Nešiojamasis prietaisas CILVARIS „La Beauté Secrète TQ-D27“
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prašome prieš naudojimą atidžiai perskaityti šią instrukciją.

Tyrimų ir plėtros įmonė: Tianjin Tianshi Biological Engineering Co., Ltd.
Adresas: No.20 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, Tianjin 301700, China,
www.tiens.com
Gamintojas: Asia Pacific Perfect Technology Co.,Ltd
Adresas: Floor 1 west, No. 13, Daxing Road 1st, Buyong Industrial area, Shajing Road,
Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province
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Gaminio pavadinimas
Nešiojamasis prietaisas CILVARIS „La Beauté Secrète TQ-D27“
Gaminio aprašymas
Režimas

RF

EMS

CV
RF

Funkcija ir efektas
RF + LED nano raudona šviesa

EMS + LED nano mėlyna šviesa

C V ultragarsas
Automatinis kombinuotasrežimas
Pradžioje RF+CV+ raudona šviesa 7,5 min.
Vėliau EMS + mėlyna šviesa 7,5 min.

Atsargumo priemonės
• Pradėkite naudoti nuo žemesnio iki aukštesnio lygio
• Prietaisui sugedus, jokiu būdu jo nenaudokite, nes tai gali sukelti neigiamą
poveikį sveikatai.
• Nenaudokite, jei odoje yra bėrimų, uždegimų, niežėjimo ar kitų anomalijų.
• Žmonės, kuriems atliekamos dantų gydymo procedūros, turėtų būti atsargūs ir
vengti tiesioginio kontakto su prietaisu.
• Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito, sudužo ir buvo sugadintas.
• Nevalykite prietaiso tirpikliais, tokiais kaip alkoholis, skiediklis, benzinas ir
nagų lakas. Tai darydami galite sugadinti prietaiso paviršių.
• Nenaudokite toje pačioje kūno vietoje ilgą laiką.
• Naudodami prietaisą atkreipkite dėmesį į odos būklę.
• Netinka: žmonėms, sergantiems alerginiu kontaktiniu dermatitu, odos ligomis,
nėščioms moterims, moterų menstruacijų metu, žmonėms, kenčiantiems nuo
paralyžiaus ar jutimo sutrikimų, pacientams, sergantiems kaulų ligomis ir kt.
• Laikykite prietaisą ir įkroviklį sausoje vietoje.
• Šis prietaisas nėra skirtas vaikams ir žmonėms, turintiems judėjimo sutrikimų,
nebent jie būtų prižiūrimi siekiant užtikrinti jų saugumą.
• Vandens ir elektros kontaktas yra pavojingas. Taigi, nenaudokite belaidžio
įkroviklio drėgnoje aplinkoje: vonios kambaryje ar baseine.
• Šį prietaisą reikia naudoti kartu su losjonu / kremu.
• Vaikams iki 14 metų negalima naudoti šio prietaiso.
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DĖMESIO
* * * * Kad prietaisas nebūtų sugadintas, nenaudokite jo, jei turite žemiau išvardintų
aparatų:
• Plaučių ventiliavimo aparatą ar kitus į kūną implantuojamus įtaisus
• Stimuliatorius
• Elektrokardiografą ar kitus nešiojamuosius įtaisus
• Metalinių detalių kūne (pvz. plokštelių, varžtų, kabių ir pan.)
* * * * Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų ar sužeidimų, nenaudokite prietaiso
šiose kūno vietose:
• Per petnešas
• Vietose, kuriose buvo atliktos estetinės chirurgijos operacijos
• Ant akių vokų, akių obuolių ir aplink akis esančios srityse
• Ant operacijų pjūvių, žaizdų
• Jei sergate infekcinėmis ir kitomis ligomis, prieš naudojimą pasitarkite su
gydytoju.
Gaminio apžvalga

① RF režimo galvutė
② CV ultragarso režimo galvutė
③ LED nano raudona /mėlyna šviesa
④ LED ekranas
⑤ Funkcijos patvirtinimo / lygio pasirinkimo
mygtukas
⑥ Įjungimo / išjungimo mygtukas
⑦ Belaidis įkroviklis
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Funkcijos
Ekranas
RF
EMS
CV
AUTO

