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a. narancssárga fény
b. fehér fény
c.	 tapogató	tűk
d. lézernyílás
e.	 vezető	bemélyedés
f.	 kezelő	felület
g.	 kulcsos	kapcsoló
h.	 teljesítménymutató
i.	 (+)	teljesítményt 

fokozó	gomb
j.	 (-)	teljesítményt	

csökkentő	gomb
k.	 SCAN	gomb
l.	 SINGLE	gomb
m.	kezelőfej
n.	 LÉZER	gomb
o.	 hálózati	dugó
p. hálózati adapter
q.	 MUTE	gomb
r.	 kulcsok
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LÉZERES	SZŐRTELENÍTŐ	KEZELÉS

BŐRVIZSGÁLAT
FONTOS:	A	kezelés	előtt	24	órával	bőrvizsgálat	végzése	kötelező.	
A	vizsgálat	meghatározza	a	kezelés	erősségének	maximumát	a	bőrtípusának	megfelelően.	
Minden	területet	kezelni	és	ellenőrizni	kell.	Kérjük,	olvassa	el	a	„Bőrvizsgálat”	fejezetben	
leírtakat,	és	tartsa	be	a	DVD-n	szereplő	utasításokat.	
A	kezelés	után	enyhe	bőrpír	előfordulhat.	A	bőrpírt	a	szőrtüszők	roncsolódása	is	okozhatja,	
mely	normális	jelenség.
Ha	 azonban	 a	 bőrpír	 24	 óra	 elteltével	 sem	 enyhül	 vagy	múlik	 el,	 a	 kezelés	 során	 a	
teljesítmény	erőssége	a	bőrtípushoz	képest	túlságosan	erős	volt.

LÉPÉSRŐL	LÉPÉSRE
Kérjük,	 használat	 előtt	 gondosan	 olvassa	 át	 a	 figyelmeztetéseket	 és	 a	 biztonsági	
előírásokat.

•	 A	 legjobb	 eredmény	 elérése	 érdekében	 a	 SCAN	 módot	 alkalmazza.	 
Ez	nem	szálankénti	területi	kezelés.

•	 Legjobb	eredményt	az	előre	1-2mm-esre	levágott	szőrszálaknál	érhetjük	el.

•	 A	kezelés	idejére	távolítsa	el	ékszereit	a	kezelendő	területről	és	annak	környékéről.

•	 Kérjük,	a	kezelés	megkezdése	előtt	24	órával	végezze	el	a	bőrpróbát.

LAHC2

808nm	 
hullámhossz

Biztonsági  
szemüveg	viselése	
nem	szükséges,	mivel	
a	termék	a	biztonsági	
funkciókat	tartalmazza.

1-IN-LAHC2-HU/1.0

A	terméket	felelősség teljesen használja!
Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati 
útmutatót.
Az	útmutató	tartalmazza:
•	 FIGYELMEZTETÉSEK
•	 BIZTONSÁGVÉDELEM
•	 HOGYAN	MŰKÖDIK	A	LÉZER?
•	 MEGFELELŐ	BŐRTÍPUSOK
•	 BŐRVIZSGÁLAT
•	 SZŐRNÖVEKEDÉSI	CIKLUS
•	 MIÉRT	SZÜKSÉGES	KEZELÉSEK	

SOROZATA?
•	 GYAKORI	KÉRDÉSEK
•	 HIBAKERESÉS

utasítások

FIGYELMEZTETÉSEK
•	 Használat	 előtt	 olvassa	 el	 figyelmesen	 a	 használati	 útmutatót	 és	 őrizze	 meg,	 mert	

előfordulhat,	hogy	a	későbbiekben	is	szüksége	lesz	rá.

•	 A	készülék	nem	alkalmas	afro-karibi,	és	fekete	bőrszínű	személyek	számára.	Nem	alkalmas	
ősz	szőrszálak	kezelésére.	(lásd:	megfelelő	bőrtípusok	pont)

•	 A	lézeres	szőrtelenítés	nem	okoz	kellemetlenségeket.	Ha	bármiféle	kellemetlenséget,	vagy	
fájdalmat	érez,	az	intenzitás	erőssége	túlságosan	magas,	vagy	a	készülék	nem	alkalmas	
az	Ön	bőrtípusának	kezeléséhez.

