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FIGYELMEZTETÉSEK

• Figyelmesen olvassa el az 
utasításokat és őrizze meg későbbi 
tanulmányozásra.

•	 Az	 esetleges	 fertőzésveszély	 elkerülése	
érdekében,	csak	egy	személy	használja	a	
készüléket.

•	 Kerülje	a	készülék	szemmel	való	közvetlen	
kontaktusát.

•	 Ne	nézzen	közvetlenül	a	fénybe.
•	 Ne	használja	a	fényt	a	szemen,	szemhéjon	
vagy	a	szem	és	a	szemhéj	körül.	

•	 Ne	 kezeljen	 olyan	 bőrfelületet,	 ahol	
anyajegyek,	 szemölcsök,	 nyílt	 sebek,	
vagy	 az	 akne-tól	 eltérő	 bármilyen	
bőrelváltozások	vannak.	

•	 Gyermekek	12	éves	korig	nem,	12	és	17	
kor	között	pedig	csak	szülői	felügyelettel	
használhatják	a	készüléket.

•	 A	 kezelőfejnek	 a	 kezelés	 alatt,	

folyamatosan	 kapcsolatban	 kell	 állnia	 a	
bőrrel.

•	 Ha	az	előkezelés	során	a	lemosó,	illetve	az	
utókezelés	 során	a	hidratáló	a	 szemébe	
kerülne,	NE	dörzsölje	a	szemét!	Bő	vízzel	
vagy	 szemmosóval	 öblítse	 ki.	 Irritáció	
esetén	forduljon	szakorvoshoz.	

•	 A	 készüléket	 felügyelet	 nélkül	 nem	
használhatják	olyan	személyek,	beleértve	
a	 gyermekeket,	 akik	 csökkent	 fizikai,	
érzékszervi	 vagy	 mentális	 képességűek,	
illetve	 nem	 rendelkeznek	 a	 készülék	
használatához	 szükséges	 tapasztalattal	
és	ismerettel.

•	 A	 kezelés	 közben	 ne	 használjon	
semmilyen	más	eszközt.

•	 A	készülék	nem	használható	oxigén	dús	
környezetben.

•	 A	 készülék	 ismételt	 használat	 során	 44	

°C-ra	is	felmelegedhet.	
•	 Ne	 szerelje	 szét	 a	 készüléket	 vagy	 a	
hálózati	 adaptert,	 nincsenek	 benne	 a	
felhasználó	által	 javítható	alkatrészeket.	
A	 készülék	 semminemű	 módosítása	
nem	 megengedett.	 Abban	 az	
esetben,	 ha	 a	 készülék	 meghibásodik,	
lépjen	 kapcsolatba	 a	 forgalmazó	
ügyfélszolgálatával.

•	 A	 készülék	 használata	 után,	 húzza	 ki	
a	 hálózati	 adaptert.	 Kérjük,	 hogy	 az	
adaptert	úgy	helyezze	el,	hogy	az	könnyen	
hozzáférhető	legyen.	

•	 Csak	 a	 készülékhez	 mellékelt	 hálózati	
adaptert	használja.

•	 Ne	merítse	a	készüléket	vízbe.	A	tisztításhoz	
nyirkos	textília	használata	elegendő.	

•	 A	 készülék	 nem	 alkalmas	 fényérzékeny	
bőrű	 emberek	 kezelésére.	 Gyakran	

gyógyszerek	 is	 okozhatnak	
fényérzékenységet,	 így	 ha	 bármilyen	
gyógyszert	 szed,	 érdemes	 megnézni	 a	
fényérzékenység	 figyelmeztetéseket,	
és	 ha	 kétségei	 vannak,	 forduljon	
szakorvoshoz.

•	 Csak	külső	használatra.
•	 Ne	 kapcsoljuk	 be	 a	 készüléket,	 amíg	 a	
kezelőfej	nem	érintkezik	a	bőrrel.

ELLENJAVALLATOK

•	 A	készülék	nem	alkalmas	fényérzékeny	bőrű	
emberek	kezelésére.	Gyakran	gyógyszerek	
is	 okozhatnak	 fényérzékenységet,	
így	 ha	 bármilyen	 gyógyszert	 szed,	
érdemes	 megnézni	 a	 fényérzékenység	
figyelmeztetéseket,	és	ha	kétségei	vannak,	
forduljon	szakorvoshoz.

