
Használati utasítás - In Face szőrtelenítő készülék

Bevezető

Az inFace DF-IPL szőrtelenítést a ShenzheninFaceTechnology Co., Ltd.
fejlesztette és gyártja, amely a Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.-hez
tartozik. A vállalat megalapítása óta a praktikum, a funkcionalitás és a
biztonság alapelvei alapján készült. A vállalkozás célja a technológián és
intellektuson alapuló termékek létrehozása, valamint a fejlesztésre és az
innovációra való törekvés. A DF-IPL szőrtelenítő új technológián alapul,
melynek neve a Kettős fagyasztásos-intenzív pulzáló fény.

Az inFace DF-IPL szőrtelenítő kristály vakus barázdákat és hűtőpárna
kialakítást alkalmaz, amely kettős hűtést tesz lehetővé a felhasználói
élmény fokozása érdekében. Eltér a piacon lévő többi terméktől.
Az inFace DF-IPL szőrtelenítés jobb élményt nyújt Önnek.

Bevezetés a működési elvbe

A specifikus erős pulzáló fény besugárzása alatt a bőrben lévő melanin
több fényenergiát nyel el, és azonnali hőt ad át a szőrtüszőnek; amikor a
szőrtüsző egy bizonyos hőmérsékletre felmelegedik, nyugalmi állapotba
lép, és a szőr növekedése lassan leáll és kihullik. A szőrtelenítő hatás 6
hetes vagy hosszabb folyamatos használat után érhető el. A beépített
optikai szűrő kiszűri a káros fényt, például az ultraibolya sugarakat, és
nincs hatással a bőr egészségére. Kérjük, emiatt ne aggódjon, használja
bátran. A jégborogatás funkció hatékonyan enyhíti az égő érzést a
szőrtelenítés során.

Óvintézkedések

FIGYELEM:
• Ne használja a készüléket kád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más vizet
tartalmazó edény közelében.
• Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a termék használata
előtt, és őrizze meg.
• A hibás működés elkerülése érdekében a töltéshez feltétlenül a
termékhez mellékelt adaptercsatlakozót használja. (*Mindenképpen az in
Face dedikált adaptert használja.)
• A használat során lehetőleg ne egyen fényérzékenységet okozó ételeket
(pl. spenót, repce, mustár stb.).
• Ne használjon illóolajos ápolószereket ezzel a termékkel együtt.
• Azok számára, akik előzőleg más szőrtelenítési módszereket használtak,
kérjük, várják meg, amíg a szőr kinő, mielőtt használnák a készüléket.
• Az energiaszint beállítása a gyengétől az erősig terjed. Ha a bőr elviseli,
minél nagyobb az energia, annál jobb a hatás. Ha sötétebb bőrrel dolgozik,
ügyeljen arra, hogy ne válasszon túl magas energiaszintet, különben
megégeti a bőrt.



• Kérjük, kerülje az ultraibolya sugárzást használat közben, tegyen
fényvédő intézkedéseket, amikor kimegy a szabadba, alkalmazzon
védőkrémet vagy fényvédő krémet a bőr védelme érdekében; próbálja
elkerülni a számítógépes sugárzást munka közben.
• A műszer használata és kikapcsolása után vattacsomót vagy kis
mennyiségű orvosi alkoholba mártott pormentes ruhát (vagy alkoholos
vattát) használjon a lámpafej üvegén lévő foltok tisztításához. Tilos
alkoholt közvetlenül a lámpa fedelére permetezni.
• Ha a műszer használata során szőr vagy foltok tapadnak a fénykibocsátó
barázda szélén lévő műanyagra, a lámpafej szélén lévő műanyag fekete
lesz, vagy fekete foltok jelennek meg. Bár ez nem befolyásolja a készülék
teljesítményét és normál használatát, amennyire csak lehetséges, kerülni
kell.
• A termékek nem rendelkeznek vízálló funkcióval, kérjük, ne használja a
fürdőszobában vagy más olyan helyen, ahol a víz könnyen hozzáférhető.
• Ha a termék burkolata vagy a lámpafej megsérül, vagy véletlenül vízbe
merül, kérjük, küldje vissza a gyártóhoz javításra.
• Tartsa távol ezt a terméket az erős mágneses mezőtől, nedvességtől,
erős portól vagy magas hőmérséklettől.
• Ne fejtsen ki erős ütéseket a termékre, és ne használja a terméket a
rendeltetésszerű használaton kívül más célra.
• Szakemberen kívül más ne nyissa fel a termék burkolatát engedély
nélkül, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn; nem
szakembereknek szigorúan tilos engedély nélkül javítani.

