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1. Turvallisuusvinkit
Suojataksemme ihoa, tuote ei sovellu seuraaville asiakkaille.
-Sinulla on havaittu ihosairaus.
-Sinulla on ihosairaus, kuten allerginen dermatiitti, ekseema jne.
-Sinulla on valoherkistyminen.
-Jos sinulla on kuukautiset, olet raskaana tai imetät.
-Jos sinulla on auringonpolttama.
-Mustia tai tummia luomia.
-Rikkoontunut iho, rupi tai parantunut haava, syöpä tai verisuoniluomi
-Ei silmille tai millekään keinotekoisille, proteeseille tai muovisille
alueille.

2. Tuote-esittely
2.1. Pakkauslista:
IPL-laite, virta-adapteri, käyttöopas.
2.2. Rakenteen kuvaus

Kiitos kun valitsit IPL-laitteemme.
Käyttääksesi tuotetta mahdollisimman
tehokkaasti, lue käyttöohje huolellisesti

ennen käyttöä.
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5. Käyttöohjeet
5.1. Käytä desinfiointipyyhettä pyyhkiäksesi laitteen lasi-ikkunan
5.2. Paina virtanappia noin yhden sekunnin ajan, jolloin se käynnistyy ja
menee työskentelytilaan (Vihreä merkkivalo palaa ja kuulet laitteen
olevan käynnissä).
Huomio:
1. Huomaat, että punainen merkkivalo palaa käynnistämisen jälkeen
2. Sitten sinun tulisi asettaa valoikkuna ihollesi. Näet punaisen
merkkivalon vilkkuvan, sillä siinä on sisäänrakennettu sensori
valoikkunassa, joka tunnistaa ihmisihon.
3. Punaisen merkkivalon tulee vilkkua, muuten laite ei toimi. Jos
huomaat, että punainen merkkivalo ei vilku, aseta se lähemmäs ihoasi
kunnes se vilkkuu.

5.3. Paina virtanappia valitaksesi sopivan voimakkuustason. Laitteessa
on viisi voimakkuustasoa, joita ilmaisevat siniset merkkivalot. Alla oleva
kaavio näyttää voimakkuustasot alhaisimmasta korkeimpaan. Taso 1 on
pienin asetus, taso 5 on suurin asetus. Tasoa voi vaihtaa painamalla
virtanappia.

 4. Toimintojen esittely
Tätä tuotetta voidaan käyttää: ylimääräisille karvoille, kuten huulen
yläpuolen karvoille, kainalokarvoille, raajojen karvoitukselle, otsan
karvoitukselle jne.; Kivuton karvanpoisto soveltuu mustille ja tummille
karvoille. Valkoisille, harmaille tai vaaleille karvoille toistojen määrä pitää
olla suurempi (Katso oheinen värikontrastikortti).

3. Tekniset tiedot

Lamppu                      Xenon-kvartsilamppu
Valolähde                   Intensiivinen pulssivalo
Energiataajuus          1,5-3,9 J/cm2
Kohdennusalue         33*10 mm2
Aallontaajuus             470 nm~1000 nm
Lampun käyttöikä      500 000 kertaa
Adapteri                      AC100~240V @ 12V DC 3A
Paino                          186 g
Koko                           124*83*48,5 mm3
Käyttölämpötila          5~30 C
Käyttöilmankosteus   Suhteellinen kosteus 30 % ~ 60 %



5.5. Kun laitetta ei käytetä, se palautuu valmiustilaan 5 minuutin
jälkeen. Paina virtanappia herättääksesi laitteen. Huomioi, että
uudelleen käynnistyksen yhteydessä laite palaa tasolle 1.
5.6. Paina virtanappia 3 sekunnin ajan pistääksesi laitteen pois päältä.
5.7. Kun lopetat käytön, pyyhi valoikkuna 
Huomioi:
Toistuvan käytön jälkeen valoikkunan sisällä näkyy vaaleaa huurretta,
joka ei vaikuta laitteen käyttöön tai käyttöikään.

5.4. Kun voimakkuustaso on asetettu, aseta valoikkuna iholle niin,
että se peittää valoikkunan kokonaan. Kun näet punaisen
merkkivalon vilkkuvan, paina valonappia, jolloin laite välähtää kerran;
jokaisen käytön jälkeen punainen merkkivalo sammuu ja laite alkaa
latautumaan. 1~3 sekunnin jälkeen valo palaa taas ilmaisemaan, että
se on valmiina käyttöön.

Huomio:
-Täydelliselle tulokselle suositellaan, että karvanpoisto-operaatio
toistetaan 2-3 kertaan, ja varmistetaan, että vartalon osia ei ole
toistettu tai jätetty huomioimatta.
-Jos punainen merkkivalo palaa ilman vilkkumista, laite ei toimi oikein.
Tässä tapauksessa seuraa alla olevia ohjeita.
1. Varmista että valoikkuna on riittävän lähellä ihoa.
2. Jos punainen merkkivalo palaa yhä, aseta laite ihollesi 3-5 sekunnin
ajaksi, ja tarkista palaako laite normaaliin toimintoon.
3. Käynnistä laite uudelleen jos operaatio ei onnistunut.
4. Jos yllä olevat vaiheet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä
asiakaspalveluun.

