
1

VEIDO ODOS PRIEŽIŪROS PRIETAISAS IMETEC IM5057
NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

Techniniai duomenys

VEIDO ODOS PRIEŽIŪROS PRIETAISO NAUDOTOJO VADOVAS

Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame tikri, kad liksite patenkinti produkto kokybe ir patikimumu, nes
tiek kurdami dizainą, tiek gamindami įrenginį pirmiausia galvojome būtent apie vartotojo patogumą.
Šios instrukcijos atitinka Europos standartą EN 62079.

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą, ypač saugumo perspėjimus, ir
visuomet jų laikykitės. Išsaugokite šį iliustruotą gidą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Jeigu perleidžiate
prietaisą kitam asmeniui, pridėkite ir šias instrukcijas.

Atkreipkite dėmesį: jeigu gerai nesupratote tam tikros šio naudotojo vadovo dalies arba jei kilo neaiškumų,
kreipkitės į prekybos agentą dar prieš pradėdami naudoti produktą.

Saugumo taisyklės
• Išpakavę prietaisą, palyginkite jį su prietaisu, pavaizduotu iliustracijose. Patikrinkite, ar prietaisui netrūksta sudedamųjų dalių ir ar
įtaisas nepatyrė žalos transportuojamas. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros
centrą.
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• Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu. Laikykite pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie žaisdami su plastikiniu maišeliu
neuždustų.
• Šis prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį, tai yra kaip veido, kaklo ir dekoltė zonų odos priežiūros aparatas, skirtas naudoti
namuose. Bet koks kitoks jo pritaikymas yra netinkamas ir potencialiai pavojingas.

Prietaisą galima naudoti duše.
• Vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ir reikiamų
žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis, prižiūrimi už juos atsakingo asmens ir
gerai suprasdami grėsmes, galinčias kilti prietaisą naudojant.
Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

NIEKADA nenaudokite prietaiso, jeigu jo detalės sulūžo arba jeigu prietaisas sugedo.

NIEKADA neleiskite, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė ar oro sąlygos (lietus, tiesioginiai saulės spinduliai ir kt.).
• Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jeigu taisymas būtinas, kreipkitės į
autorizuotą techninės priežiūros centrą.
• Laikykite ir naudokite prietaisą 10°C ‐ 35°C temperatūroje.

Bendrieji perspėjimai
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, pasikonsultuokite su gydytoju ar dermatologu, ypač jeigu sergate odos ligomis.

 Galite naudoti šį prietaisą kartu su veido valikliais ir drėkinamaisiais pieneliais. Tačiau kai kurie valikliai, naudojami
kartu su prietaisu, gali sukelti odos dirginimą.

 Prieš naudodami prietaisą, išmėginkite jį kartu su įprastai naudojamu valikliu, užtepdami valiklio ant nedidelio odos
plotelio vidinėje rankos dalyje.

 NENAUDOKITE prietaiso makiažui valyti.

 Prietaisas skirtas individualiam naudojimui. Prietaisas NEPRITAIKYTAS dalintis keliems žmonėms.

 Naudodami prietaisą makiažui valyti, galite nudažyti šepetėlių šerelius, tačiau tai naudojimo efektyvumui nepakenks.
Jei reikia, valykite šepetėlius su vandeniu ir muilu.

 Kai naudojate prietaisą, laikykite jį atokiau nuo akių.

Kontraindikacijos
Sergant tam tikromis ligomis, prietaiso naudojimas nerekomenduojamas. Prieš naudodami prietaisą, pasikonsultuokite su
gydytoju arba dermatologu, jeigu sergate bent viena iš žemiau nurodytų ligų:

 Odos alergijos;

 Nudegimai dėl intensyvaus deginimosi soliariume arba per ilgo buvimo saulėje;

 Egzema, žvynelinė, odos pažeidimai, atviros žaizdos, infekcijos (pvz. pūslelinė) zonoje, kurioje ketinate naudoti
prietaisą. Prieš naudodami prietaisą, palaukite, kol oda užgis;

 Po cheminio odos valymo arba mikrodermabrazijos;

 Naudojant vaistus, kurie gali padidinti odos jautrumą;

 Po nesenos plastinės chirurgijos operacijos naudojimo zonoje;

 Ant odos esant daug spuogų, neįprastų odos darinių, užsikrėtus infekcija, odai esant pažeistai dėl somatinių ar
medžiagų apykaitos ligų.

Jei nesate tikri, ar galite saugiai naudoti prietaisą, kreipkitės į gydytoją arba dermatologą.

Sudedamosios dalys ir priedai [Z pav.]
Išpakavę įrenginį, palyginkite įsigytą prietaisą su [Z] iliustracija ir taip išsiaiškinkite, ar Jūsų prietaisui netrūksta sudedamųjų dalių.
Žemiau pateikiama prietaiso, pavaizduoto [Z] paveikslėlyje, dalių numeracija.

1. Rankinė dalis
1A. Galvutės prijungimo vieta
1B. ON/OFF mygtukas
1C. Baterijų skyrelis

2. Pagrindas
3. Odos šveitimo galvutė
4. Šepetėlis normaliai odai (Normal)
5. Šepetėlis jautriai odai (Sensitive)
6. Kempinėlė
7. Mikromasažuoklis

Prietaiso savybės ir funkcijos taip pat aprašytos išorinėje pakuotėje.
Naudokite tik kartu su prietaisu parduodamus priedus.
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Naudojimo zonos
Prietaisas pritaikytas kaktos, nosies, smakro, skruostų, kaklo ir dekoltė
zonų odos priežiūrai.

Naudojimas
Baterijų įdėjimas

 Atverkite baterijų skyrelį (1C).