Ne alkalmazza a készüléket a következők fennállásakor

• Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a termék nem alkalmas a következő
személyek számára.

• Gyermekek, terhes nők, heges bőrfelülettel rendelkezők, nők
menstruáció vagy szoptatás alatt. Ezekben az esetekben tilos a készülék
használata.
• Ne használja, ha visszér vagy értágulat tünetei vannak.
• Ne használja herpes simplex tüneteivel, bőrelváltozásokkal vagy
hematómával.
• Fényérzékenység és egyéb betegségek okozta szövődmények esetén
nem ajánlott.
• Szívbetegségben, cukorbetegségben, magas vérnyomásban,
rosszindulatú daganatban, tüszőgyulladásban, fertőző bőrbetegségben,
égett bőrben és véralvadásgátló rendellenességben szenvedőknek tilos a
használata.
• Aszpirin és immunszuppresszánsok szedése közben óvatosan alkalmazza
• A közelmúltban alkalmazott fényérzékeny gyógyszerek (például
tetraciklin, szulfa stb.) egyelőre nem javasoltak.
• Nem ajánlott azoknak, akik egy héten belül használtak fehérítő
termékeket vagy A-vitamin tartalmú termékeket.
• Azok számára, akik az elmúlt két hétben napoztak vagy leégtek,
bőrjavítás után használja.



• Az érzékeny bőrű emberek óvatosan használják ezt a terméket. Ha
kellemetlen érzés jelentkezik a bőrön, azonnal abba kell hagyniuk a
használatát, és orvoshoz kell fordulniuk.
• Használata tilos érzékeny részeken, például nyálkahártyákon és intim
területeken (például szemhéjak, ajkak, mellbimbók, hüvely stb.).

A termék paraméterei

Termék neve: Arc DF-IPL szőrtelenítésben
Modell: ZH-0lE
Névleges bemeneti teljesítmény: DC12V=4A
Termék mérete: 73 x 44 x 157 mm
Maximális kimeneti teljesítmény: 48W
Nettó tömeg: kb 304g
Fénykibocsátó terület: 3,3 cm2
Bemeneti feszültség: 100~240V
Élettartam: 550 000 villanási idő

A doboz tartalma

1. InFace DF-IPL szőrtelenítő x1
2. Tápadapter x1
3. Védőszemüveg x1
4. Borotva x1
5. Felhasználói kézikönyv x1

Megjegyzés: A kézikönyvben szereplő termékképek és a vonatkozó
jellemzők leírása, valamint egyes főnevek magyarázata csak
referenciaként használható, a felhasználóknak a tényleges tárgyra kell
alapozniuk. Tekintettel a Face termékek folyamatos fejlesztésének
következetes politikájára, jogot kaptunk a termékek specifikációinak
további értesítés nélküli megváltoztatására.



