää painamalla "TIMER" -
painiketta.

3. Paina “ START/PAUSE” -painiketta aloittaaksesi.  

• Älä paina hoitoaluetta harjalla liian kovaa sen ollessa 
päälllä. 

• Älä käytä hapokkaita tai emäksisiä aineita tämän 
tuotteen kanssa. 

• Hoidon jälkeen käännä laite pois päältä ja 
irroita virtajohto.

• Mikäli hoidettava kärsii yliherkästä ihosta tai 
ihotulehduksesta tulisi hoitoa välttää.

• Mikäli hoitoalueella on vaurioituneita hiuesverisuonia, 
ei tätä toimintoa tule käyttää.  



Kylmäkuuma vasarahoito

Huomioitavaa

1. Paina "STATE" -painiketta valitaksesi kylmän ja 
kuuman välillä. 

2. Säädä tehoa painamalla "ENERGY" -painikettaja 
hoitoaikaa painamalla "TIMER" -painiketta.

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

•  Ensimmäisellä käyttökerralla laite aloittaa hoidon 5 
minuuttia laitteen käynnistyksen jälkeen. 

•  Ensimmäisen hoidon jälkeen hoidon 
aloitusaika laskee kolmeen minuutt i in.

•  Paras toiminta lämpötila on noin 25C.

•  Älä tuki laitteen tuuletuskanavaa hoidon aikana. Mikäli 
tuuletuskanava tukkeutuu voi laitteeseen aiheutua 
oikosulku. 

•  "START/PAUSE" -painikkeen painamisen jälkeen 
tarkista onko vasara kytkettu päälle. Vasaran kytkeminen 
tapahtuu laittamalla vasaran kytkimen "o" asentoon. 
Päältä pois laitettaessa tulee vasaran kytkimen olla "-" 
asennossa. 

UKK

Imulaite ja suihkupullo 

Jos imuteho on vähentynyt:

• Vaihda metalli - ja vaahtofiltterit. 



Pyörivät harjaosat

• Hoidon jälkeen upota harjaosa veteen, jossa 
on hieman pesuainetta. Anna harjan ol la 
vedessä vi iden minuutin ajan. Pesun jälkeen upota 
harjaosa alkoholiin puoleksi tunniksi. 

• Harjaosa täytyy desinfioida käyttäen 
ultraviolettisäteilyä ja tämän jälkeen asettaa 
alkuperäiseen pakkaukseen. 

KUNNOSSAPITO

Korkeataajuuspää

•  Lasiputket tulee pitää puhtaina ja kuivina, ja ne 
tulee desinfioida ennen ja jälkeen jokaisen 
hoitokerran. 

Imulaite ja suihkupullo

• Käsipidikkeen vaahtofiltteri tulee vaihtaa viiden 
hoitokerran jälkeen. Pura käsiosa ja vaihda filtteri. 
Tämän jälkeen kokoa käsiosa. 




