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Varoitus 

• 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.

EU - Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on läpäissyt seuraavat direktiivit:

1. Vaatimukset läpäisty pienjännitedirektiivistä:

2006/95/EY

2. Vaatimukset läpäisty sähkömagneettisesta

yhteensopivuudesta: 2004/108/EY

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.



Etupaneeli 

Käyttöohjeet 

1. Kytke virtajohto laitteen takaosaan.

2. Kytke laitteen varusteet kuvan näyttämällä
tavalla.

Ultrasonic Cold&HotHammer Skin Scrubber 

Diamond Dermabrasion 

3. Paina "POWER" -painiketta kytkeäksesi laitteeseen
sähköt.

4. Paina "FUNCTION" -painiketta valitaksesi halutun
toiminnon. Toiminnot ovat seuraavassa
järjestyksessä: Ihokuorinta, ultraääni,
timanttikuorinta, kylmäkuumavasara

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.
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1. Aseta ranneke hoidettavan ranteeseen.

2. Levitä välittäjägeeliä runsaasti hoitoalueen pinnalle.

3. Valitse haluttu aaltotyyppi painamalla "STATE" -
painiketta. Haluttu teho painamalla "ENERGY" -
painiketta. Haluttu hoitoaika painamalla "TIMER" -
painiketta. Asetuksia voi vaihtaa myös hoidon aikana.

4. Paina "START/PAUSE" -painiketta aloittaaksesi.
Kun laite havaitse virran laitteen ja hoidettavan välillä
se aloittaa hoidon. Laite toimii normaalisti, kun
ihokuorinta -merkki näkyy ruudulla. Jos laitteen ja
hoidettavan välinen virta katkeaa lopettaa laite
toiminnan ja ihokuorita -merkki katoaa näytöltä.

Varoitukset 

• 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.



TIMANTTIKUORINTA Varoitukset

1. Kytke putki hoitolaitteen takapaneeliin, kuten
piirroksesta käy ilmi.

2. Kytke putken toinen pää käsiosaan. Kytke käsiosaan
sopiva timanttipää.

3. Varmista, että vaahto- ja metallifiltterit ovat paikoillaan
käsiosan sisällä.

5. Voit hallita imuefektiä peittämällä käsiosassa olevan
reiän.

6. Valitse haluttu hoitoaika ja teho. Näitä voi muuttaa
kesken hoidon.

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

• Älä jätä hoitopäätä samaan kohtaa ihoa liian pitkäksi
aikaa palovammoilta välttyäksesi.

• Vältä käyttöä ärsyyntyneellä iholla.

• Hoitoa ei saa suorittaa seuraaviin: ihokasvaimet,
luomet, syntymäjäljet, suonikohjut, huulet, silmät,
herpes ja syylät.

Ø 22 MM

D100

D180

Vartalo. Akne, polvet, kyynärpäät ja 
raskausarvet

Ø 8 Y 6 MM

D200

D250

Silmät, nenä, rypyt, akne, 
näppylät, mustapäät

Ø 19 MM

D180

D220

Kasvot. Pigmenttihäiriöt, 
ihohuokoset, ikääntyminen, auringon 
polttamat

Ø 15 MM

D100

D200

D250

Arvet, silmäpussit ja muut pienet 
esteettiset ongelmat



Kylmäkuumavasara

1. Paina "STATE" -painiketta aloittaaksesi.

2. According to the needs, adjust the output

temperature by pressing "ENERGY" and desired time

of operation by pressing "TIMER".

3. Press "START/PAUSE" to start working.

Huomioitavaa

• Ensimmäisellä käyttökerralla laite on

toimintakunnossa 5 minuuttia käynnistyksen jälkeen.

• Seuraavilla käytökerroilla vastaava aika on noin 3

minuuttia.

• Ihanteellinen käyttölämpötila on 25c.

• Älä tuki laitteet tuuletusaukkoa. Tukkiminen voi

aiheuttaa toimintahäiriöitä.

• "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.

Varoitukset

• Kylmäkuumavasara ei ole tehty kestävästä
materiaalista, joten pyydämme käsittelemään sitä
varoen.

• Mikäli vasarassa on halkeamia, pyydämme 

vaihtamaan sen.

• Ole varovainen johdon kanssa. Älä kisko sitä liikaa.

UKK

Ihokuorinta

Mikäli hoitopää lopettaa toiminnan: 

• Jos hoitopää on irti ihosta, se lopettaa

toiminstansa 5 sekunniksi. Tämä on turvallisuutta

edistävä toiminto ja sitä ei tule sekoittaa

toimintahäiriöön.

• Kosketa ihoa hoitopäällä uudelleen, niin se

aloittaa toimintansa 5 sekunnin kuluttua.

Ultraääni

Kokeile seuraavaa, mikäli hoitopää ei tunnu 

toimivan.

• Laita hoitopäähän tippa vettä.

• Kytke laite päälle ja lisää tehoa hitaasti.

• Jos vesi alkaa liikkua ja haihtua, toimii laite

kunnolla.

Laite ja hoitopäät toimivat, mutta hoidettava ei 

tunne mitään.

• Varmista, että hoitoalueella on tarpeeksi

välittäjägeeliä.

Timanttikuorinta

Mikäli imuteho vähentyy: 

• Vaihda vaahto ja metalli -filtterit.



KUNNOSSAPITO 

Ihon kuorinta

• Jos hoitopäässä oon öljyä, poista se välittömästi.

• Puhdista hoitopää aina käytön jälkeen. Säilytä sitä 
aina suojakankaassa.

• Varastoi hoitopää 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! 

Timanttikuorinta

• Vaahto- ja metallifiltteri täytyy vaihtaa 5 
hoitokerran jälkeen. Pura käsiosa ja aseta filtterit 
paikoilleen. Kokoa käsiosa takaisin käyttökuntoon.

• Puhdista desinfioi timanttipäät jokaisen 
hoitokerran jälkeen. 