Režimas / Lygis
(Lygį koreguokite pagal savo pojūčius)
RF
RF
RF
RF
OFF
lygis 1
lygis 2
lygis 3
EMS
EMS
EMS
EMS
OFF
lygis 1
lygis 2
lygis 3
CV
CV – ON
OFF
ON
AUTO
AUTO – ON
OFF
ON

RF
lygis 4
EMS
lygis 4

RF
lygis 5
EMS
lygis 5

1. Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes, kad įjungtumėte arba
išjungtumėte prietaisą.
2. Kai mirksi RF, paspauskite mygtuką
režimus: EMS, CV, AUTO.

kad perjungtumėte į

3. Kai mirksi RF, paspauskite mygtuką LEVEL, kad patvirtintumėte šią
režimą.
4. Patvirtinę režimą, paspauskite mygtuką LEVEL vieną kartą, kad
pereitumėte į 1 lygį. Jei spausite du kartus, pereisite į 2 lygį, tris kartus
– į 3 lygį, keturis kartus – į 4 lygį ir penkis kartus - į 5 lygį.

Naudojimo žingsniai
Įkrovimas (prieš naudojimą įsitikinkite, kad prietaisas yra pakankamai įkrautas)
1. Padėkite prietaisą ant įkroviklio, įjunkite maitinimą ir pradėkite krauti. Prietaisas
visiškai pasikrauna per maždaug 6 valandas.
2. Rekomenduojama pirmą kartą krauti 6 valandas. Prietaiso viduje yra intelektuali
saugos kontrolė, todėl, kai prietaisas kraunasi, jis negali būti įjungtas naudojimui.
1-as žingsnis. Valymas
Nuvalykite makiažą valomąja priemone. Arba naudokite CV režimą veidui valyti.
Įdėkite medvilninę kempinėlę taip, kaip parodyta, ir naudokite makiažo valiklį.

•
•
•
•

Medvilninės kempinėlės tvirtinimo žiedas
Medvilninė kempinėlė
Prietaiso galvutė
Baigta
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CV ultragarsinio valymo režimas
① Įdėkite kosmetinės vatos diskelį ant galvutės ir užfiksuokite tvirtinimo žiedu.
② Padenkite vatos diskelį makiažo valikliu ir įsitikinkite, kad jis yra drėgnas.
③ Įjunkite prietaisą. Pasirinkite CV režimą.
④ Įsitikinkite, kad galvutė gerai prigludusi prie veido odos. Masažuokite veidą
prietaisu, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau nuo 1 iki 6 (tuos pačius judesius kartokite
kairėje ir dešinėje veido pusėje). Kai vatos diskelis išsausės, prietaisas judės sunkiau.
Tada pakartotinai padenkite vatos diskelį makiažo valikliu, kad jis būtų drėgnas.
⑤ Atlikę valymą nuimkite tvirtinimo žiedą ir vatos diskelį. Nuvalykite prietaiso galvutę
švariu audiniu ir pereikite prie kitų žingsnių.

2-as žingsnis. Kremo, losjono ar kito gaminio naudojimas
Pagal režimą ir odos tipą pasirinkite tinkamą gaminį.
Nr.
1

Režimas
RF

Funkcija
RF+ LED nano raudona šviesa

2

EMS

EMS +LED nano mėlyna šviesa

3

CV

CV ultragarsas
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AUTO

RF + CV + raudona šviesa 7,5 min.
EMS + mėlyna šviesa 7,5 min.

Kosmetikos gaminiai
Esencija / emulsija / gelis
Gelis / emulsija / veido kremas /
kaukė
Emulsija / kremas (valymo
funkcija su makiažo valikliu)
Lengvos tekstūros gaminiai, kaukė,
kt.