FIGYELMEZTETÉSEK
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A Q-ACNE RENDSZERÜDVÖZÖLJÜK Q-ACNE AZ ENYHE ÉS A KÖZEPES AKNE-KAT KEZELI*

Hálózati töltő

Kezelőfej

Kezelőfény

Elem jelzőfény
BE/KI kapcsoló

Előkezelő 
arclemosó

Kezelés utáni 
hidratáló

Q-Akne 
készülék

Önnek való? MITESSZER    X ENYHE AKNE *   3 KÖZEPES AKNE *   3 SÚLYOS AKNE *  X

Pattanások száma Nincs gyulladt pattanás Kevesebb, mint 30 30 és 125 között Több mint 125

Pattanás (nincs gyulladás a 
közepén)

Pár darab Kevesebb, mint 20 Kevesebb, mint 20 100 felett
Mitesszer (nincs gyulladás a 
közepén)

Gyulladt foltok (kis vörös dudorok) Nincs

Kevesebb, mint 15 15 és 50 között 50 felettGyulladt foltok (kis vörös dudorok, 
gennyes középpel) Nincs

Gyulladt (nagyobb csomók a 
bőrben, fájdalmas, heges) Nincs Nincs Nincs Több mint 5

*Az Amerikai Egészségügyi Kutatás és Minősítő Intézet (AHRQ) összesített akne súlyossági besorolása alapján.

OR

OR

OR

OR

OR

OR

A Q-Acne fejlett kékfény terápiás akne kezelő rendszer 
megszünteti a pattanásokat okozó baktériumokat 
a bőr felszíne alatt, hogy elősegítse a meglévő 
aknék tisztulását és megakadályozza az újabbak 
kialakulását. Az előkezelő arclemosó egyszerre tisztító 
- hogy segítsen eltávolítani minden szennyeződést és 

a sminket - és enyhe hámlasztó hatású. 
Az arclemosó használatával növeli 

a kékfény hatékonyságát. 
A speciálisan kialakított 

kezelés utáni hidratáló 
segít fenntartani a bőr 
hidratáltságát.

Töltő állvány
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BŐRTESZT  3
Fontos: Az arc kezelésének megkezdése előtt, fontos, hogy bőrtesztet végezzen a felkarja belső felén, mert előfordulhat, hogy más gyógyszerektől vagy betegségből 
kifolyólag bőre fényérzékeny. Normális, ha a kék fény hatására melegséget érez a bőrén. Azonban ha a kezelés során fájdalmat érez, vagy a bőre már kellemetlenül 
felmelegedik, akkor a Q-Acne használatát nem javasoljuk Önnek. A bőrteszt után várjon 24 órát. Ha a kezelt és a nem kezelt bőrfelület között bármilyen eltérést vél 
felfedezni, mint pl. bőrpír, elszíneződés, kellemetlen érzés, ne folytassa a kezelést, hanem kérjen tanácsot szakorvostól. 
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1. LÉPÉS: ELŐKEZELŐ ARCLEMOSÁS
Splash your face with warm water. Pump a pea 
size quantity of facial wash on to your fingers 
and apply to the entire face. Rinse off with 
clean warm water. Pat the skin dry before using 
the Q-Acne blue light treatment.

3. LÉPÉS: KEZELÉS UTÁNI HIDRATÁLÁS
Ha a kezelés befejeződött, vigyen fel hidratálót 
az arcára és várja meg, míg teljesen beleivódik 
az a bőrébe.

2. LÉPÉS: KÉKFÉNY KEZELÉS
Óvatosan helyezze a kezelőfejet a kezelni 
kívánt területre. A kezelés megkezdéséhez 
nyomja meg a BE/KI (ON/OFF) gombot, 
míg a kezelőfény világítani nem kezd.  
Amíg a kezelőfény világít, a kezelőfejnek 
folyamatosan hozzá kell érnie a bőrhöz. 