•	 A	beépített	biztonsági	funkciók	védik	a	szemet	a	lézersugaraktól,	de	soha	ne	irányítsa	a	
kézi	egységet	szembe	vagy	annak	közelébe.

•	 Ne	használja	gyúlékony	anyag	közelében.

•	 Tartsa	távol	gyermekektől	és	háziállatoktól.

•	 Visszaverődés	 veszély:	 Kérjük,	 használat	 előtt	 távolítsa	 el	 ékszereit	 a	 kezelni	 kívánt	
felületről	és	annak	környékéről.

•	 Ha	nem	használja,	a	kulcsot	tárolja	biztonságos	helyen,	gyermekektől	elzárva.

•	 Ne	kezelje	ugyanazt	a	területet	többször	egy	kezelés	alatt.

•	 Ne	használja,	ha	alkoholt	fogyasztott,	ha	rossz	közérzetű,	vagy	fáradt.

•	 Ne	használja	a	következő	területeken:	tetoválásokon,	pattanásokon,	szemölcsökön,	fekete	
foltokon	 vagy	 anyajegyeken,	 sötét	 foltokon,	 bőrbetegségek	 esetén,	 tűzfoltokon,	 égési	
sérüléseken,	a	száj,	a	mellbimbók,	a	nemi	szervek	és	a	végbél	területein,	ekcémánál,	a	
szempillánál,	a	szemöldöknél,	a	szemek	közelében,	az	orr	illetve	a	fül	szőrzetére.

•	 Ez	egy	érzékeny	letapogatós	lézerkészülék.	Ügyelni	kell,	hogy	a	kezelőfej	ne	sérüljön.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
•	 Ne	kísérelje	meg	a	készülék	szétszerelését,	illetve	javítását.	Ha	bármilyen	jellegű	probléma	

lépne	fel	a	készülékkel,	kérjük	vegye	fel	a	kapcsolatot	cégünkkel.

•	 A	készülék	helytelen	használata	kárt	okozhat.

•	 Ne	hagyja	figyelmen	kívül	a	biztonsági	előírásokat,	ne	bontsa	meg	a	készüléket	vagy	a	
kezelőfejet.

•	 Csak	a	termék	saját	hálózati	adapterével	használja.

•	 Használat	során	a	kezelőfejet	tartsa	távol	elektromágneses	mezőktől	és	mágnesektől.

™SALON	LASER
	LETAPOGATÓ	SZŐRTELENÍTŐ

CLASS	1	TERMÉK
TARTALMAZÓ 3B 
OSZTÁLYÚ	LÉZER

PATENTS	PENDING

SCAN	MÓD:

Az	útmutatónak	megfelelően	nyomja	a	kezelőfejet	a	bőrre,	mellyel	a	bőrön	nyomot	
hagyva	követni	tudja	mely	területen	alkalmazta	már	a	kezelést.	Letapogató	módban	a	
lézer	7mm	x	5mm-nyi	területet	fed	le.
A	bemélyedő	 jelzések	egymás	átfedésével	a	kezelőfej	minden	 területen	biztosítja	a	
megfelelő	kezelést.

A	letapogató	mód	célja	nagyobb	területek	kezelése.

SINGLE	MÓD:

Ez	a	funkció	a	szőrszálak	egyenkénti	kezelésére	alkalmas.	A	kezelt	terület	a	kezelőfej	
középpontjában	2mm	x	2mm	nagyságú.

KEZELŐ	FEJ
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‘SCAN’	MÓD
1. LÉPÉS
Csatlakoztassa	az	adapter	vezetékét	a	készülékhez,	majd	dugja	be	
a hálózatba.

A	kulcs	körüli	világítás	narancssárga	színű.