Használat előtti tudnivalók

• Ne töltse, a termék csatlakoztatás után használható. Használat után
húzza ki a tápkábelt, és helyezze hűvös és száraz helyre a terméket.
• Ha a szőr 1 mm-nél hosszabb, javasoljuk, hogy a borotvát használja a
borotválkozáshoz. A túl hosszú szőr a bőr felszínén felszívja a hőt, bőrpírt
és duzzanatot okoz, a megperzselt szőr pedig sajátos szagot áraszt, ami
befolyásolja a termék használatának élményét.
• Tekintettel az eltérő bőrfelületre, azon a területen, ahol az első
használatkor szőrtelenítésre van szükség, kis felületű tesztet kell végezni,
amely 12 óra elteltével a többi területen is használható mellékhatások
nélkül.
• Ne használja a magas szintet közvetlenül az első alkalommal történő
szőrtelenítéshez. Ha a szint túl magas, az bőrnek kellemetlenséget vagy
akár allergiát okozhat. A legjobb, ha elkezdi használni az első szintet, és
bőre lassan alkalmazkodik, és igazodik a megfelelő szinthez az aktuális
helyzetnek megfelelően.
• A termék használatakor ne sugározza be többször ugyanazt a részt,
hanem minden bőrfelületet egyenletesen sugározzon be.
• Ne használja mások felé, oldalra fordítva. A termék erős fényt bocsát ki,
ami kellemetlenséget okozhat a szem számára.
• Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak,
annak szervizképviseletének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell
cserélnie.
• A felhasználói karbantartás során óvintézkedéseket kell tenni, a
megfelelő részleteket meg kell adni.
• Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal
és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet
kaptak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat
kaptak, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a
készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem
végezhetik felügyelet nélkül.

Alkalmazható bőrtónusokra:
Fehér bézs
Világosbarna Barna
Sötétbarna

Használat

1. Kérjük, először borotvával borotválja le a szőrtelenítési területet, hogy
a bőr száraz maradjon.

2. Csatlakoztassa a terméket az adapterhez, és dugja be a konnektorba.



3. A termék használata előtt viseljen védőszemüveget.

4. Nyomja meg hosszan az ON/OFF (Funkciókapcsoló) gombot a
bekapcsoláshoz.
5. Nyomja meg röviden az ON/OFF (Funkciókapcsoló) gombot a
szőrtelenítési energiaszint váltásához, kérjük, válassza ki a megfelelő
szintet az igényeinek megfelelően.
6. Nyomja meg röviden a jégtömörítés mód gombot a jégtömörítés
funkció be-/kikapcsolásához (a hűtés és a fénykibocsátás egyidejűleg is
végrehajtható).

7. Fogja meg a fogantyút, és helyezze a lámpafejet közel a bőrhöz (a
vakujelző kék fénye mindig világít, jelezve, hogy fény bocsátható ki, ha a
kék fény nem világít, állítsa a lámpafej helyzetét közel a bőrhöz, amíg a
vakujelző kék fény villogni nem kezd), kézzel nyomja meg a vaku gombot,
mozgassa a fogantyút a szőrtelenítéshez.

8.A bekapcsolás alapértelmezés szerint kézi üzemmódban van. Nyomja
meg és tartsa lenyomva a vaku gombot, hogy automata üzemmódba
váltson (automatikus módban, amikor a lámpa közel van a bőrhöz,
folyamatosan villan a szőrtelenítéskor).
Kérjük, ne sugározza be többször ugyanazt a részt, hanem minden
bőrt egyenletesen sugározzon be.
9. Nyomja meg hosszan a BE/KI (Funkciókapcsoló) gombot a kikapcsolási
védelmi programba való belépéshez, várjon 10 másodpercet a
kikapcsoláshoz.
10. A szőrtelenítés után tegye meg a fényvédő intézkedéseket, és ne
érintse meg a vizet 6 órán belül.



Szőreltávolítási ciklusok

Az adatok személyenként eltérőek lehetnek

1-2 hét Heti 3-szor A szőrnövekedés
lelassul

3-4 hét Heti kétszer

A szőr vékony és
puha lesz, a
fekete végek
kihullanak

4-8 hét vagy
több

Egyszer-kétszer
havonta

A pórusok
természetes
zsugorodása, a
szőrnövekedés

megáll

Szőreltávolítási tanácsok

A kezelések hossza személyenként eltérő lehet, így a bőrreakciók
függvényében alkalmazza a készüléket.

Tippek

• Téli vagy száraz bőr esetén ügyeljen a napi bőrápolásra a szőrtelenítés
előtt és után, a hidratálásra.
• Használat közben védőszemüveget kell viselnie. Ne nézzen közvetlenül a
villogó fénybe, és ne világítson közvetlenül a szemébe.
• Használat közben ne vigyen fel semmilyen zselészerű kozmetikumot
vagy folyadékot a bőrre, például gélt, nehogy károsítsa a bőrt vagy a
műszert.
• Használat után ügyeljen a bőr hidratálására és a fényvédelemre, és 6
órán belül ne érintkezzen vízzel.