 Įdėkite 2 šarmines AA baterijas,
atsižvelgdami į jų poliškumą.

 Užverkite baterijų skyrelį (1C).

Atkreipkite dėmesį:

 Kai reikia pakeisti baterijas, naudokite tokios pačios rūšies ir firmos baterijas, kokios
parduodamos su prietaisu.

 Nenaudokite kartu senų ir naujų baterijų.

 Jei ketinate ilgesnį laiką nenaudoti prietaiso (ilgiau nei mėnesį), išimkite baterijas.

Odos valymas
Giluminis valymas gali būti atliekamas kasdien, kartą per dvi dienas arba 1‐2 kartus per savaitę priklausomai nuo odos tipo.

 Nuvalykite makiažą.

 Prijunkite valymo šepetėlį, tinkamą Jūsų odos tipui (4/5), prie prietaiso korpuso (1A).

 Sušlapinkite veidą ir kaklą.

 Užtepkite valymo priemonės ant odos tose zonose, kurias ketinate valyti.

 Sušlapinkite šepetėlį, kurį ketinate naudoti.

 Įjunkite prietaisą, O/I mygtuku (1B) nustatydami I padėtį.

 Judinkite šepetėlį atsargiais žiediniais judesiais, priglaudę prie odos vietose, kurias norite išvalyti:
o 20 s kaktai;
o 20 s nosiai ir smakrui;
o 10 s kiekvienam skruostui;
o 20 s kaklui ir kaklo zonai.

 Perplaukite vėsiu ar šiek tiek šiltu vandeniu.

 Atsargiai liesdami pačiupinėkite odą.

Odos šveitimas
Odos šveitimas gali būti atliekamas kartą per savaitę arba rečiau priklausomai nuo odos tipo.

 Nuvalykite makiažą.

 Prijunkite odos šveitimo galvutę (3) prie prietaiso korpuso (1A).

 Sušlapinkite veidą ir kaklą.

 Užtepkite valymo priemonės arba šveitiklio ant odos tose zonose, kurias ketinate valyti.

 Sušlapinkite odos šveitimo galvutę (3).

 Įjunkite prietaisą, O/I mygtuku (1B) nustatydami I padėtį.

 Judinkite šepetėlį atsargiais žiediniais judesiais, priglaudę prie odos. Nespauskite prietaiso ir nenaudokite akių zonoje.
o 20 s kaktai;
o 20 s nosiai ir smakrui;
o 10 s kiekvienam skruostui;
o 20 s kaklui ir kaklo zonai.

 Perplaukite vėsiu ar šiek tiek šiltu vandeniu.

 Atsargiai liesdami pačiupinėkite odą.

Veikliųjųmedžiagų pasisavinimo skatinimas
 Išvalę veido odą, prijunkite kempinėlę (6) prie prietaiso korpuso (1A).

 Užtepkite kosmetikos priemonės, kurią įprastai naudojate, ant odos.

 Įjunkite prietaisą, O/I mygtuku (1B) nustatydami I padėtį.

 Judinkite kempinėlę (6) atsargiais žiediniais judesiais, kad padėtumėte odai pasisavinti kosmetikos priemonę.
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Mikromasažuoklio naudojimas
 Išvalę veido odą, prijunkite masažuoklį (7) prie prietaiso korpuso (1A).

 Užtepkite kosmetinės priemonės, kurią įprastai naudojate, ant odos.

 Įjunkite prietaisą, O/I mygtuku (1B) nustatydami I padėtį.

 Judinkite masažuoklį (7) atsargiais žiediniais judesiais, kad padėtumėte odai pasisavinti kosmetinę priemonę ir
stimuliuotumėte kraujo cirkuliaciją. Prietaiso nespauskite.

Priežiūra
Valykite prietaisą, kaskart baigę jį naudoti.
Rankinė korpuso dalis:

 Valykite rankinės dalies korpusą drungnu vandeniu ir muilu.

 Išdžiovinkite sausu, minkštu skudurėliu.
Kempinės, šepetėliai, mikromasažuoklis:

 Valykite šepetėlius drungnu vandeniu ir muilu.

 Pašalinkite perteklinį vandenį sausu, minkštu ir švariu skudurėliu.

 Prieš padėdami priedus saugoti, leiskite jiems visiškai išdžiūti.
NENAUDOKITE stiprių, ėdžių valiklių ir chemikalų, kad išvalytumėte prietaisą.
NEPLAUKITE prietaiso indaplovėje.
Intensyviai naudojant prietaisą, jo šepetėliai ir kempinėlės ilgainiui nusidėvi, todėl nepamirškite reguliariai jų pakeisti.

Išmetimas

Pakuotė pagaminta iš perdirbamųmedžiagų. Ją išmeskite laikydamiesi galiojančių atliekų tvarkymo standartų.

Nebetinkamas naudoti prietaisas turi būti išmetamas laikantis Europos standarto 2002/96/EC. Tai reiškia, kad prietaisą
sudarančios medžiagos turėtų būti perdirbamos, taip sumažinant aplinkai daromą žalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinę
atliekų tvarkymo įmonę ar prekybos agentą.

Baterijų išmetimas
Šis prietaisas naudoja AA tipo maitinimo elementus. Išimkite baterijas iš prietaiso ir atskirai išmeskite į specialų konteinerį.
DĖMESIO: nemeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Meskite atitarnavusias baterijas į specialų konteinerį.

Techninis aptarnavimas ir garantija
Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar remontuoti prietaisą, susisiekite su IMETEC įgaliotu techninės priežiūros ir klientų aptarnavimo
centru. Apsilankykite žemiau nurodytame kompanijos tinklalapyje.
Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos – pridedamame garantiniame lapelyje.
Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma, gamintojo garantija negalioja.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104

www.krinona.lt


