
LAZERINIS PLAUKŲ LANKELIS HAIRMAX
LASERBAND

NAUDOTOJO VADOVAS 

Dėkojame,  kad  pasirinkote  šį  prietaisą.  Prašome  a džiai  perskaity  šias instrukcijas  ir  jas  išsaugo  tolimesniam  naudojimui.
Naudokite prietaisą k pagal paskir .

Sudė nės dalys:

1. Saugumo įspėjimai:
1. Nežiūrėkite esiai į raudonas lazerio šviesas ar jų atspindžius veidrodyje, nes tai gali laikinai sudirgin  jūsų akis. Per ilgai

žiūrint į veikiančius lazerius , jūs galite pakenk  regėjimui. Taip pat niekada nežiūrėkite į lazerio šviesą pro padidinamąjį
s klą.

2. Laikykite prietaisą vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
3. Neįmeskite ir neapliekite prietaiso vandeniu. Jei prietaisas buvo pažeistas vandens, kreipkitės į servisą.
4. Nenaudokite prietaiso vonios kambaryje ar tualete, kur jis gali įkris  į vonią ar praustuvę.
5. Nenaudokite prietaiso, jei jo mai nimo laidas yra pažeistas.
6. Nenaudokite prietaiso ar  karščio šal nių ir ugnies.
7. Neatkreipkite veikiančių lazerių į akis.
8. Nelieskite USB jung es. Jei palietus USB jung , prietaisas neveikia, išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.
9. Neatkreipkite veikiančių lazerių į degias medžiagas. Nenaudokite degių valiklių, naudodami prietaisą. Naudojant valiklius

ar dezinfekantus, leiskite jų garams išsivėdin , prieš naudojant prietaisą.
10. Nemėginkite keis , taisy  ar modifikuo  prietaiso. Nebandykite a darinė  ar taisy  veikiančio prietaiso.
11. Nejunkite prietaiso, kol jis yra įkraunamas. Nekraukite ant prietaiso ar jo priedų kitų daiktų.
12. Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo pažeistas ar sugadinta bet kuri jo dalis.
13. Nevyniokite, nesukite įkrovimo laido aplink prietaisą, nekabinkite prietaiso už laido.
14. Nenaudokite kitų gamintojų dalių ar priedų, ilgiklių, įkroviklių ir kt.
15. Jei  naudojate tam krus  vaistus,  dėl  kurių  esate jautrus  šviesai,  pirmiausia  išbandykite  prietaisą  dėl

neigiamos reakcijos.
JAUTRUMO  TESTAS.  Norėdami  tai  padary ,  įjunkite  prietaisą,  laikykite  jį  vienoje  vietoje,  atkreipę
lazerius į dilbį. Po 2 min. išjunkite prietaisą ir 5 min. stebėkite vietą, į kurią buvo atkreiptas veikian s
prietaisas.  Pastebėjus  bet  kokią  neigiamą  reakciją  kaip  sudirginimas,  paraudimas,  alergija  ar  pan.,
nenaudokite prietaiso.
DĖMESIO:  prietaisas yra kliniškai  pa krintas  vyrams ir  moterims.  5%  vyrų paminėjo  po naudojimo jautę niežėjimą ar
dilgčiojimą, moterys šių šalu nių efektų neminėjo. Jeigu naudodami prietaisą jūs jaučiate niežėjimą, dilgčiojimą ar kitus
šalu nius efektus, kurie jus erzina, nutraukite prietaiso naudojimą.

16. Naudokite prietaisą k pagal paskir . Nemėginkite keis  jo veikimo, nes tai gali turė  kenksmingų pasekmių.
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17. Niekada nevalykite prietaiso su s priais valikliais ar skiedikliais. Tai gali negrįžtamai pažeis  prietaisą ir lazerius.
18. Prietaise integruotų lazerių tarnavimo laikas yra mažiausiai 10 000 val. Einant laikui, lazerių šviesą nesilpnės. Prietaisas

suprojektuotas bū  reguliariai naudojamas 10–15 metų.
19. Prietaisas gali bū  saugiai naudojamas namuose.

SVARBU:  prietaiso  naudojimo  metu  ar  jo  nenaudokite  mobiliųjų  telefonų  ar  kitų  prietaisų,  skleidžiančių
elektromagne nį lauką, nes tai gali sutrikdy  prietaiso veikimą.

2. Funkcionalumas ir veiksmingumas:
• Prietaisas  veikia  lazerine  energija  s muliuodamas  plaukų  folikulus.  Kad  už krintumėte  op malius  rezultatus,  lazeriai

neturi bū  blokuojami ar uždeng  plaukais. Prietaisas turi specialius šukų dantukus, kurie praskleidžia plaukus ir leidžia
lazerių šviesai netrukdomai pasiek  galvos odą.

