
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ LASER

Συγχαρητήρια, έχετε στην κατοχή σας την Αποτριχωτική Μηχανή Laser «Intense Pulsed Light AM001”.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την σωστή χρήση του προϊόντος:

1. Xρησιμοποιήστε ένα μαντηλάκι με οινόπνευμα για να καθαρίσετε το τζαμάκι μπροστά.

2. Συνδέστε την συσκευή με το τροφοδοτικό ρεύματος στην πρίζα για να εμφανιστεί η ένδειξη 
“HR” στην οθόνη.

3. Πιέστε το κουμπί εκκίνησης (power button) που βρίσκεται στο πάνω μέρος, για 3 
δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα μπει σε κατάσταση εργασίας(θα φωτίσει η οθόνη και θα 
ακούσετε και τον θόρυβο).

4. Πλησιάστε την συσκευή στο δέρμα σας. Η ένδειξη “HR” θα αρχίσει να τρεμοπαίζει όταν 
πλησιάσετε το δέρμα σας λόγω του αισθητήρα που υπάρχει. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν η ένδειξη δεν τρεμοπαίζει πρέπει να πλησιάσετε κι άλλο την συσκευή στο δέρμα 
σας.

5. Πατώντας στο κουμπί εκκίνησης (power button) διαλέγετε το επίπεδο έντασης που θέλετε. 
Υπάρχουν 8 διαφορετικά και φαίνεται η αύξηση στην οθόνη. Οι αλλαγές μπορούν να γίνουν με 
την σειρά ένα προς ένα επίπεδο με το πάτημα του κουμπιού.

6. Μόλις επιλέξετε το επίπεδο της έντασης, πλησιάστε την συσκευή στο σημείο που θέλετε, 
καλύπτοντας το ‘’παραθυράκι΄΄ του φλας και πατήστε το κουμπί του φλας. Θα ανάψει μια 
φορά , η ένδειξη ΄΄HR’’ δεν θα τρεμοπαίζει για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να φορτίσει ξανά. 
Μόλις αρχίσει να τρεμοπαίζει πάλι η ένδειξη πατάτε το κουμπί.

7. Όταν τελειώσετε με την διαδικασία κρατήστε πατημένο το κουμπί εκκίνησης (power button) 
για 3 δευτερόλεπτα για να κλείσει.

8. Καθαρίστε το τζαμάκι πάλι με ένα μαντηλάκι και λίγο οινόπνευμα.
!!Μετά από συχνή χρήση θα υπάρχει μια λευκή κηλίδα δίπλα στον φακό. Δεν θα επηρεάσει σε 
τίποτα την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της συσκευής!!

Προτείνεται να κάνετε ένα ΤΕΣΤ πριν την χρήση για πρώτη φορά. Χρησιμοποιήστε την συσκευή (από τα 
μικρά επίπεδα προς τα μεγαλύτερα) 1-2 φορές στο ίδιο σημείο. Αν μετά από 2 ώρες νιώσετε κάψιμο ή 
έχετε κάποιο άλλο σύμπτωμα επικοινωνήστε με τον γιατρό πριν την χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

 ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ

 ΑΝ ΚΟΚΚΙΝΙΣΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΡΟΣΙΣΕΤΕ ΜΕ ΚΡΥΟ 
ΝΕΡΟ Ή ΜΕ ΜΙΑ ΒΡΕΓΜΕΝΗ ΠΕΤΣΕΤΑ

 ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΟ ΤΖΑΜΑΚΙ ΤΟΥ ΦΛΑΣ ΜΕ ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

 ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ



 ΜΗΝ ΜΠΛΟΚΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΨΥΧΕΤΑΙ

 ΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ ΤΡΙΧΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΣΗ ΙΣΩΣ ΔΗΜΗΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ

 ΝΑ ΦΥΛΑΣΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

 ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΤΟ 
ΜΕΓΙΣΤΟ

Για περισσότερες λεπτομέρειες για το επίπεδο έντασης ανάλογα με το μέρος του σώματος και το 
χρώμα του δέρματος παρακαλούμε να ανατρέξετε στο αγγλικό εγχειρίδιο και να δείτε τους 
ειδικούς πίνακες.

Πριν την χρήση της συσκευής να έχετε ξυρίσει την περιοχή και να έχετε καθαρίσει από τις τρίχες.

                    Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε στο help@smart-products.gr


