Lézeres szőrtelenítő
Használati útmutató

FIGYELMEZTETÉSEK
 Olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi tanulmányozás céljára!
 A készüléket 8 év feletti gyermek vagy csökkent fizikális, érzékelési vagy mentális
képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel nem
rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, amennyiben az
felügyelet alatt történik vagy tájékoztatást kapnak a készülék biztonságos
használatáról és megértik az előfordulható veszélyeket! Ügyeljen rá, hogy
gyermeke ne játsszon a készülékkel! A készülék tisztítását, gyermek csak
felügyelet mellett végezheti!
 A készüléket kizárólag a csomagolásban található hálózati adapterrel használja.

3.

FIGYELMEZTETÉSEK
 A készülék alacsony feszültségről üzemel, ahogy ezt a rajta lévő szimbólum is
tanúsítja.
 Ha a hálózati adapter bármely része vagy az elektromos vezeték meghibásodik,
ne használja tovább a készüléket.
 A készülék nem alkalmas afro-caribi vagy sötét bőrtónusú személyek, illetve ősz
szőrszálak kezelésére. Lásd „Megfelelő bőrtípus” rész.
 A lézeres kezelés nem okoz kellemetlenségeket. Ámbár előfordulhat az egyes
szőrszálak kezelésénél, hogy enyhe tűszúrás szerű érzést vagy helyi
felmelegedést tapasztal.
 Ha mégis bármilyen kellemetlenséget vagy fájdalmat tapasztalna, lehet, hogy a
kezelés erőssége túl magas.

4.

 A beépített biztonsági funkciók védik a szemet a lézersugaraktól, de soha ne
irányítsa a kézi egységet szemre vagy annak közelébe!
 Ne használja a készüléket gyúlékony anyag közelében!
 Visszaverődés veszély: kérjük, használat előtt távolítsa el ékszereit a kezelni
kívánt felületről és azok környékéről!
 Ne térjen vissza ugyanarra a területet többször egy kezelés alatt!
 Ne használja a készüléket, ha előtte alkoholt fogyasztott, ha rossz közérzetű,
vagy fáradt!
 Ne végezzen kezelést a következő területeken: tetoválásokon, állandó sminken,
pattanásokon, szemölcsökön, fekete foltokon vagy anyajegyeken, sötét foltokon,
bőrbetegségek esetén, tűzfoltokon, égési sérüléseken, a száj, a mellbimbók, a
nemi szervek és az ánusz területein, ekcémánál, a szempillánál, a szemöldöknél,
a szemek közelében, az orr illetve a fül szőrzetén!
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FIGYELMEZTETÉSEK
 Ez egy érzékeny, lézer szkennelő termék. Ügyeljen rá, hogy az egység
mechanizmusa ne sérüljön meg!
 Amennyiben a készülék vagy annak bármely része megsérülne vagy
meghibásodna, ne próbálja megjavítani! Ebben az esetben forduljon az
ügyfélszolgálathoz.
 A készülék rendellenes használata sérülést illetve balesetet okozhat.
 Ne hagyja figyelmen kívül a biztonsági előírásokat, ne bontsa meg a készüléket.
 A készüléket használat során tartsa távol az erős elektromágneses területektől
valamint mágneses dolgoktól.

6.

TUDOMÁNY

LÉZER TECHNOLÓGIA
A Go lézeres szőrtelenítő úgy működik, hogy egy lézersugarat küld a szőrtüszőhöz elég energiával
ahhoz, hogy véglegesen leállítsa a szőrtüsző működését anélkül, hogy roncsolná a környező területet. Az
eredmény: tartós szőrtelenítés. Használata egyszerű, és tökéletesen alkalmas a nem kívánt arc- vagy a
testszőrzet eltávolítására.
A bőr és a haj tartalmaz egy természetes pigmentet az úgynevezett melanint. A bőrében lévő melanin szint határozza meg
a bőr színét, és felelős a bőr barnulásának szintjéért a napozás során. A bőr és a szőrtüszők eltérő koncentrátumú melanint
tartalmaznak.
A lézersugár egy egyenletes hullámhosszú, intenzív fénysugár. A Go lézer egy olyan hullámhosszú lézersugarat alkalmaz,
amely szelektíven célozza a szőrtüszőben lévő melanint, mivel a szőrtüsző elnyeli az érkező lézer energiát. Az elnyelt
energia a szőrtüsző gyors felmelegedését okozza. Ez a hő elpusztítja a haj növekedéséért felelős sejteket. A megfelelő
hőmennyiség elérésekor a szőrtüsző működésképtelen lesz, ami a tartós szőrtelenítést eredményez. A bőr sértetlen
marad, mivel ez a hullámhossz-tartomány semmilyen hatással sincs rá.
A szőrszál kezelése akkor a leghatékonyabb, ha a szőrszál az aktív növekedési szakaszában van. A tartós
szőrtelenítéshez egy hat alkalomból álló, hathónapos időszakon belüli kezelés javasolt. Az erősebb, makacs szőrszálak
kezelését sűrűbben is elvégezheti.

