MASAŻER ULTRADŹWIĘKOWY 2W1
MODEL:AG492

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup urządzenia do masażu ultradźwiękowego i fototerapii.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu
i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje podstawowe
Masażer ultradźwiękowy z funkcją światłoterapii 2w1 - jeżeli chcesz ujędrnić skórę,
poprawić jej koloryt oraz skutecznie walczyć ze zmarszczkami to urządzenie jest
przeznaczone dla Ciebie.
Cechy produktu:
• Masażer ultradźwiękowy z funkcją fototerapii wspomaga walkę z
niedoskonałościami skóry- między innymi zmarszczki, blizny, przebarwienia.
• Wyrównuje koloryt skóry, poprawia krążenie, wspomaga walkę z trądzikiem,
wygładza blizny i zmarszczki.
• Pobudza metabolizm komórek, dzięki temu są lepiej dotlenione, pobudza syntezę
nowych włókien kolagenowych. Pobudza naturalny mechanizm obronny organizmu.
• Wspomaga tworzenie się nowych kapilar, dzięki temu skóra jest lepiej ukrwionaodżywiona. Wspiera funkcjonowanie układu limfatycznego.
• Wtłacza substancje aktywne w tkanki w wielokrotnie większych ilościach niż
klasyczne wmasowanie.
• Posiada ergonomiczny kształt, dzięki czemu wygodnie się z nim pracuje.
• Wyposażony w czytelny i łatwy w obsłudze panel sterowania.
• ULTRADŹWIĘKI - pozwalają na relaksujący i korzystny sposób wtłaczania w głąb
skóry substancji aktywnych zawartych w kosmetykach. Ciepło wytworzone podczas
zabiegu głęboko penetruje tkanki, odpręża skórę i mięśnie a głęboki mikro masaż
poprawia przepływ krwi i limfy oraz metabolizm i regenerację komórek. Terapia
ultradźwiękami jest nieinwazyjna, bezpieczna, łagodna, zwiększa skuteczność i
jakość zabiegów oraz potęguje działanie substancji aktywnych zawartych w
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kosmetykach.
• FOTOTERAPIA -1. Światło czerwone (R) : Zwiększa aktywność komórkową na
poziomie skóry. Stymulacja światłem zwiększa przepływ krwi, pomaga dostarczyć
substancje odżywcze i czynniki wzrostu do leczonych obszarów. Światło czerwone
pobudza produkcję fibroblastów i kolagenu w skórze ze zmarszczkami. Otwiera
kanały limfatyczne dzięki czemu następuje lepszy drenaż, co ułatwia usuwanie
substancji toksycznych i powoduje, że skóra wygląda zdrowiej Wskazania:
spłycanie zmarszczek, likwidowanie ziemistego koloru skóry, walka z trądzikiem,
poprawa przemiany materii, poprawa stopnia utlenienia skóry.
2. Światło zielone (G): Łączy w sobie efekty działania kolorów czerwonego i
niebieskiego, dodatkowo działanie relaksacyjne, zwiększa natlenienie poprzez
lepszą cyrkulację krwi. Wskazania: walka z trądzikiem, zaskórnikami, rozjaśnia
przebarwienia po opalaniu.
3. Światło niebieskie (B) : Ma działanie uspokajające, przeciwobrzękowe,
przeciwzapalne. Wskazania: trądzik pospolity, trądzik różowaty, działanie
antybakteryjne i przeciwzapalne.
Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 tryby pracy masażu ultradźwiękowego + moc słaba/silna
Możliwość wyboru 1 koloru światła i łączenie kolorów RGB
Możliwość wyboru trybu fotorerapii: światło ciągle + 4 tryby migania
Możliwość jednoczesnego stosowania masażu ultradźwiękowego i fototerapii
Moc wyjściowa: 10W
Zasilanie: DC – 24V 0,5A
Częstotliwość impulsu: 200KHz - 1MHz
Długość kabla: 150cm
Wymiary: 160 x 50 x 58mm

2. Tryby pracy
Masaż ultradźwiękowy
Zabieg ten powoduje skuteczne złuszczenie martwego naskórka i odsłonięcie młodszej
warstwy skóry, wolnej od martwych komórek, nadmiaru łoju, bakterii i substancji
toksycznych, a także pozostałości kosmetyków. Tak przygotowana skóra jest gotowa do
lepszego wchłonięcia preparatów.
Ponadto funkcja ta umożliwia wtłaczanie kosmetyków w głąb skóry przez co znacznie
zwiększa ich działanie. Stosować kosmetyki aktywne, nawilżające , tonizujące w postaci
płynu lub żelu. Nie stosować kosmetyków w postaci kremów oraz kosmetyków tłustych.
1.Włączyć urządzenie przyciskiem POWER.

2.Wybrać tryb pracy przyciskiem Mode (masaż ciągły/pulsacyjny). Aby masować skórę
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wybrać tryb ciągły, aby wtłaczać kosmetyki wybrać tryb pulsacyjny.
3.Wybrać intensywność (L-mała, H – duża) przyciskiem Select
4.Nanieść na skórę płyn (sól fizjologiczna lub niegazowana woda mineralna) lub wybrany
kosmetyk.
5. Urządzenie zaczyna działać automatycznie . Dotknąć głowicą skóry i przesuwać ją po
ciele ruchami okrężnymi.
Skóra może ulec lekkiemu zaczerwienieniu, które zniknie po kilku minutach. Urządzenie
wyłączy się automatycznie po 15 minutach pracy.
Tryb fototerapii.
1. Włączyć urządzenie przyciskiem POWER.

2.Wybrać kolor światła przyciskiem Select.
3. Wybrać tryb świecenia (ciągły/pulsacyjny) przyciskiem Mode.
4. Urządzenie zaczyna działać automatycznie . Dotknąć głowicą skóry i przesuwać ją po
ciele ruchami okrężnymi.
5. Tryb fototerapii można stosować jednocześnie z trybem masażu ultradźwiękowego.
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3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i
prawidłowej eksploatacji.
UWAGA !
PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I POSTĘPUJ
ZGODNIE Z JEGO INSTRUKCJAMI. PAMIĘTAJ POSTĘPOWANIE NIEZGODNE DO
ZALECEŃ NARUSZA TWOJE PRAWO DO ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.
•

•
•
•
•
•

Urządzenie jest zasilane napięciem z sieci 230V. Wszelkie uszkodzenia przewodów
i obudowy zagrażają użytkownikowi porażeniem prądem, oraz mogą spowodować
poważne uszkodzenie sprzętu oraz powstanie pożaru.
Używaj zasilacza o napięciu 24V i wydajności prądowej minimum 0,5A.
Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i bezpiecznym miejscu.
Jeżeli nie używasz urządzenia, odłącz je od źródła zasilania.
Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
Nie używaj urządzenia dłużej niż 30 minut w jednej sesji.

Używanie ultradźwięków jest absolutnie nie zalecane w następujących przypadkach:
wysokie ciśenienie, zapalenie żył, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia rytmu serca,
żylaki, ostre stany infekcyjne i zapalne, cukrzyca, choroby psychiczne, nowotwory, czynna
grużlica płuc, stymulator serca, obecność w tkankach metalowych ciał (implanty), ciąża.
deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

Importer: APTEL Adam Pawlak sp. j. http://www.hurtownia.aptel.pl

4/4

