Instrukcja obsługi

UWAGA

Peeling kawitacyjny Red Beauty
1. Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem
2. Kobiety w ciąży powinny używać urządzenia po konsultacji z lekarzem
3. Podczas użytkowania nie używać siły
4. Używać zgodnie z instrukcją
5. Zabrania się ingerowania w budowę urządzenia, dodawania zewnętrznych
elementów bądź przerabiania urządzenia
6. Przechowywać w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej
7. Przechowywać z dala od ognia, w tym z dala od kominka
8. Stacja łądowania nie jest wodoodporna i powinna pozostawać sucha
9. Po naładowaniu urządzenia odłącz je od zasilania

Wstęp
Serdecznie dziękujemy za wybranie Naszego produktu.
Mamy nadzieję że produkt firmy Red Beauty zaspokoi Państwa oczekiwania.
Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz kilka wskazówek od Nas jak
poprawnie korzystać z urządzenia.

Specyfikacja produktu :
Waga : 205G
Wymiary : 175mm*20mm*52mm
Wejście : AC100-240V, 50-60HZ, Wyjscie: DC-5V, 1A
Moc : 2.2W
Pojemność baterii : 600mAh
Częstotliwość : 24kHz
Poziom wodoodporności : IPX5(tylko urządzenie, bez stacji dokującej)

Tryby pracy
1. Tryb czuwania: Naciśnij przycisk jeden raz, aby włączyć urządzenie i wejść w tryb czuwania.
Zostaną zaświecone przyciski „ultra”, „clean” i „nutrition”.
2. Tryb ciągłego-głębokiego-falowego czyszczenia: Naciśnij przycisk dwa razy aby włączyć ten
tryb. Usłyszysz ciągły dźwięk wibracji sonicznych i zobaczysz zaświeconą lampkę „ultra”.
3. Tryb unoszenia UP (tryb pulsacyjny): Naciśnij przycisk 3 razy aby włączyć ten tryb. Usłyszysz
pulsacyjny dźwięk i zobaczysz zaświeconą lampkę „ultra”.
4. Tryb głębokiego oczyszczania: Naciśnij przycisk 4 razy, aby włączyć ten tryb. Usłyszysz
ciągły dźwięk wibracji i zobaczysz podświetloną lampkę „clean”.
5. Tryb sonoforezy: Naciśnij przycisk 5 razy, aby włączyć ten tryb. Usłyszysz ciągły dźwięk i
podświetloną lampkę „nutrition”.
6. Tryb czuwania (ponownie): Naciśnij przycisk szósty raz w celu włączenia trybu czuwania.
Żadne funkcje w tym momencie nie są włączone. Naciśnij znowu, aby rozpocząć wybieranie
funkcji od nowa.

Ładowanie urządzenia

Opis działania urządzenia

1. Jeśli bateria jest słaba zaświeci się czerwona lampka i urządzenie się wyłączy
automatycznie.
2. Odłóż urządzenie do stacji ładowania, upewnij się że urządzenie jest prawidłowo odłożone.

Peeling kawitacyjny to nowoczesna metoda wykorzystywana do bezbolesnego i głębokiego
oczyszczania skóry, alternatywa dla tradycyjnej metody manualnego oczyszczania twarzy.
Usuwanie zanieczyszczeń oraz martwych komórek skóry następuje w sposób bezpieczny i
pozbawiony efektów ubocznych.
Zabieg ten wykonywany jest przy pomocy urządzenia wytwarzającego fale ultradźwiękowe
24,000Hz na sekundę, które po skierowaniu na wilgotną skórę wywołują efekt kawitacji.
Rozpylona na skórze woda tworzy mikroskopijne pęcherzyki wypełnione rozrzedzonym gazem,
które pod wpływem drgań ultradźwiękowych gwałtownie pękają. W wyniku tych działań dochodzi
do rozbicia martwych komórek i odsłonięcia młodszej warstwy skóry, wolnej od nadmiaru łoju,
bakterii czy substancji toksycznych.
Peeling kawitacyjny charakteryzuje się bezbolesnym i bezpiecznym przebiegiem, co jest
niewątpliwie jego zaletą.

Trwa ładowanie - świeci się czerwona lampka

Koniec ładowania – świeci się niebieska
lampka

Sposób użycia
1. Nałóż na skórę twarzy oczyszczające serum/olejek, zadbaj by podczas zabiegu skóra była
cały czas nawilżona
2. Włącz urządzenie np w tryb oczyszczania. Urządzenie powinno być zawsze skierowane
wyświetlaczem na zewnątrz. Używaj urządzenia zgodnie z rysunkami poniżej.
3. Zabieg powinien trwać zazwyczaj około 3-5 minut, nie więcej niż 5 razy w tygodniu.
4. Po zabiegu umyj dokładnie twarz wodą

Ważne wskazówki
1. Po każdym użyciu wytrzyj urządzenie suchym ręcznikiem, następnie odłóż do stacji
dokującej.
2. Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się że jest ono wyłączone, nie czyść stacji dokującej
gdy jest podłączona do zasilania
3. Urządzenie służy do użytku przez jedną osobę, nie dziel się nim z nikim
4. Zatrzymaj tę instrukcję

Błąd
Jeśli urządzenie nie działa poprawnie sprawdź :
1. czy urządzenie jest naładowane
2. naciśnij przycisk ‘Power’ - urządzenie powinno się uruchomić
3. Jeśli nie ma reakcji ze strony urządzenia, może być rozładowane. Naładuj urządzenie w
stacji dokującej. Sprawdź czy po włożeniu urządzenia w stację zapali się lampka

