DARSONVAL DERMA +4 ELEKTRODY
MODEL: AG453

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

1. Informacje podstawowe
D'Arsonval - Derma Wand wytwarza ozon (O3), czyli wzbogacony tlen, który posiada właściwości
oczyszczające, złuszcza martwy naskórek i doskonale usuwa bakterie z powierzchni skóry.
Wystarczy kilka minut dziennie, by wyglądać młodziej i zdrowiej.
Cechy produktu:
• Rewolucyjne urządzenie kosmetyczne, które może być używane zarówno w domu jak i w
profesjonalnych salonach kosmetycznych.
• Urządzenie to służy do elektroterapii z wykorzystaniem zalet oddziaływania prądów
D'arsonvala.
• Urządzenie produkuje w miejscu zetknięcia peloty (wymienna końcówka urządzenia) ze
skórą ozon, czyli wzbogacony tlen trój-cząsteczkowy (O3). Jest on całkowicie bezpieczny i
od lat skutecznie stosowany w walce z wieloma problemami skórnymi takimi jak: wypryski,
egzemy, blizny, trądzik, odbudowy skóry itp.
• Urządzenie bardzo wygodne w użyciu, o nowoczesnym designu.
• Znakomicie oszczędza Twój czas i pieniądze - od dzisiaj możesz wykonać zabieg w
domowym zaciszu. Efekty będą widoczne już po pierwszym użyciu!
Korzyści:
•
•
•
•

Delikatnie ujędrnia i wygładza skórę
Widocznie redukuje zmarszczki (efekt liftingu)
Poprawia ukrwienie skóry
Ściąga rozszerzone pory
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•
•
•
•
•
•

Posiada działanie bakteriobójcze (naturalna dezynfekcja terapią ozonową)
Hamuje wydzielanie sebum
Silnie pobudza procesy regeneracji i odnowy skóry
Walczy ze zmianami trądzikowymi
Stymuluje złuszczanie martwego naskórka
Przywraca zdrowy promienny wygląd cery

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•

Moc: 10W
Zasilanie: 110-240V ( 50-60Hz)
Regulacja intensywności działania: tak
Wymiary: 25x4x3,5cm
Długość kabla: 1,6m
Kolor: biały

W zestawie:
• Urządzenie Darsonval derma wand
• Elektroda "grzybek" - twarz, dekolt,plecy- powierzchowna dezynfekcja skóry, zamykanie
porów,
• Elektroda "grzebień" - przeznaczona specjalnie do skóry głowy,
• Elektroda Łezka oraz Końcówka punktowa - do stosowania w trudno dostępnych
miejscach,
• Instrukcja obsługi
2. Obsługa
1. Przygotuj cerę do zabiegu, powierzchnia ciała powinna być sucha (mokra sprawi, że pelota
może pęknąć).
2. Suchymi dłońmi wyjmij urządzenie z opakowania i ustaw włącznik w pozycji wyłączony.
3. Włóż wybraną elektrodę do gniazda w urządzeniu. Uwaga: nigdy nie wyjmuj/wsadzaj
elektrody gdy urządzenie jest włączone!
4. Podłącz urządzenie do sieci 220V i za pomocą pokrętła/włącznika wykonując jego obrót
zgodnie z ruchem wskazówek zegara uruchom urządzenie (usłyszysz charakterystyczny
dźwięk kliknięcia) oraz ustaw jego moc, zacznij od najmniejszych wartości, im dalej w
prawo tym moc darsonvala / derma wand będzie większa. Urządzeniem nie należy dotykać
metalowych przedmiotów. Przed zabiegiem, osoba u której wykonywany jest zabieg
powinna zając wszelkie metalowe elementy np. biżuterię.
5. Przyłóż pelotę (szklaną końcówkę darsonvala) do skóry i dostosuj moc pracy urządzenia,
przesuwaj pelotę w wybranych partiach ciała. Podczas zabiegu odczuwalne jest lekkie
mrowienie / podszczypywanie.
6. Chroń oczy podczas zabiegu ponieważ ozon wytwarzany przez urządzenie jest szkodliwy
dla wzroku. Podczas zabiegu na skórze mogą znajdować się kosmetyki (takie jak np.
maseczki), jednakże tylko oleiste (nie na bazie wody) bez zawartości spirytusu.
7. Aby uniknąć efektu iskrzenia prądu darsonvala (choć taka forma wykonywania zabiegu
także jest możliwa i prawidłowa) przed przyłożeniem peloty do skóry należy ustawić
najniższe natężenie mocy, a następnie po przyłożeniu peloty do skóry, stopniowo je
zwiększać. Przed zabraniem peloty od skóry, należy ustawić moc urządzenia na minimum,
wyłączyć urządzenie i wtedy dopiero wtedy odsunąć pelotę od skóry.
8. Zabieg powinien trwać 5-10minut 1 lub 2 razy w ciągu dnia.
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
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•
•
•
•

obudowy zagrażają użytkownikowi porażeniem prądem, oraz mogą spowodować poważne
uszkodzenie sprzętu oraz powstanie pożaru.
Nie podłączać ani nie obsługiwać urządzenia mokrymi dłońmi.
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.

Przeciwwskazania do stosowania urządzenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trądzik różowaty
teleangiektazje
stany alergiczne skóry
ciąża (nie wolno wykonywać i mieć wykonywanych zabiegów)
nadciśnienie
obrzęki
nadpobudliwość nerwowa
choroby serca
przerwana ciągłość skóry
gorączka
astma
choroby układu nerwowego
padaczka
metalowe implanty
strach przed prądem

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem:
http://www.aptel.pl
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