Cavitat Ultrasonic Συσκευή Λιπογλυπτικής Υπερήχων
Εγχειρίδιο οδηγιών

Περιγραφή προϊόντος
Πρόκειται για μία συσκευή ομορφιάς που αξιοποιεί την τεχνολογία σπηλαίωσης υπερήχων.
Είναι μία συσκευή εύκολη στη χρήση, ασφαλής και αποτελεσματική για να τη
χρησιμοποιείτε από το ίδιο σας το σπίτι.
Γρήγορος οδηγός
1. Λειτουργία ολίσθησης: L/OFF/H. Η συσκευή θα εκπέμψει έναν ήχο ‘’μπιπ’’ που
υποδεικνύει ότι επιλέξατε τη χαμηλή ένταση (L) για χρήσης στο πρόσωπο ή την
υψηλή ένταση (Η) για χρήση στο σώμα.
2. Η πράσινη λυχνία LED μένει αναμμένη όταν είναι επιλεγμένο το L, ενώ
αναβοσβήνει για το Η.
3. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά χρήσης. Θα ακουστεί
ένας χαρακτηριστικός ήχος ‘’μπιπ’’ 3 φορές.
4. Όταν φορτίζετε τη συσκευή, 3 λυχνίες θα αναβοσβήνουν διαδοχικά. Όταν
φορτιστεί πλήρως και οι 3 λυχνίες θα είναι αναμμένες.
5. Ένδειξη εξαντλημένης μπαταρίας: η συσκευή θα εκπέμψει το χαρακτηριστικό ήχο
‘’μπιπ’’ 3 φορές, ταυτόχρονα η λυχνία LED θα ανάψει 3 φορές. Η συσκευή
χρειάζεται φόρτιση.
6. Διάρκεια φόρτισης: 2,5 ώρες περίπου
7. Πριν τη χρήση εφαρμόστε επαρκή ποσότητα τζελ ή κρέμας στην περιοχή που
θέλετε να δουλέψετε.
8. Εφαρμόστε την κεφαλή της συσκευής απευθείας στο δέρμα.
9. Κάντε αργές, κυκλικές κινήσεις. Η κεφαλή θα πρέπει να είναι σε επαφή με το
δέρμα.
10. Επαναλάβετε αυτές τις διαδικασίες για άλλες περιοχές.
11. Όταν ολοκληρώσετε το μασάζ, καθαρίστε την κεφαλή από τυχόν υπολείμματα
κρέμας ή τζελ.
12. Ο συνιστώμενος χρόνος χρήσης είναι 10-15 λεπτά τη μέρα ανά περιοχή.
13. Για λόγους ασφαλείας η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά
αδράνειας.
Λειτουργίες – Περιοχές εφαρμογής

ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΣΩΜΑΤΟΣ
Κοιλιά/Μέση – Μηροί – Χέρια – Γοφοί
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Μάγουλα – Πηγούνι – Μέτωπο
Λειτουργία σώματος
Η τεχνολογία σπηλαίωσης που αξιοποιεί αυτή η συσκευή βασίζεται στις υπερηχητικές
δονήσεις που εισχωρούν στο δέρμα και προκαλούν αλλαγές στη θερμοκρασία και την πίεση
μεταξύ των στρωμάτων του ιστού.
Λειτουργία προσώπου
Η συσκευή προορίζεται εξίσου για θεραπεία προσώπου.
Οδηγίες χρήσης
Ρυθμίστε την ένταση με L (χαμηλή) για εφαρμογή στο πρόσωπο και με Η (υψηλή) για
εφαρμογή στο σώμα.
Ο συνιστώμενος χρόνος είναι 10-15 λεπτά τη μέρα ανά περιοχή.
Οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι:
1η μέρα: μάγουλα, πηγούνι, μέτωπο και χέρια
2η μέρα: κοιλιά/μέση και γοφοί
3η μέρα: μηροί
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τρόπος μετάδοσης: συνεχόμενος ή διακοπτόμενος
Επίπεδα έντασης: 2
Συχνότητα υπερήχων: 1 MHz
Τάση εισόδου: 5V DC
Τεχνικά χαρακτηριστικά αντάπτορα
Τάση εισόδου: 100-240V AC
Τάση εξόδου: 5V
Συχνότητα: 50-60Ηz

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:




Εάν είστε έγκυος
Κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης (μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην κοιλιά
και τη μέση)
Μετά από θερμοπληξία (2 εβδομάδες)











Σε δέρμα με αλλεργίες
Σε πρόσφατες ουλές
Σε περίπτωση αιμορραγίας ή ανοιχτής πληγής
Σε πρησμένο δέρμα
Εάν έχετε καρδιακές παθήσεις
Εάν έχετε περάσει καρδιακή προσβολή
Εάν έχετε υψηλά τριγλυκερίδια
Εάν έχετε διαταραχές λειτουργίας στο συκώτι
Εάν έχετε βηματοδότη ή μεταλλικά πρόσθετα

Προσοχή
Αυτή η συσκευή δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε
(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες ή από οποιονδήποτε με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση χρήσης της συσκευής,
εκτός εάν βρίσκεται υπό την επίβλεψη ή του έχουν δοθεί οδηγίες εκ των προτέρων για τη
χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του.
Τα παιδιά θα πρέπει να εποπτεύονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
Εγγύηση Ποιότητας
Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση κατά των ελαττωμάτων παρασκευής που υπόκειται σε
περιόδους, που η ισχύουσα νομοθεσία της κάθε χώρας ορίζει. Η εγγύηση δεν καλύπτει
βλάβες ή φθορές που προέκυψαν ανεπαρκή χρήση, αμελή, εμπορική χρήση, ατυχήματα ή
λανθασμένο χειρισμό.

