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Varoitus R ecyclin g

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 laitteen takaosaan.

2. Kytke laitteen varusteet kuvan näyttämällä tavalla. 

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

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

Ihokuorinta

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.

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.

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. 
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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



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. 

Timanttikuorinta 

Mikäli imuteho vähentyy:

• Vaihda vaahto- ja metallifiltterit.

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. 

KUNNOSSAPITO 

Ihokuorinta

• Jos hoitopäässä oon öljyä, poista se välittömästi.

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

• Varastoi hoitopää varoen, jotta se ei vaurioidu. 




