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Batterifack

1. PRODUKTBESKRIVNING
UV-borsten är en handhållen enhet som består av 12 LED-
lampor och 20 mm långa piggar. Avståndet mellan de 12 
lysdioderna är 15 mm. Spridningen på lamporna är 120 grader, 
450 nm våglängd och utgångseffekt av 60 mW. Ljusstyrkan 
(ljusintensitet) är 250 mcd.

2. ANVÄNDNING
2.1 Installering
• Batterifacket öppnas genom att vridas moturs.
• Två AA-batterier ska sättas in i batterifacket i den markerade 

riktningen.
• Batterierna byts genom att öppna batterifacket. 

2.2 ALLMÄNT 
UV-borsten har bara ett användningssätt.

START (behandlingen):
För att starta belysningen av LED-lamporna för behandlingen, 
tryck på PÅ-knappen. När UV-borsten är på tänds de 12 LED-
lamporna i hårborsten och kan därefter användas för avsedd 
behandling.

STOPP (behandlingen):
För att stänga av belysningen av LED-lamporna efter 
behandlingen, tryck på PÅ-knappen igen. När UV-borsten är 
av släcks de 12 LED-lamporna och belysningen på hårborsten 
slocknar.

2.3 Steg för steg 
Steg 1: Innan behandlingen
Klicka på PÅ-knappen för att tända ljuset från UV-borsten.

Steg 2: Behandling
• Efter att ha sprayat Eyracure True Hair Repair, borsta igenom 

håret med UV-borsten från rot till topp. 
• Borsta och lys med UV-borsten minst en gång (som 

minimum) i hela håret för att täcka den totala hårvolymen.
• UV-borsten bör användas 5-15 minuter för att täcka den 

totala hårvolymen.

Steg 3: Efter behandlingen
Stäng av borsten genom att trycka på PÅ-knappen igen så att 
lamporna släcks.

3. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs noga igenom alla instruktioner innan du använder UV-
borsten för att bibehålla kapaciteten och funktionerna.
• Placera inte UV-borsten nära kanten på en bänk eller bord när 

den är PÅ samt AV.
• Håll alltid apparaten torr och ren efter varje användning.
• Förvaras oåtkomligt för barn. 
• Användaren måste vara minst 12 år.
• Utsätt INTE UV-borsten för mycket kraft eller stötar som kan 

leda till fel, förkortad livslängd eller förstörda delar.
• Slå bara på UV-borsten när den ska användas i samband med 

behandlingen. UV-borsten ska ENBART användas på hår. 
• Efter behandlingen ska UV-borsten stängas av för att spara 

batteriets effektivitet.
• Undvik att utsätta andra delar av kroppen för ljuset.
• Försök inte demontera eller ta bort delar av UV-borsten. 

Borsten har inga delar som användaren själv kan reparera. 

4. PRODUKTFUNKTIONER

5. FÖRVARING & RENGÖRING
• Förvara borsten på en torr plats, oåtkomlig för barn och djur.
• Om borsten inte används under en längre tid, förvara den 

helst i originalförpackningen.
• För att rengöra borsten: Borsthuvudet rengörs genom att 

skölja med varmt vatten eller torka av med ett lämpligt 
tygmaterial för att ta bort smuts och/eller hår. Användning av 
starka kemikalier bör undvikas då det skadar gummipiggarna 
och borsthuvudet.

6. AVFALLSHANTERING
• Enligt lag ska elektroniska apparater insamlas och återvinnas. 

Borsten ska kasseras på kommunal återvinningsstation.
• Batterierna får inte kasseras med normalt hushållsavfall. 

Batterierna ska kasseras enligt den lokala kommunens 
avfallshanteringssystem.

7. KÖP
Köp- och garantivillkoren är tillgängliga på vår webbplats 
www.eyracure.com. 

Om det finns klagomål eller vid incident med UV-borsten 
ska kunden registrera incidenten eller klagomålet via 
felrapportsformuläret på www.eyracure.com. Baserat på 
rapporten kommer Hénsus AB att vidta åtgärder för att lösa 
problemet och/eller ersätta den felaktiga borsten med en 
fungerande om så önskas.

Hénsus AB har ingen skyldighet att reparera eller ersätta 
produkter som inte åtföljs av ett giltigt inköpsbevis.

7.1 GARANTI
Garantitid: 2 år

Garantin gäller inte:
• Om produkten har utsatts för en olycka eller yttre påverkan.
• Felaktig eller onormal användning av produkten.
• Fel på produkten som följd av naturligt slitage. 
• Fel på produkten som beror på bruks- och 

underhållsanvisningarna inte följts.
• Fel på produkten som beror på användning av tillbehör och 

reservdelar som inte är Hénsus ABs originaldelar.
• Produkt som utsatts för ändring eller på-/ombyggnad.
• Produkt som skickas in helt eller delvis demonterade.

Garantihantering
Kunden levererar produkten till återförsäljaren som ska göra 
följande:
• Kontrollera garantitiden mot kvittot.
• Informera kunden att det kan bli en kostnad om felet inte 

omfattas av garantin. 
• Fylla i felrapportsformuläret tillsammans med kunden 

och därefter skicka produkten till Hénsus ABs angivna 
serviceadress som finns på webbsidan www.eyracure.com, 
tillsammans med en kopia av kvittot.

• Om kunden själv skickar in produkten till service ska 
felrapportsformuläret fyllas i och bifogas med produkten. Kom 
ihåg att skriva telefonnummer och e-postadress så du kan 
kontaktas för frågor och information.

För mer information om service och våra auktoriserade 
serviceställen, gå in på www.eyracure.com.

8. KONTAKTUPPGIFTER
Telefon: +46 70-666 80 93
Mail: info@eyracure.com
www.eyracure.com

Användarmanual
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12 LED-lampor
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