• 90%  vyrų ir  moterų,  kurie  6 mėn.  trukmės  klinikinės  studijos  metu naudojo  prietaisą,  pastebėjo  suaktyvėjusį  plaukų
augimą.

• Naudokite prietaisą 3 kartus per savaitę, kas antrą dieną (pvz. pirmadienį, trečiadienį, penktadienį).
Jau po 16 savaičių galite pajus  suaktyvėjusį plaukų augimą ir sutankėjimą.

DĖMESIO: nenaudokite prietaiso dažniau nei rekomenduojama.
• Prietaisas  gali  bū  naudojamas  vyrams  ir  moterims  su  retėjančiais  (gali  bū  dažy )  plaukais  ar

paveldėtu plikimu. Vyrų ir moterų plikimo pui nustaty  naudojamos Norwood Hamilton (vyrams) ir
Ludwig-Savin (moterims) klasifikacijos. Žemiau pateikiamoje iliustracijoje pažymė  pams gali  bū
veiksmingai padedama „HairMax“ prietaisu.

3. Įkrovimas:
1. Prietaisas turi integruotą įkraunamą bateriją. Prieš pirmąjį naudojimą įkraukite prietaisą 3–4 val.

DĖMESIO: nenaudokite prietaiso įkrovimo metu. 
2. Įkrau  prietaisą galite dviem būdais:

• 1 BŪDAS. Naudodami įkrovimo stovelį ir mai nimo laidą. Prieš įkraudami įsi kinkite, kad prietaisas
yra išjungtas. Įjunkite mai nimo laidą į įkrovimo stovelio jung  ir įkiškite kištuką į el. lizdą. Padėkite
prietaisą  ant  įkrovimo  stovelio  ir  palaukite,  kol  įkrovimo  indikatorius  pradės  mirksė .  Jei  jis
nepradeda mirksė  po 5 sekundžių, pa krinkite, ar prietaisas nkamai uždėtas.

• 2 BŪDAS. Įkraudami prietaisą esiogiai mai nimo laidu.  Įjunkite mai nimo laidą į prietaiso jung  ir
įkiškite kištuką į el. lizdą. Indikatoriaus lemputės pradės mirksė . Mirksėjimui pasibaigus, prietaisas
bus pilnai įkrautas.

3. Prietaiso naudojimo metu indikatorius mirksės lėtai. Tai rodo, kad baterijos įkrova yra nkama. Baterijos
įkrovai senkant, indikatorius pradės mirksė  dažnai. Baterijai visiškai išsikrovus, prietaisas 3 kartus greitai
suvibruos ir lazeriai išsijungs. Po to pilnai įkraukite prietaisą.
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4. Naudojimas:
Prieš naudojimą a džiai perskaitykite šias instrukcijas.
DĖMESIO: prieš naudodami prietaisą, atlikite jautrumo testą (žr. aukščiau).

1. Naudokite prietaisą 3 minutes per dieną, 3 kartus per savaitę, kas antrą dieną (pvz. pirmadienį, trečiadienį,
penktadienį). Jau po 16 savaičių galite pajus  suaktyvėjusį plaukų augimą ir sutankėjimą.

2. Pilnai įkrautą prietaisą įjunkite įjungimo mygtuku.
3. Prietaisą  galima  naudo  6  pozicijose  ant  galvos  odos.  Palikite  prietaisą  veik  vienoje  pozicijoje  ne  trumpiau  nei  30

sekundžių. Po 30 s prietaisas suvibruos, pranešdamas, kad galite pakeis  poziciją.
4. Norėdami pradė  naudo s prietaisu, paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką, kol įsijungs lazeriai.

DĖMESIO: nežiūrėkite į lazerių šviesą.
5. Uždėkite prietaisą ant galvos priekinės plaukų zonos. Tai yra 1 pozicija.
6. Pajutus vibraciją (po 30 s), pastumkite prietaisą atgal apie 5 cm. Tai yra 2 pozicija. Palikite veik , kol pajusite vibraciją.
7. Pakartokite tą pa  visoms 6 pozicijoms ant galvos odos. Visas prietaiso naudojimas vienos procedūros metu turėtų truk

bent 3 minutes.

8. Po naudojimo išjunkite prietaisą paspausdami įjungimo\išjungimo mygtuką, kol lazeriai išsijungs. Nuimkite prietaisą nuo
galvos ir padėkite ant įkrovimo stovelio naudojimui kitą kartą.
PASTABA: Prietaisas automa škai išsijungia po 12 min.
SVARBU:  keisdami prietaiso  padė  ant galvos,  jo  nekelkite,  bet  švelniai  pastumkite nea traukdami  nuo galvos  odos.
Nestumkite prietaiso  pernelyg greitai,  nes tai  neigiamai paveiks  procedūros  efektyvumą. Nenaudokite prietaiso  vieną
kartą ilgiau nei 3 min.

