UD-039A
Návod na použití
PRINCIP FUNGOVÁNÍ:
Tento produkt pracuje se dvěma 2MHz transdukčními plátky. Na základě ultrazvukového principu
a využití elektrického proudu dochází ke kompresnímu efektu v usměrněném okruhu. Ocelové
plátky generují 25kHz vysokofrekvenční vibrační vlny, které pomáhají docílit pomocného efektu
při používání jiných produktů. Tento produkt Vám může pomoci ke kráse a čistotě Vaší pleti.

Účinek:
1、Tato vibrační vlna je silná a má vysokou energii. Její použití v oblasti tváře může kožní buňky
rozvibrovat, čímž dochází také k jemnému masážnímu efektu. Ti pomáhá nastartovat
metabolismus, aktivovat kožní buňky a pomáhá efektivní absorpci živin do pokožky.
2、Ve spolupráci s přípravky k péči o pleť a díky vysokofrekvenčním vibracím jsou špína a toxiny
usazené v pokožce a stárnoucí kůže odstraněny tzv. Pulverizací, která pomáhá udržovat Vaši
pokožku čistou.
Kryt
hlavy

JEDNOTLIVÁ TLAČÍTKA

aplikační

1. ON/OFF tlačítkem přístroj zapínáte.
2. Tlačítkem VOL vybíráte funkce.
3. P je kontrolka pro aktivitu přístroje.
4. L je kontrolka pro nízkou intenzitu.
5.
je kontrolka pulsování.
6. H je kontrolka pro vysokou intenzitu.

Kontrolka nízké intenzity
Kontrolka pulsování

Procedura ošetření:
Kontrolka vysoké intenzity
1. Vyčistěte pleť celé tváře.
2. Pořádně navlhčete celou tvář buď vodou
nebo kosmetickým přípravkem.
Kontrolka činnosti
3. Nejdříve odejměte kryt hlavice；
4. Zapněte přístroj (tlačítkem ON/OFF), rozsvítí se
Tlačítko výběru programu
Kontrolka “P”. Přístroj začne pracovat.
Vypínač
5. Po startu bude nastavená hodnota “L”
6. Tlačítkem VOL nastavíte intenzitu;
（1）L nízká
（2）
pulsní +L(nízká)
Vstup
na
（3）H vysoká
adaptér
（4）
pulsní + H(vysoká)
7. Přiložte přístroj k tváři pod úhlem 45° a pomalu ním přejíždějte po tváři směrem ven rychlostí
zhruba 1-2 cm/s.
Z tváře se vám bude voda, kterou byl pleť navlhčena jemně mlžit. Pokud k tomuto úkazu nedojde,
tvář není dostatečně navlhčená a měli byste ji dovlhčit.
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8. Pro čištění pórů, pupínků, akné a vrstvy stratum corneum držte přístroj tak, jak je znázorněno
na obrázku níže a pohybujte ním směrem od středu tváře k jejím okrajům.

9. Pro masáž tváře držte přístroj tak, jak je znázorněno na obrázku níže a pohybujte ním směrem
od středu tváře k jejím okrajům.

10. Po ukončení čištění odstraňte z tváře nečistoty omytím teplou vodou.
11. Pokud se vybíjí baterie, alarm Vám to oznámí
Pěti pípnutími. Kontrolka bude zároveň blikat.
Po pěti zapípáních se přístroj automaticky vypne.
12. Přednastavený čas ošetření je deset minut. Po uplynutí tohoto času přístroj dvakrát zapípá a
poté se automaticky vypne.
13. Průběhu nabíjení, L —
14. Když je přístroj nabitý, L —

— H blikají.
— H nepřetržitě svítí.

Upozornění
1. Před a po použití produkt vždy vyčistěte alkoholem.
2. Pokud trpíte kožní infekcí, přístroj nesdílejte s jinými osobami.
3. Hlavici chraňte před nárazy
4. Nenechávejte hlavici na jednom míst déle než 3 vteřiny, přístrojem kontinuálně pomalu
pohybujte. Pokud ucítíte nepříjemný pocit, okamžitě změňte místo aplikace.
5. Nepoužívejte v blízkosti očí a zranění.
6. Po čtyřhodinovém nabíjení vydrží přístroj pracovat 2 hodiny.
7. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, dejte ho jednou měsíčně nabíjet, Prodloužíte tak jeho
životnost.

Produkt nepoužívejte v těchto případech:
1. Pokud
2. Pokud
3. Pokud
4. Pokud

trpíte srdeční poruchou nebo máte kardiostimulátor
jste těhotná
právě menstruujete
jste mladistvý
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Elektrické parametry
1. Adaptér：VSTUP:100-240VAC,50/60HZ VÝSTUP:5.5VDC500MA
2. Baterie: 3.7V/850MAH
3. Max. napětí：1.5W±10%
4、Životnost: 3 roky
5、Doba nabíjení：3 hodiny
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