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1. Säkerhetstips
För att skydda huden är denna produkt inte lämplig för följande
kunder:
. Du har en känd hudsjukdom.
. Du har en hudsjukdom som allergisk dermatit, eksem etc.
. Som har fotosensitivitet.
. Om du har menstruation, är gravid eller ammar.
. Om du har solbränna.
. Svart eller solbränd hud (se färgkonstrasttabellen nedan)
. Svart eller fuscescens nevus.
. Skadad hud, sårskorpa eller läkt sår, cancer eller hemangiom.
. Dina ögon och eventuella artificiella estetiska, protetiska eller
plastiska områden.

2. Produktinformation
2.1 Förpackningslista:
IPL-maskin, nätadapter, instruktionsanvisning.
2.2 Strukturbeskrivning

Tack för att du valde vårt IPL-system. För
att produkten ska användas så effektivt

som möjligt ska du läsa igenom
användarhandboken noggrant före

användning.
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5.5. Bruksanvisning
5.1 Använd en medicinsk spritservett för att rengöra glasfönstret
5.2 Tryck på strömknappen i 1 sekund för att den ska starta och gå in i
arbetsläge (den gröna indikatorlampan lyser och du kan höra att
systemet är igång).
Obs:
1. Den röda indikatorlampan lyser efter uppstart.
2. Flytta sedan blixtfönstret till huden. Du kan se att den röda
indikatorlampan blinkar eftersom det finns en indikeringssensor för
människokroppen inbyggd i blixtfönstret och sensorn känner av när den
närmar sig huden.
3. Den röda indikatorlampan måste blinka, annars fungerar inte
enheten. Om du upptäcker att den röda indikatorn inte blinkar kan du
föra den närmare huden tills den blinkar.

5.3 Tryck på strömknappen för att välja lämplig intensitetsnivå. Det finns
fem intensitetsnivåer som anges med de blå indikatorlamporna.
Nedanstående bilder visar intensitetsnivån från låg till hög effekt, där
nivå 1 är lägsta effektinställningen och nivå 5 är högsta
effektinställningen. Tryck på strömknappen för att justera
intensitetsnivån enligt sekvensen nedan. 

 4. Introduktion av funktioner
Denna produkt kan användas för: överflödigt hår såsom hår på läppar,
armhål, armar eller ben, pannan etc. Smärtfri hårborttagning för
personer med svart och mörkt hår. Den är ej lämplig för vitt, grått eller
blont hår I det här fallet måste antalet repetitioner vara högre
 (se kontrasttabellen nedan)

33. Tekniska parametrar
Lamprör                       Kvartsxenonrör
Ljuskälla                       Intensivt pulserande ljus
Energifrekvens            1,5–3,9 j/cm2
Fokusstorlek                33*10 mm2 
Våglängd – 370 nm–1 100 nm
Lamprörets livslängd – 500 000 gånger
Adapter – AC 100–240 V vid 12 V DC 3A
Vikt – 186 g
Storlek – 124*83*48,5 mm3
Drifttemperaturområde – 5–30 °C 
Driftfuktighetsområde – Relativ fuktighet 30–60 %



5.5 Om enheten är inaktiv i 5 minuter går den in i standby-läge. Tryck
bara på strömknappen för att väcka den igen. Observera att
intensiteten återgår till nivå 1 efter omstart.
5.6 Tryck på strömknappen i 3 sekunder för att stänga av den.
5.7 Efter användning bör du rengöra blixtfönstret med den föreslagna
medicinska spritvåtservetten.
Obs:
Efter frekvent användning kan det förekomma daggvita fläckar på
insidan av linsen. Detta påverkar inte normal användning eller
instrumentets livslängd.
6. Hårhanteringsprocess
6.1 Hudtest innan användning
Det rekommenderas starkt att du kontrollerar efter eventuella
biverkningar genom att genomföra ett hudtest 2 timmar före
hårborttagningsproceduren.

5.4 När intensitetsnivån är inställd flyttar du blixtfönstret till huden
som kan täcka blixtfönstret helt. När den röda indikatorlampan
blinkar trycker du på blixtknappen. Enheten blinkar en gång. Efter
varje blinkning stängs den röda indikatorlampan av för att ladda
upp. Efter 1–3 sekunder återgår lampan till att indikera att den är
redo att användas igen.
Obs:
För perfekt resultat rekommenderas att processen för hårborttagning
upprepas 2–3 gånger och att alla kroppsdelar inte undantas.
. Enheten fungerar inte korrekt om den röda indikatorlampan
fortsätter att blinka. I det här fallet ska du följa stegen nedan.
1.Se till att blixtfönstret är tillräckligt nära huden.
2.Om den röda indikatorlampan fortfarande lyser ska du flytta huden
i 3–5 sekunder och kontrollera om den har återgått till normal
funktion. 
3.Starta om enheten om den här åtgärden misslyckas.
4.Om ovan åtgärder inte löser problemet kontaktar du vår kundtjänst.