5. Pasitaikančių problemų sprendimas.
Problema Galima priežas s Sprendimas

Prietaisas neįsijungia  Baterija neįkrauta. 
 Prietaisas yra įkraunamas.
 Nepaspaustas įjungimo mygtukas.

 Įkraukite bateriją vienu iš dviejų įkrovimo būdų 
(žr. Įkrovimas).

 Prietaisas įsijungs k, kai bus pilnai įkrautas.
 Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką 10 s.

Prietaisas naudojimo metu 
išsijungia.

 Prietaisas nėra pilnai įkrautas.  Pilnai įkraukite prietaisą prieš naudojimą.
 Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką 10 s.

Prietaisas neįsikrauna.  Ne nkama šal nio įtampa.
 Įkrovimo laido jung s ne nkamai 

įjungta.
 Neveikia įkrovimo stovelis.
 Užsiteršę įkrovimo jungčių kontaktai.

 Pa krinkite, ar nkama el. šal nio įtampa.
 Įsi kinkite, kad jung s nkamai įjungta.
 Pabandykite įkrau  esiogiai pa  prietaisą.
 Sausa šluoste nuvalykite jungčių kontaktus.

Prietaisas nevibruoja.  Prietaisas nėra pilnai įkrautas.
 Prietaisą reikia perkrau .

 Pilnai įkraukite prietaisą prieš naudojimą.
 Perkraukite prietaisą. Kai jis įjungtas, 

paspausdami ir palaikydami išjungimo mygtuką 
10 s, kad perkrautumėte.

Prietaisas vibruoja, bet lazeriai 
nešviečia.

 Prietaisas nėra pilnai įkrautas.
 Prietaisą reikia perkrau .
 Prietaisas yra įkraunamas.

 Pilnai įkraukite prietaisą prieš naudojimą.
 Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką 10 s.
 Prietaisas įsijungs k, kai bus pilnai įkrautas.
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6. Priežiūra ir valymas:
Šio prietaiso tarnavimo laikas yra 10–15 metų normaliomis įprasto naudojimo sąlygomis. Prietaisas nereikalauja jokios papildomos
priežiūros, išskyrus valymą.

1. Prietaisas skirtas naudo  k uždarose patalpose.
2. Norėdami nuvaly  prietaisą, pirmiausia  jį išjunkite paspausdami  įjungimo/išjungimo mygtuką ir įsi kinkite, kad lazeriai

išsijungė.
3. Ištraukite mai nimo laidą iš el. nklo.
4. Nuvalykite lazerių zoną minkšta, lengvai sudrėkinta šluoste.
5. Norėdami išvaly  šukų dantukus, švelniai pašalinkite tarp jų įstrigusius plaukus ar dulkes lengvai sudrėkintu rankšluosčiu.
6. Nenaudokite valymui jokių ėdžių medžiagų ar valiklių, nes tai gali negrįžtamai pažeis  prietaisą.
7. Laikykite prietaisą sausoje, vėsioje vietoje, saugokite nuo esioginių saulės spindulių, didelės drėgmės, dulkių.

7. Specifikacijos:
• Bangų ilgis: 655 nm +/_10 nm matoma raudona šviesa.
• Lazerio galia: <5mW CW.
• Divergencija: 57 mrad.
• Lazerių skaičius lankelyje: 41.
• Veikimo laikas be sutrikimų: 10 000 val. 25°C temperatūroje.
• Rekomenduojama naudojimo temperatūra: 5–35°C.
• Rekomenduojama laikymo ir transportavimo temperatūra: -20–60°C.
• Rekomenduojamas aplinkos drėgnumas: 0–90%.
• Baterijos įkrovimo ciklai: 300.
• Prietaiso matmenys: 20 x 13 x 5 cm.

8. A tarnavusių elektrinių prietaisų išme mas. 

 Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama a tarnavusius elektrinius
prietaisus  išmes  kartu  su  bui nėmis  atliekomis.  Atskirai  juos  perdirbkite,  kad  būtų  pakarto nai  panaudojamos  prietaisus
sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. 
Ant prietaiso esan s perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie nkamą prietaiso perdirbimą. 
Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir nkamai jas išmeskite.
Norėdami  sužino  daugiau  apie  nkamą  a tarnavusių  prietaisų  ir/ar  senų  baterijų  išme mą,  kreipkitės  į  vie nes  valdžios
ins tucijas.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