Pastaba: dėl skirtingų odos tipų, aukščiau pateikti nurodymai yra tik rekomendacinio
pobūdžio.
3-ias žingsnis. Prietaiso įjungimas (naudojimo būdai)
Patarimas: pradėkite naudoti nuo žemesnio iki aukštesnio lygio
① Įjunkite prietaisą, įsitikinkite, kad jo galvutė prigludusi prie odos ir švelniai
masažuokite.
Pastaba: naudojant RF režimą, prietaiso galvutė negali būti toje pačioje padėtyje
ilgiau kaip 5 sek.
RF, EMS，CV režimai: priminimas kas 5 min., prietaisas automatiškai išsijungs po 15
min. masažo.
② Veido valymas: po masažo pašalinkite kremo likučius. Veidą nuvalykite
rankšluosčiu arba vandeniu.
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Prietaiso valymas: prietaisą galima nuplauti ir nusausinti švaria šluoste.

RF (radijo dažnio) režimas: naudokite nuo žemesnio iki aukštesnio lygio
Naudokite su šiais gaminiais: esencija / emulsija / geliu
① Masažuokite veidą prietaisu nuo kaktos vidurio į kairę ir į dešinę.

② Masažuokite veidą prietaisu nuo vidinio akių kampo išorinio akių kampo link.

③ Masažuokite veidą sukamaisiais judesiais nuo veido vidurio išorės link.

④ Masažuokite veidą iš apačios į viršų ir iš viršaus į apačią.

EMS (mikro srovės) režimas: naudokite nuo žemesnio iki aukštesnio lygio
Naudokite su šiais gaminiais: geliu / emulsija / lengvos tekstūros kremu / kauke

① Masažuokite veidą prietaisu nuo burnos apačios į viršų abiejose veido pusėse.
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②

Patepkite veidą kosmetikos priemone ir lengvai masažuokite veidą prietaisu.

CV (ultragarso) režimas
Naudokite su šiais gaminiais: emulsija / kremu (valymo režimas su makiažo valikliu)
① Masažuokite veidą prietaisu sukamaisiais judesiais nuo veido vidurio išorės link.

② Lengvai masažuokite veidą nuo nosies vidurinės veido dalies link abiejose veido
pusėse.

AUTO (kombinuotas) režimas
RF + CV + raudona šviesa 7,5 min. Po to EMS + mėlyna šviesa 7,5 min.
① Masažuokite veidą prietaisu nuo kaklo vidurio išorės link. Jei norite sustiprinti
kaklo masažo cirkuliaciją, masažuokite iš viršaus į apačią.
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② Masažuokite veidą prietaisu nuo veido vidurio išorės link arba nuo išorės vidurio
link.

③

Masažuokite pagal aukščiau nurodytus žingsnius.

Automatinis maitinimo IŠJUNGIMAS
Prietaisas automatiškai išsijungia po 15 minučių nuo įjungimo pradžios.
Jei norite tęsti prietaiso naudojimą, paspauskite ir ilgai palaikykite įjungimo /
išjungimo mygtuką.
Prietaiso pyptelėjimas reiškia, kad jis buvo naudojamas daugiau nei 5 minutes
kiekvienam režimui.
Atsparumas vandeniui
• Pagrindinio įrenginio atsparumas vandeniui yra lygus IPX6, todėl šį prietaisą
galima valyti vandeniu, tačiau prieš tai įsitikinkite, kad jis yra išjungtas.
• Įkroviklio stovas nėra atsparus vandeniui
• Įprasta, kad įkrovimo metu prietaisas šiek tiek įkaista.

Gaminio parametrai
Pavadinimas：La Beauté Secrète Portable Apparatus
Įtampa：7.4 V
Srovė：1000 mA
Galingumas：7.4 W
Įkrovimo įtampa：9.0 V
Įkrovimo srovės stiprumas：1.0 A
Įkrovimo būdas：belaidis įkrovimas
Įkrovimo trukmė <6 val.
Naudojimo laikas ： rekomenduojama naudoti 15 min. (maitinimas
išsijungs po 15 min. nuo prietaiso įjungimo)

automatiškai

* Prietaiso pyptelėjimas reiškia, kad jis buvo naudojamas daugiau nei 5 minutes
kiekvienam režimui.
Naudojimo laikas <60 min. (vienai funkcijai)
Režimai：RF-------1MHZ (5 lygiai)
EMS-----5 (5 lygiai)
CV------ 5 MHz
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LED----- raudona / mėlyna
Kitos funkcijos： LED ekranas
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