Hónalj 1 perc

Arc 1 perc

Bikini vonal 2 perc

Kar 2 perc

Vádli 4 perc

Comb 10 perc



• Használat után az olyan tünetek, mint az enyhe bőrpír és viszketés
ritkák, de normálisak. A termék használata előtt megvárhatja, amíg a bőr
magától helyreáll.
Kérdések és válaszok

Ha problémát talál használat közben, kérjük, olvassa el az alábbi
táblázatot a rendellenesség elhárításához.
Ha a probléma nem oldható meg, forduljon a vevőszolgálathoz.

1. K A termék nem tud bekapcsolni. A; Ha a terméket nem lehet
normálisan bekapcsolni, kövesse az alábbi lépéseket a hibaelhárításhoz:
(I) Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter nem sérült-e;
(I)Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
2. K: Az adapter használat közben felmelegszik. V: Ez normális
jelenség, és nincs szükség semmilyen műveletre.
3. K: Hosszan tartó használat után foltok vannak a lámpa oldalán.
V: Használat előtt és után nem borotválják le teljesen, így a szőr a
lámpafejen marad, és foltokat okoz. Alkoholos vattakorongokkal
tisztíthatja meg a termék megfelelő területét, és napi használat során
ügyeljen arra, hogy tisztára legyen borotválva.
4. K: Elégedetlen a szőrtelenítő hatással. V: Állítsa be a szintet vagy
növelje a használat gyakoriságát Önnek megfelelően. Kérjük, használat
előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és az utasítások szerint
működtesse, hogy minden alkatrész egyenletesen legyen kitéve a fénynek.
5. K: A szőrtelenítő készülék nem bocsát ki fényt. V: Ha a lámpafej
nincs közel a bőrhöz, a szőrtelenítő készülék nem tud normálisan fényt
bocsátani. Kérjük, ellenőrizze, hogy a lámpafej 90 fokban érintkezik a
bőrrel.
6. K: A szőrtelenítő készülék automatikusan kikapcsol. V: Ez a
termék túlmelegedés esetén elindítja az automatikus túlmelegedés elleni
védelmi programot. Kérjük, hagyja kihűlni a terméket szellőző helyen,
majd kapcsolja be a terméket, miután kihűlt.
7. K: Használat közben érzékeny a bőr. V: A bőr érzékeny a használat
során, ami a következő lépésekkel eltávolítható:
Ha a szintet a bőr kapacitásán túl használja, a bőr kellemetlen érzést fog
érezni. Az első használattól lassan alkalmazza az első szinttől, és állítsa be
a megfelelő szintre Önnek megfelelően;
Ellenőrizze, hogy a fényáteresztő barázda nem sérült-e, ha sérült, kérjük,
forduljon a vevőszolgálathoz a javításhoz.
8. K: Szag használat közben. V: Használat közben sajátos szag
jelentkezik, amely a következő lépésekkel szüntethető meg:
Ellenőrizze, hogy a szűrő nem szennyezett-e porral. Napi használat után,
kérjük, időben tisztítsa meg a lámpatartót és a környező területet;
Ha a szőr a testfelületen marad, használat közben sajátos szagot áraszt.
Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szőrét teljesen leborotválta,
és használat közben állítsa be a terméket megfelelő helyzetbe.

Hulladékkezelés

Ez a címke a terméken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson
azt jelzi, hogy a termék hasznos élettartama végén nem dobható ki



általános háztartási hulladékként. Kérjük, forduljon a helyi
önkormányzathoz a hulladék besorolása szerinti újrahasznosítással
kapcsolatban. Kérjük, vegye ki az akkumulátort a gépből, mielőtt kidobja
a készüléket, és tartsa a gépet kikapcsolt állapotban az akkumulátor
eltávolításakor; az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.