Tartsa a bőréhez érintve a kezelőfejet és tartsa 
annak pozícióját a kezelés teljes időtartama 
alatt, ami 3 perc.
3 perc után a készülék automatikusan 
kikapcsol. Térjen át a következő kezelési 
területre és az ON/OFF gombbal kapcsolja 
be a készüléket. Így végezze el a teljes terület 
kezelését. until all areas are treated.   

A készüléket az ON/OFF gombbal bármikor 
kikapcsolhatja. 

MEGJEGYZÉS:  Ha a bőre kellemetlenül felmelegedett, fejezze be 
a kezelést. Amíg a kezelőfény világít, a kezelőfejnek folyamatosan 
hozzá kell érnie a bőrhöz.

MEGJEGYZÉS: A kezelések között, az előkezelő arclemosó és 
a kezelés utáni hidratáló, beépíthető a normál napi arctisztítási 
rutinjába is. 

FONTOS: 
Ne használja a Q-ACNE kékfény kezelő rendszert a szemen és a 
szemhéjon.  
Ne nézzen közvetlenül a kék kezelőfénybe.
24 órán belül, ne kezelje ugyanazt a területet.

TISZTÍTÁS:
Használat után, a készüléket enyhén nyirkos textíliával törölje át. Ne 
használjon karcosodást okozó szereket a készülék tisztításához.

1 3

1

2

ALACSONY TÖLTÖTTSÉGI SZINT 
Ha az elem töltöttségi szintje eléri az alacsony 
értéket, mind a négy lámpa villog, jelezve, hogy 
tölteni kell a készüléket. Ha az elem lemerül, a 
készülék kikapcsol. 

GYAKORI KÉRDÉSEK A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE A Q-ACNE HASZNÁLATA

Mi okoz aknét?
Az akne a szőrtüsző és a faggyúmirigy egy állapota. A bőrben lévő 
szőrtüszők vagy pórusok faggyúmirigyeket tartalmaznak. Ezek a 
mirigyek faggyút termelnek: ez egyfajta kenőanyag a hajnak és a 
bőrnek. Normál esetben a faggyú, a szőrszál mentén jut fel a bőr 
felszínére. Az akne az az állapot, amikor a faggyú, akadályoztatás 
miatt a szőrtüszőben ragad. Az aknét egy Propionibacterium nevű 
baktérium okozza
(P. akne) és mindenkinek a bőrében jelen van. Az eltömődött 
faggyúmirigy lesz ennek a baktériumnak a táptalaja, mely gyorsan 
elszaporodik, és további pattanásokat okoz.

Milyen gyakorisággal használjam a Q-ACNE-t?
Kétnaponta, minden területet 3 percig kezeljen. Klinikai tesztek 
eredménye támasztja alá a kétnaponta történő használat 
eredményességét. 

Mikor látom az eredményt?
Körülbelül három hét alatt fog pozitív eredmény bekövetkezni 
a bőrén. A kétnaponta ismétlődő kezelést minimum 8 héten át 
végezze. Ezután is javasoljuk a készülék rendszeres használatát, a 
felülfertőzés megakadályozása érdekében.  

Fennáll az égés vagy a bőrrák veszélye?
Nem! A kék fény hullámhossza, kívül esik azon a fénytartományon, 
ami károsodást okoz. 

Használhatom a megszokott bőrtisztítóm, mitesszer elleni 
krémemet?
A Q-ACNE-t tiszta, száraz bőrön kell használni. A kezelések között, 
nyugodtan használja a megszokott arctisztító, mitesszer elleni 
szereit. 

FONTOS: Az első használat előtt, teljesen töltse fel a készüléket.

1. LÉPÉS
A töltéshez csatlakoztassa a hálózati adapter 
egyik végét a töltőállványon lévő csatlakozóhoz, 
a másik végét pedig dugja be az elektromos 
hálózati aljzatba.  

2. LÉPÉS
Helyezze a készüléket a töltőállványra. Töltés 
közben a BE/KI kapcsoló gomb körüli töltést 
jelző fény körben világít. A töltés befejésekor 
a fény kialszik és a készülék használatra kész. 

2

3
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BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK

Ez a termék megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42 
/ EEC irányelv módosított 2007/47 / EC irányelvének.

A készülék csak beltéri használatra alkalmas.

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

Jelölt gyártó

Jelölt gyártási dátum

A termék egy „Type BF Applied Part”. A készülék, normál használat 
során, közvetlenül érintkezik a felhasználóval. 