2. LÉPÉS
A	kulcs	elfordításával	 kapcsolhatja	be	a	készüléket.	A	kulcs	körüli	
világítás zöldre vált.

3. LÉPÉS
A	kulcs	elfordítása	után	60	mp-en	belül	nyomja	meg	a	biztonságvédelmi	
gombot.
Erről	bővebb	leírást	a	használati	útmutatóban	találhat.
A	kulcs	körüli	zöld	fény	teljes	mértékben	világít.	A	SCAN	és	a	SINGLE	
módot	 kiválasztó	 gombok	 körül	 kék	 fény	 jelenik	meg.	 Az	 kezelés	
erősségét	mutató	kijelző	a	legalsó	szinten	világít.

4. LÉPÉS
A	+/-	gombok	segítségével	válassza	ki	a	bőrtípusának	
megfelelő	 erősségi	 szintet.	 Olvassa	 el	 a	 használati	
útmutatóban	a	bőrvizsgálatról	szóló	részt.
Minden	alkalommal,	mikor	a	kezelés	erősségét	állítja,	ki	
kell	választania	a	kezelés	módját	is	a	folytatáshoz.

MEGJEGYZÉS:	Ha	20	percig	nem	használja,	a	készülék	
energiatakarékos	módra	kapcsol.	A	narancssárga	fény	
villogni	 kezd,	 és	 a	 teljesítményszint	 visszaáll	 az	 1-	
es	 szintre.	 Újraindításhoz	 fordítsa	 el	 a	 kulcsot,	 majd	
kapcsolja	be	újra	és	folytassa	a	3.	lépéssel.	

5. LÉPÉS
Nyomja	meg	a	SCAN	gombot.	A	gomb	körül	kék	fény	gyullad	ki.

A	kezelőfejen	kigyullad	a	narancssárga	fény.

6. LÉPÉS
Helyezze	a	kezelőfejet	a	kezelni	kívánt	területre	úgy,	hogy	a	tapogató	
tűk	érintkezzenek	a	bőrrel.
Olvassa	 el	 a	 kezelési	 területre	 és	 a	 tapogató	 módra	 vonatkozó	
részeket.
A narancssárga fény fehérre vált át.
A	SCAN	gomb	 körüli	 kék	 fény	 jelzi,	 hogy	 a	 készülék	 készen	áll	 a	
kezelés	megkezdésére.

7. LÉPÉS

Nyomja	meg	és	tartsa	lenyomva	a	LÉZER	gombot	a	kezelőfej	tetején.	

A	fehér	fény	villogni	kezd,	jelezve	hogy	a	lézeres	kezelés	folyamatban	
van.	A	készülék	sípolni	kezd,	melyet	le	lehet	némítani.	A	lézersugár	
nem	látható.	Mikor	a	kezelés	véget	ér,	a	fény	újra	narancssárgára	vált.	

Ezután	helyezze	át	a	kezelőfejet	a	következő,	kezelni	kívánt	területre.	
A	kezelés	során	apró	tűszúrásokhoz	hasonló	érzése	lehet.	Helyi	bőrpír	
a	szőrtüszők	elhalása	miatt	előfordulhat.	Ha	azonban	a	bőrpír	24	óra	
elteltével	sem	enyhül	vagy	múlik	el,	a	kezelés	során	a	teljesítmény	
erőssége	a	bőrtípushoz	képest	túlságosan	erős	volt.	Kérjük,	olvassa	
el	a	bőrpróbára	vonatkozó	 részt	a	használati	 útmutatóban.	Fontos	
azonban	megjegyezzük,	 hogy	 idővel	 a	 tartósabb	 bőrpír	 is	 eltűnik.	
Mikor	a	következő	területre	teszi	a	kezelőfejet,	emelje	fel	a	bőrről,	és	
úgy	vigye	át.

Olvassa el a kezelési területre és a SCAN módra vonatkozó 
részeket.
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FONTOS MEGJEGYZÉSEK - kérjük figyelmesen olvassa el

•	 Ne	mozgassa	a	kezelőfejet	a	kezelés	alatt.	Lehet,	hogy	melegséget	érez	a	kezelés	
alatt,	ez	teljesen	normális.