7.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Érintkező tűk
Lézer nyílás
A kezelési területet jelző gyűrű
Kezelőgomb
Kék kezelőfény
Teljesítményszint növelő gomb (+)
Teljesítményszint csökkentő gomb (-)
Teljesítmény szintek (1-5)
Scan mód gomb
Egy szőrszál mód
Biztonsági zár
Adapter csatlakozóaljzat
Biztonsági kulcsok (2x)
Hálózati adapter

TELJESÍTMÉNYSZINTEK

Milyen érzéssel jár a kezelés?
A legtöbb ember nem érez semmit, de
enyhe
tűszúráshoz
hasonló
érzet
valamint
egy
kis
felmelegedés
előfordulhat egyes szőrszál kezelése
során.
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Kik ne használják a lézeres szőrtelenítőt?
A lézeres szőrtelenítés nem megfelelő az alábbi
bőrtónusú vagy szőrtípusú személyek számára:
Afro-Caribi vagy sötét bőrtónus esetén - itt a
bőr melanin tartalma túl magas.
Fehér vagy ősz szőrszálak esetén - itt nem
megfelelő melanin van jelen a szőrszálakban.
A következő oldalon lévő táblázat segítségével
leellenőrizheti, hogy az ön bőre alkalmas-e a
lézeres szőrtelenítésre és ha igen, milyen
kezelési szint alkalmazása javasolt.
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BŐRTÍPUSOK ÉS KEZELÉSI SZINTEK

Bőrszín

Reakció napozáskor

Maximális kezelési erősség

Extrém fehér

Mindig leég, sosem barnul

Fehér

Mindig leég

Világos napbarnított

Néha leég

Világos barna

Ritkán ég le

Sötétbarna

Nagyon ritkán ég le

Mind az öt fokozat használhatják
a bőrpróbától függően

A bőrpróbától függően
használja az 1,2 és a 3 fokozatot

Nem alkalmas lézeres szőrtelenítésre
Fekete

Sosem ég le
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VÁGJUNK BELE
BŐRTESZT √
24 órával a kezelés megkezdése előtt végezzen próbakezelést egy kisebb
területen!
Kezeljen egy kis területet minden egyes erősségi szinten, míg el nem éri a
bőrének megfelelő legfelső szintet (lásd táblázat). A + és a – gombokkal
növelheti vagy csökkentheti a kezelés erősségi szintjét. Ha bármilyen
kellemetlenséget észlel, akkor az egyel alacsonyabb erősségre állítsa vissza
a készüléket.
A kezelés során – nem minden esetben – enyhe bőrpír jelentkezhet.
Amennyiben 24 órával később, bármely tesztelt bőrfelületen bőrpírt vagy
gyulladást lát, mindenképp alacsonyabb erősségi szintet válasszon a
kezeléshez!
MEGJEGYZÉS: A bőr színe a különböző testrészeken eltérő lehet, így
előfordulhat, hogy különböző területeken különböző erősségi szint beállítása
szükséges. Minden területen meg kell találni a megfelelő erősséget.
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Hogyan készítsem fel bőrömet a lézeres kezelésre?
A lézeres szőrtelenítés nem igényel különösebb előkészítést, de kezelés előtt
mindig alaposan tisztítsa le bőrét. A lézeres szőrtelenítés világos bőrön a
leghatékonyabb, ezért kezelés előtt azt javasoljuk, kerülje a napozást,
szoláriumozást.
Hogyan készítsem elő szőrszálaimat a lézeres kezeléshez?
Javasoljuk, hogy a kezelni kívánt területet borotválja le, biztosítva ezzel azt, hogy
a lézersugár közvetlenül a szőrtüszőhöz jusson és ne égesse el a szőrszálat a bőr
felszínén.
Milyen területeket kezelhetek?
A test legtöbb területén alkalmazható a lézeres szőrtelenítő készülék. A
leggyakoribb területek az arc, a hónaljak, a lábak, a mellkas, a hát és a
bikini-vonal. De nem ajánljuk a szemöldök szőrtelenítésére.
Használható a lézeres szőrtelenítő érzékeny bőrön?
Igen, mivel csak a szőrszál reagál a lézerre, a környező bőrt nem érinti.
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BIZTOSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Biztonsági kulcs
Ha a készüléket nem használja, zárja le a kulccsal. Helyezze
be a biztonsági kulcsot és a készülék feloldásához fordítsa el
óramutató járásával megegyező irányba fordítsa el, hogy a
nyíl a zöld pontra mutasson.

