
STAP 1
Laad de controller op met de meegeleverde kabel 

enstekker voordat u het masker gebruikt. De controller moet 

apart worden opgeladen (niet aan het masker bevestigd) via de 

kabel en de stekker die op het stopcontact wordt aangesloten. 

Laad uw controller niet op terwijl het masker nog aangesloten is, 

want dit kan schade aan de batterij veroorzaken.

De Omnilux Men heeft een handsfree en mobiel ontwerp, waardoor u eenvoudig een boek kunt 

lezen, kunt koken, schoonmaken of tv kijken zonder aan een stopcontact gebonden te zijn.

STAP 3
Sluit het masker aan op het andere uiteinde van de 

controller. Nogmaals, de Omnilux Men wordt bediend 

met de bijgeleverde controller, waardoor het masker 

volledig mobiel is.

Nog vragen? Scan de QR-code op uw smartphone of ga naar 

omniluxled.com/apps/help-center voor gedetailleerde 

instructies over hoe u het meeste uit uw Omnilux Men kunt 

halen.
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STAP 4
Het masker is zodanig ontworpen dat het 

comfortabel op uw gezicht past. Het moet stevig 

aanvoelen, maar niet te strak.

STAP 5
Activeer de controller door de knop gedurende één 

seconde ingedrukt te houden. Elke sessie duurt 10 minuten 

en het hulpmiddel wordt automatisch uitgeschakeld 

wanneer de behandeling is voltooid. Wij adviseren het 

apparaat 3-5 dagen per week gedurende 4-6 weken te 

gebruiken en daarna onderhoudsbehandelingen uit te 

voeren voor een gezondere huid.

STAP 6
Bewaar uw hulpmiddel indien mogelijk plat 

en reinig het behandelende oppervlak indien 

nodig met een vochtige doek of een niet-

irriterend doekje op waterbasis. Voor een 

grondigere reiniging kunt u het oppervlak 

voorzichtig afvegen met 70% alcohol.

STAP 2
Zodra de controller volledig is opgeladen (alle 3 

oplaadlampjes branden), maakt u deze los van de laadkabel.

OPMERKING: Laad de controller niet op terwijl het

masker nog is aangesloten. De Omnilux Men werkt niet als 

deze tijdens het opladen op de controller is aangesloten en 

dit kan na verloop van tijd schade aan het apparaat en de 

batterij veroorzaken.
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