•	 SCAN	módban	 a	 lézer	 10	mp-ig	 a	 legalacsonyabb	 szinten,	 és	maximum	50	mp-ig	
a	 legmagasabb	 szinten	 dolgozik.	 SINGLE	módban	 2	 mp-ig	 a	 legalacsonyabb,	 és	
legfeljebb	10	mp-ig	a	legmagasabb	szinten	működik.

•	 Ha	a	kezelés	alatt	megszűnik	az	érintkezés	a	tapogató	tűk	és	a	bőr	között,	a	fehér	fény	
narancssárgára	vált.	Amint	a	két	felület	újra	érintkezik,	a	kezelés	folytatódik.

•	 A	kezelés	során	ritkán	enyhe	égett	szag	és	minimális	füst	jelentkezhetnek.

•	 A	sikeresen	kezelt	szőrszálak	nem	mindig	azonnal	hullnak	ki,	de	idővel	a	szőrtüszők	
elhalnak,	és	enyhe	dörzsöléssel	ezek	kihullása	gyorsítható

8. LÉPÉS

A	készülék	kikapcsolásához	fordítsa	a	kulcsot	az	óramutató	járásával	
ellenkező	 irányba.	 Távolítsa	 el	 a	 kulcsot	 és	 tegye	 biztonságos,	
gyermekek	elől	elzárt	helyre.

A	kulcs	körüli	világítás	narancssárga	 lesz,	míg	az	adaptert	ki	nem	
húzza	a	hálózatból.

Megjegyzés:	Ha	a	készülék	rendellenesen	viselkedne,	 lehet,	hogy	
elektromágneses	rezgések	a	felelősek,	mint	például	villanymotoros	
készülékek,	hangszórók.

Ebben	az	esetben	távolítsa	el	ezeket,	és	indítsa	újra	a	készüléket.

‘SINGLE’	MÓD

Lehetősége	van	a	SINGLE	mód	használatára	is,	melynek	
során	egyetlen	szőrszál	kezelését	végezheti.

Nyomja	meg	a	SINGLE	gombot,	ekkor	körülötte	kék	fény	
jelenik	meg.

A	kezelőfej	narancssárgán	világít.

A	6.	 lépéstől	kövesse	ugyanazokat	az	utasításokat	a	SINGLE	gomb	
használatával.

A	SINGLE	módban	a	SINGLE	gomb	körül	kék	fény	villog.

A	kezelés	ideje	2-10	mp	között	van,	mely	a	teljesítmény

szintjétől	függ.

Rio,	Dezac	és	Salon	Laser	Letapogató	Szőrtelenítő™	a	The	Dezac	Group	Ltd	bejegyzett	védjegyei!
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A	 készülék	 hátulján	 lévő	 MUTE	 gomb	 megnyomásával	
kikapcsolhatja	a	hangjelzéseket.	A	gomb	ismételt	megnyomásával	
visszakapcsolhatja.

Megjegyzés:	A	figyelmeztető	hangokat	nem	kapcsolja	ki.	

ú j ra indí tás	 ‘k izárás’ 	után	
Ha	a	készülék	bármely	okból	‘kizár’,	az	ábrán	látható	módon	kék	
fény villog.

Az	újraindításhoz	kapcsolja	ki	a	készüléket	a	kulccsal,	majd	5	
másodperc	múlva	ismét	kapcsolja	be.	

a lézernyí lás t iszt í tása
Rendszeresen	ellenőrizze	a	lézernyílás	tisztaságát.

A	felhalmozódott	piszok	befolyásolhatja	a	lézer	hatékonyságát.	
Ha	bármikor	 ilyet	észlel,	kapcsolja	ki	a	készüléket,	húzza	ki	a	
hálózati	adaptert.	Ekkor	egy	puha,	száraz	ruhával	törölje	át.

EGYÉB	INFORMÁCIÓ

laser	aperture