Testmetod:
På ett litet område av huden på insidan av överarmen (medial). Från låg
energi till hög energi tillämpa 1–2 gånger på samma plats. Om du känner
rodnad, att det bränner, stickande smärta eller andra symtom efter två
timmar, kontakta läkare innan du använder den igen. Vid lätt obehag kan du
använda produkten igen med lägre intensitet, men om obehaget fortsätter
ska du rådfråga läkare innan du använder den igen. 
6.2 Steg för användning
6.2.1 Rengör blixtfönstret, raka sedan håret på kroppen och rengör
kvarvarande hår.
6.2.2 Starta enheten och välj önskad intensitetsnivå för hårborttagning.
6.2.3 Efter hårborttagning bör du svalka huden med isvatten eller en kall
fuktig handduk.
6.2.4 Du kan använda en toner för att hjälpa huden att behålla fukt efter
hårborttagning.
6.2.5 Se nedanstående jämförelsetabellen för förslag om intensitetsnivå för
alla hudtyper och olika kroppsdelar.
6.2.6 Det rekommenderas starkt att du inte använder enheten flera gånger
på samma del av huden. Du bör blinka högst två gånger i följd på en och
samma plats. Användningsfrekvensen bör minskas när du använder högre
energiintensitetsnivå.



Huomio:
-Upprepa varje vecka. 6 till 10 gånger ger flest resultat. Resultaten
kan vara individuella. efter det här
. Använd en gång varannan vecka i upp till 6 gånger
. Använd en gång var fjärde vecka när du använder 6–10 gånger
. Om du upptäcker ny tunn hårväxt efter användning kan du
använda enheten en gång varannan månad eller var tredje månad
på denna plats och fortsätt tills du uppnår tillfredsställande
resultat.
. För att få bästa resultat rekommenderas att du använder
enheten på områden med tjockt hår många gånger under en
tidsperiod.
. Användningen varierar från person till person. Använd mindre
ofta när hårområdet växer med en liten mängd, cirka 30 %.

7. Anmärkningar om användning av enheten
7.1 Blinka inte nära eller direkt i ögonen när den används.
7.2 Efter användning är det normalt med viss hudrodnad. Du kan
svalka området med isvatten eller en kall fuktig handduk.
7.3 Använd inte sprayalkohol direkt på blixtfönstret vid rengöring.
7.4 Använd inte tillsammans med andra kosmetiska preparat
såsom gelprodukter.
7.5 Ät inte ljuskänsliga livsmedel under användning (som spenat,
kål, senap etc.).
7.6 Använd den högre energiinställningen för bästa resultat.
(Varning: Endast efter att ha följt de tidigare instruktionerna).
7.7 Vid mörkare hud kanske inte hudreaktionen är så uppenbar
och reaktionen kan fördröjas. I detta fall ska du vänta i 2 timmar
innan du ökar intensitetsnivån.
7.8 Fortsätt att ta hand om huden efter du använt denna produkt
med hudåterfuktare och solskydd på ett normalt sätt. 

7.10 Blockera inte luftinloppet och kylutloppet för att inte påverka
kylningen av enheten.
7.11 Hår som fastnat i enheten kan orsaka vissa svarta fläckar, men det
påverkar inte enhetens prestanda och normala användning.
7.12 I slutet av enhetens livslängd kan lampans inre vägg vara olika
grader av svart. Detta beror på rörens onormala åldringsprocess. Du
behöver inte oroa dig och kan fortsätta att använda den som vanligt
inom de angivna områdena.
7.13 Denna produkt är inte vattentät. Undvik kontakt med vatten.
7.14 Vid eventuella fel, dra omedelbart ur kontakten. Om du upptäcker
att produktens hölje eller glaset i blixtfönstret är trasigt ska du returnera
den till fabriken.
7.15 Förvara inte enheten nära starka magnetfält, fukt, damm eller höga
temperaturer.
7.16 Undvik skador och förvara utom syn- och räckhåll för barn.
7.17 Förbjudet att använda produkten för andra tillämpningsområden
än de som är tillåtna.
7.18 Förbjudet att öppna denna enhet förutom för våra auktoriserade
personer, annars kan det leda till elektrisk stöt.

7.9 Undvik UV-ljus under användning och skydda alltid huden när du
är ute i solen. Försök också att undvika lång exponering för
datorstrålning när du jobbar och skydda dig med solskyddande eller -
solblockerande medel.


