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1. Bedankt voor het kiezen voor ons IPL ontharingsapparaat. Voor de
meest effectieve werking van het product vragen wij u de
handleiding goed door te lezen.

Veiligheidstips:
- Ten eerste raden wij u aan om gebruik te maken van een licht werende bril indien u gevoelig bent voor
fel flitsend licht.
-Ten tweede raden wij u af het product te gebruiken in verband met bescherming van uw huid in
onderstaande gevallen:
-

Wanneer u een huidaandoening hebt.
Wanneer u een huidziektes hebt zoals; allergische dermatitis, eczeem etc.
Wanneer u lichtgevoelig bent.
Wanneer u menstrueert, zwanger bent of borstvoeding geeft.
Wanneer u verbrand bent.
Wanneer u een zeer donkere of verbrande huid hebt (voor de verschillende huidtypes
verwijzen we u naar de specifieke kleurcontrast kaart).
Mensen met zeer donkere zwarte of rode moedervlekken.
Wanneer u last heeft van een beschadigde huid, een korst, herstellende wond of
hemangiomen. Ook wanneer u kanker heeft wordt gebruik van het product afgeraden.
Het product is niet te gebruiken op de ogen en elk kunstmatig esthetisch prothetisch of
plastic gebied wordt ook afgeraden van gebruik.

2. Geschiktheidscontrole
Onderstaand ziet u een overzicht voor welke huid-en haartypes de handset geschikt is.

Onderstaand ziet u een overzicht voor hoeveel maandelijkse behandelingen er nodig zijn en op welke
intensiteit elk lichaamsdeel.

In het algemeen zal bij iedereen het gewenste resultaat bereikt zijn als U voor 10 weken lang iedere
week een behandeling uitvoert en daarna nog 1 behandeling per maand uitvoert voor 3 maanden lang.
Om dit vervolgens te onderhouden zijn slechts 2-4 behandelingen per jaar nodig.

3. Product toelichting

4. Technische parameters
Lamp buis:
Licht bron:
Energie frequentie:
Focus lengte:
Golf lengte:
Lamp buis levensduur
Adaptor

Xenon kwartsbuis
Intense Puls Lightning
1.5-3,9J/cm2
33*10 (mm2)
470nm – 1100nm
300000 flitsen
AC100-240V@ 12V DC 2.5-3A

Gewicht
Formaat
Gebruikstemperatuur range

186 gram
124*83*48,5 (mm3)
5-30 graden Celsius

5. Instructies voor gebruik van de Handset:
Stap 1:
U dient de aan knop voor 2 seconden in te drukken om de handset op te starten. U ziet het rode
indicatie licht wanneer u de handset heeft opgestart. Als u hierna de handset even ongebruikt
aan achter laat zal de handset na 5 minuten in stand-by modus gaan. Klik simpel weg een maal
op de aan knop om de handset uit de stand-by modus te halen.
Stap 2:
U moet vervolgens het gedeelte waar het licht uit komt naar uw huid toebrengen, u zult nu zien dat het
rode licht begint te flikkeren. Dit ontstaat doordat er een scanner in de handset zit die uw huid scant
wanneer het apparaat dicht genoeg bij uw huid komt om te kunnen werken.
Stap 3:
Het rode licht dient te knipperen, anders zal het apparaat niet werken. Als u merkt dat het rode lampje
niet knippert, breng de handset dan dichterbij uw huid en wacht tot het begint te knipperen.
Stap 4:
Klik op de “aan knop” op de achterkant om de gewenste intensiteit in te stellen. Er zijn 5 gradaties van
intensiteit.
Stap 5:
Zodra u de intensiteit heeft ingesteld dient u het flitsvenster naar uw huid toe te brengen, u ziet
vervolgens het rode indicatie licht flikkeren. Als u het rode licht ziet flikkeren dient u op de flitsknop
(voorkant) te klikken en zal de handset een maal flikkeren. Houd de flitsknop voor 3 seconden ingedrukt
om de handset in automatische stand te zetten. Na elke flikkering zal het rode indicatie licht worden
uitgeschakeld, de handset is dan 1 tot 3 seconden bezig om zichzelf weer op te laden. Op het moment
dat het rode indicatie licht terug keert is de handset weer klaar voor gebruik. Indien u de handset
herstart zal de intensiteit weer ingesteld worden op 1.