6. Karvanpoistoprosessi
6.1. Testi ennen käyttöä
Ennen käyttöä on suositeltavaa, että laitetta testataan ihoreaktioita varten 2
tuntia ennen karvanpoistoprosessin aloittamista.
Testitapa:
Pienellä alueella käsivarren yläosan sisäpuolella. Käytä samaan kohtaa 1~2
kertaa matalalla ja korkealla voimakkuudella. Jos huomaat punoitusta,
palovammoja, sykkivää kipua tai muita oireita 2 tunnin jälkeen, konsultoi
lääkäri ennen käytön jatkamista. Jos tunnet pientä epämukavuutta, kokeile
alhaisempaa voimakkuutta. Jos epämukavuuden tunne jatkuu, konsultoi
lääkäriä ennen käytön jatkamista.

6.2. Käyttövaiheet
6.2.1 Pyyhi valoikkuna, aja ihokarvat ja pyyhi irtokarvat pois.
6.2.2 Käynnistä laite ja valitse sopiva voimakkuustaso karvanpoistoon.
6.2.3 Kun lopetat käytön, viilennä ihoa käyttäen kylmää vettä tai pyyhettä.
6.2.4 Voit käyttää ihollesi kosteusrasvaa säilyttääksesi ihon kosteuden
karvanpoiston jälkeen.
6.2.5 Katso alla olevaa taulukkoa, josta löydät voimakkuustasojen
suositukset eri ihotyypeillä ja kehon osille.
6.2.6 On suositeltavaa, että et käytä laitetta samaan kohtaan ihoa useampaa
kertaan. Sinun tulisi valaista ihoa alle kaksi kertaa peräkkäin yhdessä kohtaa.
Käyttökertoja tulisi vähentää, kun käytetään korkeaa voimakkuustasoa.



Huomio:
-Toista käyttö viikottain. 6 - 10 kertaa tuottaa useimmin tuloksia.
Tulokset voivat olla yksilöllisiä. Tämän jälkeen:
-Käytä kerran kahdessa viikossa ensimmäisten toistokertojen
jälkeen ja tämän jälkeen
-Käytä neljän viikon välein.
-Jos huomaat ohutta karvan kasvua käytön jälkeen, käytä laitetta
kerran joka 2-3 kuukausi samassa kohtaa, ja saat miellyttäviä
tuloksia.
-Saadaksesi parhaan tuloksen, on suositeltavaa että kohdissa,
joissa kasvaa tuuheaa karvaa, laitetta käytetään useamman kerran.
-Käyttötapa vaihtelee henkilön mukaan, käytä alempaa
voimakkuutta kohtiin, joissa karvaa kasvaa vähän, noin 30 %.

7. Laitteen käyttöohjeet
7.1 Älä valaise silmiin tai niiden lähelle kun käytät laitetta.
7.2 Käytön jälkeen pieni ihon punoitus on normaalia. Voit viilentää
ihoa kylmällä vedellä tai pyyhkeellä.
7.3 Älä puhdista valoikkunaa suihkuttamalla siihen suoraan
alkoholia.
7.4 Älä käytä laitetta yhdessä kosmetiikan tai vesigeelipohjaisten
tuotteiden kanssa.
7.5. Älä syö valolle herkistävää ruokaa ennen operaatiota (kuten
pinaattia, lehtikaalia, sinappia jne.).
7.6 Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä korkeinta
voimakkuutta. (Varoitus – vain sen jälkeen, kun olet noudattanut
edeltäviä ohjeita).
7.7 Mitä tummempi ihosi on, sitä vaikeampi ihoreaktioita on
huomata tai ne tulevat viiveellä. Tässä tapauksessa varmista, että 2
tunnin odotusaikaa noudatetaan, ennen kuin nostat
voimakkuustasoa.
7.8 Laitteen käytön jälkeen pidä ihostasi huolta käyttämällä
kosteusvoidetta ja aurinkovoidetta normaaliin tapaan.

7.12 Laitteen käyttöiän lähentyessä loppuaan, lamppuun ilmestyy
eriasteisia tummia kohtia. Tämä on normaalia lampun ikääntymistä. Voit
jatkaa laitteen normaalia käyttöä ohjeita noudattamalla.
7.13 Tämä laite ei ole vedenkestävä, vältä kosketusta veden kanssa.
7.14 Jos laitteessa ilmenee vikaa, irrota laite virtalähteestä välittömästi.
Jos huomaat, että tuotteen kuori tai valoikkunan lasi on rikki, palauta se
tehtaalle huoltoa varten.

7.15 Älä säilytä laitetta vahvojen magneettikenttien, kosteuden tai pölyn
läheisyydessä. Vältä myös korkeita lämpötiloja.
7.16 Pidä lasten ulottumattomissa välttääksesi vahinkoa.
7.17 Älä käytä muiden laitteiden kanssa
7.18 Salli käyttö vain valtuutetuille henkilöille välttääksesi sähköiskun
vaaran.

7.9 Vältä UV-valoa käytön aikana ja suojaa ihosi aina auringolta. Vältä myös
pitkää altistumista tietokonesäteilylle kun käytät laitetta.
7.10 Älä tuki ilman sisääntuloa tai ulostuloa, jotta laite toimii oikein.
7.11 Laitteeseen kiinnittyvät karvat voivat aiheuttaa tyhjiä kohtia, mutta eivät
vaikuta laitteen suorituskykyyn tai normaaliin käyttöön.