Class II illusztráció

A Q-ACNE kékfény-forrás (LITE3) és annak hálózati adaptere együtt egy 
gyógyászati elektromos rendszert alkotnak az EN60601-1:2006-ban leírtak 
szerint. 
Összhangban van az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42 / EGK 
irányelv módosított 2007/47 / EK irányelvével, ennek a terméknek a 
meghatározott élettartama 5 év.
A páciens szándékos üzemeltetője a készüléknek. 
A készülék, ha az a töltőállványon van, CLASS II-es besorolású. Ha a 
töltőállványról eltávolítjuk, a készülék belső energiaellátású. 

Szemészeti biztonság

A Q-ACNE kékfény-forrás (LITE3) az EN 62471:2008 szabvány szerint volt 
tesztelve és a besorolása szerint nem veszélyes.

A Q-ACNE KÉKFÉNY FORRÁS SPECIFIKÁCIÓI (LITE3)

MODELLSZÁM: LITE3 

Fényforrás:  17 led

Kimeneti frekvencia:  kékfény 415 nm

HÁLÓZATI ADAPTER: 1-ADKS-6-10-WH

KSAS7R50600100D5

Bement:    100–240V AC, 50/60Hz, 
0.25A

Kimenet:   6V DC 1000mA  

KÖRNYEZET

Üzemeltetési hőmérséklet: 5-30 fok Celsius

Páratartalom: 20%-60% RH

Légköri nyomás: 700-1060hPa

Tárolási hőmérséklet -5-40 fok Celsius

Szállítási páratartalom: 5%-90% RH 

 

A Q-ACNE terméket belső körökben LITE3-nak nevezik. Ez a korábban jóváhagyott LITE2 készülékkel áll összefüggésben. A két termék azonos, kivéve a LED színe és a 
kezelési időtartam, az alábbi részletezés szerint.

A két készülék közti hasonlóság miatt, a LITE3 összes EMC vizsgálatainak megismétlése nem volt szükségszerű. A LITE3 elő tesztelésen esett át ennek bizonyítására. A 
teszteredmények a jelen dokumentum részét képzik. 

Ennek alapján a The Dezac Group Ltd. kijelenti, hogy a LITE2 és LITE3 összefüggő termékek és a B1438TC1 számú EMC tanúsítvány valamint a B1437TR1 számú EMC 
jegyzőkönyv tanúsítja a készülékek EMC megfelelőségüket. Ez a DofC340 r1 számú dokumentumban hivatalosan deklarált. 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT GYÁRTÓI NYILATKOZAT EMC

0120

Gyártói nyilatkozat – elektromágneses kibocsájtás

A LTE3-at az alábbi elektromágnese mezőben történő használatra tervezték

Kibocsátási teszt Megfelelőség Elektromágnese környezet - útmutató

RF - kibocsátás CISPR 11 I-es csoport

A LITE3, RF energiát csak a belső 
funkcióihoz használ. Ezért a rádiófrekvenciás kibocsátása 

igen alacsony, és nem valószínű, hogy bármilyen interferen-
ciát okoz a környező elektronikus berendezésekben.

RF - kibocsátás CISPR 11 Class B

A LITE3 minden létesítményben használható, beleértve az 
összes lakossági létesítményt is, ami az alacsony elektro-

mos hálózatra csatlakoztatott és háztartási funkciójú.
Harmonikus kibocsátások IEC 61000-3-2: 2005 nem alkalmazható

Feszültségingadozás / vibrálás kibocsátás
IEC 61000-3 nem alkalmazható

LITE2 LITE3

Vörös és kék ledek
8 minute treatment time

Kék ledek
3 perc kezelési idő
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GYÁRTÓI NYILATKOZAT EMC
Gyártói nyilatkozat – elektromágneses kibocsájtás

A LITE3-at az alábbi elektromágnese mezőben történő használatára tervezték

Zavarszűrés teszt IEC 60601 vizsgálati szint Megfelelési szint Elektromágnese környezet - útmutató