Stap 6:
Na het gebruik van de handset dient u het flitsvenster schoon te maken met een alcoholhoudend
desinfectiedoekje.

5. Praktische mededelingen:
- De handset is standaard ingesteld op de handmatige modus, indien u wilt wisselen naar de
automatische methode dient u flits knop voor 3 seconden in te houden. Bij de automatische modus zal
de handset automatisch flikkeren wanneer hij uw huid detecteert. U dient bij de automatische modus
op te passen bij gebruik dicht bij uw ogen.
- Als de koelomgeving voor een langere periode tijdens het gebruik niet optimaal is, kan het zijn dat de
handset in bescherm modus gaat tegen over verhitting. Op dit moment merkt u dat de blauwe lichten
tegelijk flikkeren, het rode licht en de flikker functie uit zijn. De interne verkoelingsperiode betreft 2 tot
5 minuten nadat de handset in bescherm modus is gegaan. Na deze periode zal de handset teruggaan in
intensiteit level 1.

Enkele tips/opmerkingen:
- De handset werkt niet correct als het rode indicatie licht aan blijft zonder te flikkeren. In dit geval volg
de hieronder genoemde stappen.
- Zorg ervoor dat het flitsvenster dicht genoeg bij de huid is gebracht.
- Als het rode indicatie licht nog steeds aan is, breng het flitsvenster voor 3 tot 5 seconden naar uw huid
en controleer of het terugkeert naar de normale stand.
- Als beide genoemde punten niet lukken dient u de Handset te herstarten.
- Als bovenstaande actiepunten niet helpen, neem dan contact op met ons via de contact pagina op de
site.
- Na frequent gebruik van de handset zal er een kleine dauw witte vlek te zien zijn in de lens van het
flitsvenster. Dit zal echter geen effect hebben op de levensduur en werking van de handset.

6.Testen voor afgaand voor volledig gebruik van de handset
Wij raden u aan voordat u de handset gebruikt, een test uit te voeren op de reactie van uw huid op de
handset 2 uur voor gebruik van de handset.
Testmethode:
Op een klein stukje huid op de bovenarm dient u op intensiteit 1 of 2 de handset uit te testen. Na
gebruik dient u de geteste plek te koelen. Als u na 2 uur last heeft van rode huid, verbrande huid of
stekende pijn, neem dan contact op met uw dokter eer U de handset opnieuw wilt gebruiken.

7. Opmerkingen tijdens gebruik van het apparaat
-

Flits ten alle tijden niet in de buurt of direct in de ogen tijdens gebruik van de handset.
Na het gebruik is het normaal dat uw huid iets rood kleurt, u kunt de huid simpel verkoelen
met koud water of een natte handdoek.

- Maak het flitsvenster niet schoon met directe alcohol spray, enkel poetsdoekjes
waarin alcohol zit verwerkt.
-

-

Niet tegelijk gebruiken in combinatie met andere cosmetica.
Probeer geen lichtgevoelig voedsel te eten tijdens het gebruik van de handset
Hoe donkerder uw huidskleur, hoe langer het kan duren voordat u wat merkt van de
voordelen van de handset.
Vermijd UV licht tijdens het gebruik van de handset en bescherm uw huid altijd wanneer u
huid contact maakt met de zon. Wij raden het af om binnen 48 uur na de behandeling te
gaan zonnen. Ook raden wij aan voor een behandeling ten minste twee weken niet te
hebben gezond. Dit betekent niet dat U niet de zon in kunt, gebruik een goede
zonbescherming en U kunt gewoon de zon in.
Blokkeer zowel de luchtinlaat als de luchtuitlaat van de handset niet om zo de interne
verkoeling van de handset te behouden.
Haar wat vast zit in de handset zal de werking van de handset niet belemmeren
De handset is niet waterbestendig, vermijdt elk mogelijk contact met water.
Bij eventuele fouten, bijvoorbeeld een gebroken glas bij het flitsvenster, dient u het product
direct te retourneren en niet te gebruiken.
Bewaar de handset niet in een vochtige omgeving, een sterk magnetisch veld, een stoffige
omgeving of op een plek met hoge temperaturen.
Zorg dat het product niet in de beurt van uw kinderen komt.
Het is verboden om de handset open te maken voor mensen die buiten het team vallen van
MyHappySkin. Dit kan namelijk leiden tot een elektrische shock wanneer u dit niet aan onze
professionals overlaat.

