BEAUTY HELPER

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dzięki głębokiemu działaniu BeautyHelper skutecznie usuwa nawet najbardziej uparte zmarszczki,
pomagając w ten sposób Twojej skórze odzyskać elastyczność i miękkość.
Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie załączoną instrukcję obsługi i zachowaj ją do
wykorzystania w przyszłości.
ZAWARTOŚĆ PACZKI
1x Stacja do ładowania
1x Kabel USB do ładowania
1x Głowica ze światłami LED
1x Instrukcja użycia
1x Roczna gwarancja
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Nazwa: RF&EMS Beauty Instrument
Model: 9902
Wejście: DC5V 500mA
Moc: max 10W
Czas ładowania: 2 godziny

INSTRUKCJA UŻYCIA
1. Dobrze oczyść skórę i nałóż krem lub serum.
2. Włącz BeautyHelper i masuj wybrany obszar twarzy, ale nie dłużej niż 10 minut w jednym
miejscu.
3. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach. Aby kontynuować na drugiej części
twarzy, włącz je ponownie i kontynuuj masaż.
4. Po użyciu ponownie oczyść skórę i usuń krem lub serum z urządzenia.
ŁADOWANIE
Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie przez 3 godziny. Aby naładować urządzenie, podłącz
kabel USB do stacji ładującej i podłącz go do źródła zasilania.
WŁĄCZENIE URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIE
Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć. Przy włączeniu zaświeci się czerwone światło, które
oznacza 1 poziom.
Naciśnij przycisk POWER, aby wyregulować intensywność:
-

Naciśnij raz, aby uzyskać 1. poziom intensywności

-

Naciśnij dwa razy, aby uzyskać 2. poziom intensywności
Naciśnij trzy razy, aby uzyskać 3. poziom intensywności
Naciśnij cztery razy, aby uzyskać 4 poziom intensywności
Naciśnij pięć razy, aby uzyskać 5. poziom intensywności
Naciśnij sześć razy, aby wyłączyć urządzenie.

Powoli umieść urządzenie na twarzy i zacznij masować okrężnymi ruchami po twarzy od dołu do
góry. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach użytkowania.
Zaleca się używanie urządzenia 3x w tygodniu przez 10 minut. Dodatkowo przed fototerapią
zalecamy użycie serum, aby skóra była nawilżona i łatwiej było używać urządzenia.

ZIELONE ŚWIATŁO LED
-

długość fali: 700nm (+-10 nm)
Zielone światło pomaga w produkcji melatoniny i rozjaśnia skórę.

CZERWONE ŚWIATŁO LED
-

długość fali: 620 nm (+-10 nm)
Pomaga w regeneracji kolagenu, a tym samym zwiększa elastyczność skóry.

RÓŻOWE ŚWIATŁO LED
-

długość fali: 700 nm (+-10 nm)
Rozjaśnianie skóry, odpowiednie dla ciemniejszej skóry.

RÓŻOWE ŚWIATŁO MIGAJĄCE
-

długość fali: 700 nm (+-10 nm)

Zwiększa wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry i sprawia, że skóra staje się
rozjaśniona i czysta.

ŻÓŁTE ŚWIATŁO LED
-

długość fali: 590 nm (+-10 nm)

Przeznaczony do stosowania na jaśniejszej skórze w miejscach, w których występują
przebarwienia.

NIEBIESKIE ŚWIATŁO LED
-

długość fali: 465 nm (+-10 nm)
Działa przeciwzapalnie i łagodząco na skórę. Działa przeciw trądzikowi, odpowiednia dla skóry
tłustej, skłonnej do trądziku.

OSTRZEŻENIE!
-

Przeczytaj uważnie instrukcje przed pierwszym użyciem i ściśle się jej przestrzegaj.
Wyłączyć produkt, gdy nie jest używany.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
Nie modyfikuj, ani nie demontuj części urządzenia.
Regularnie sprawdzaj kabel pod kątem uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel jest
uszkodzony.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Nie wystawiać urządzenia na działanie mokrych powierzchni, wody, ciepła ani ognia.