Elektrosztatikus kisülés (ESD) IEC61000-
4-2: 2009

±6 kV Kapcsolat
±8 kV levegő

±2 kV±4kV± Kapcsolat
±2kV±4 kV±8 Levegő

A padló fa, beton vagy kerámia járólap.
Ha a padló szintetikus anyaggal fedett, a 
relatív páratartalom legalább 30% legyen

Vezetett RF
IEC 61000-4-6: 2009

Sugárzott RF immunitás
IEC 61000-4-3: 2006

3Vrms
150kHz - 80MHz

3V/m
80MHz - 2.5GHz

3V
150kHz - 80MHz

3V/m
80MHz - 1GHz

Hordozható és mobil rádiófrekvenciás
kommunikációs eszközt, a LITE3 készüléktől

és annak bármely részétől, beleértve az
elektromos kábelt is ne használjon közelebb, mint amely 

távolság az egyenletből kiszámítható
Ajánlott izolációs távolság

d=12√P
d=1.2√P 80MHz - 800MHz
d=2.3√P 800MHz - 2.5GHz

Ahol P az adó legnagyobb névleges teljesítménye wattban (W), 
és d az ajánlott izolációs távolság méterben (m).

Elektromos gyors tranziens / szakadás
IEC 61000-4.4: 2004 + A1 ± 2kV tápellátó vezeték ± 2kV tápellátó vezeték

A tápellátás minősége meg kell hogy egyezzen 
egy tipikus kereskedelmi vagy kórházi környe-

zetben alkalmazottéval

Túlfeszültség
IEC 61000-4-5: 2005 ± 1kV - os vonal(ak) vonal(ak)-hoz

± 2kV vonal(ak) földeléshez
± 1kV differenciál módban

± 2kV közös módban

A tápellátás minősége meg kell hogy egyezzen 
egy tipikus kereskedelmi vagy kórházi környe-

zetben alkalmazottéval

Feszültség, rövid kimaradás és 
feszültségingadozások az áramellátás 
bemeneti vonalain IEC 61000-4-11: 2004

<5%UT
(>95% esés az UT-ben) 0.5 ciklus

40%UT
(60% esés az UT-ben) 5 ciklus

70%UT
(30% esés az UT-ben)25 ciklus

<5%UT
(>95% esés az UT-ben) 5 s

100% esés 0.5 ciklusra
60% esés 5 ciklusra

30% esés 25 ciklusra
100% esés 250 ciklusra

A tápellátás minősége meg kell hogy egyezzen 
egy tipikus kereskedelmi vagy kórházi környe-

zetben alkalmazottéval

Hálózati frekvenciás (50-60 Hz)
mágnese mező IEC 61000-4-8: 2010 3 A/m 3 A/m

A tápellátás minősége meg kell hogy egyezzen 
egy tipikus kereskedelmi vagy kórházi környe-

zetben alkalmazottéval

megjegyzés: Az UT az AC hálózati feszültség a prioritás a vizsgálati szint alkalmazásához.     2. megjegyzés: Kérjük,a további részletekért olvassa el IEC60601-1-et 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ha kérdése van, vagy nehézségeket tapasztal, kérjük, hívja a MOPA Kft. ügyfélszolgálatát: 

Telefon: +36 30 6 560 292 Munkanapokon: 9.00-16-óráig

A készülék hivatalos forgalmazója a MOPA Kft. 9082 Nyúl, Széchenyi út 31. E-mail: info@mopa.co.hu

GARANCIA

ÁRAMTALANÍTÁS

Cseregarancia a vásárlás dátumától számított 2 éven belül, az igazoló blokk/számla ellenében!

Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak kezeléséről szóló (2012/19/EC) (Waste of Electrical and Electronic Equipment – EEE Directive) 
direktíva célja, hogy a hulladékká vált elektronikai termékek újrahasznosítása a legjobb rendelkezésre álló újrafeldolgozási és újrahasznosítási technológiák 

alkalmazásával történjen, a környezetre gyakorolt hatások minimálisra csökkentése, az esetleges veszélyes összetevők kezelése és a hulladéklerakók 
rohamos növekedésének elkerülése. A termék besorolás szerint, elektromos és elektronikai készüléknek számít, ezért kérjük, hogy a termék élettartamának 

lejártakor, azt a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg! TILOS a terméket háztartási hulladékként kezelni!
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