Biztonsági kódsorozat
A készülék használatához meg kell adni a biztonsági kódsorozatot, ami a következő:
1 Teljesítményszint növelő gomb (+)
2 Scan mód gomb
3 Teljesítményszint csökkentő gomb (-)
4 Scan mód gomb

A biztonsági kódsorozat megváltoztatásához lapozzon a 28. oldalra.
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BIZTOSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Ha a biztonsági kódsorozatot helyesen adta meg, a készülék sípol egyet ás a Scan mód gomb körüli kék fény világít és az
egy szőrszál mód felvillan. A legalacsonyabb teljesítményszint jelzőfény is világít.
Megjegyzés: Amennyiben a kódsorozat rosszul lett megadva, a készülék lezár. Ebben az esetben mind az öt
teljesítményszint jelzőfény villog. Fordítsa a biztonsági kulcsot az OFF állásba, várjon néhány másodpercig, majd
fordítsa el a kulcsot az ON állásba. Adja meg újból a helyes biztonsági kódsorozatot.

16

KEZELÉSI MÓDOK
A kezelési módok, minden egyes kezelés során az egyes szőrszálakat célozzák.
scan mód - több szőrszál

single mód - egy szőrszál

Kezelési terület
Kezelési terület
Keret

Keret

Egyharmados átfedés

Helyezze a nyílást a szőrszál fölé

Ha a készüléket a bőréhez nyomja, egy kis
bemélyedés marad a bőrön, mely a kezelt területet
jelzi. A következő területre úgy helyezze át a
készüléket, hogy a kezelt területek fedésben
legyenek annak érdekében, hogy a kezelés
hatékony legyen a teljes bőrfelületen.

Az egy szőrszálas kezelési módban, a keret közepe
az ideális hely a szőrszál kezelésére.
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HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1. Csatlakoztassa az adaptert a készülék hátulján található csatlakozóba, a villásdugót pedig a
hálózati elektromos aljzatba.

2. A biztonsági kulccsal oldja fel a készüléket. Lásd "biztonsági intézkedések" rész a 15.
oldalon.

3. Adja meg a biztonsági kódsorozatot - lásd 15. oldal – a Scan mód gomb és az egy szőrszál
mód gomb kéken villog. A legalacsonyabb teljesítményszint jelzőfény bekapcsol.
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HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
4. A +/- gombokkal válassza ki a bőrtípusának megfelelő teljesítményszintet. Lásd 12 oldal
"kezelési szintek" rész a megfelelő kezelési szint kiválasztásához.
Megjegyzés: A teljesítményszint minden egyes megváltoztatásakor, folyamatosan
nyomnia kell a Scan mód vagy az egy szőrszál mód gombot.

5. Válassza ki a kezelési módot a Scan mód vagy az egy szőrszál mód gombbal (Lásd
kezelési módok a 17. oldalon.)
Megjegyzés: a kezelési módok közti váltáskor, hallani fogja a lézer átállási hangját is.

6.
Helyezze a készüléket a kezelni kívánt területre úgy, hogy az érintkező tűk
hozzáérjenek a bőréhez. A Go lézeres szőrtelenítőn a kék kezelőfény világít, ha a készülék
és a bőre közti érintkezés tökéletes.
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HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
7. Nyomja és tartsa lenyomva a kezelő gombot a lézeres kezelés elindításához. A kezelés
megkezdésekor a kék kezelőfény villogni kezd, jelezve ezzel, hogy a kezelés folyamatban van, és a
készülék ismét sípol. Amikor a kezelés véget ér, a kék fény és a kiválasztott kezelési mód abbahagyja
a villogást. Ekkor áttérhet a következő kezelni kívánt területre. Amikor áttér a következő területre, az
érintkező tűket el kell emelnie a bőrétől.
Tipp: Fontos, hogy a kezelés során a kontaktus mindvégig fennmaradjon.

8. Kapcsolja ki és a biztonsági kulccsal zárja le a készüléket. Húzza ki a készüléket az elektromos
hálózatból, vegye ki a biztonsági kulcsot és máshol tárolja, mint a készüléket. A készüléket és a kulcsot
is gyermekétől védett helyen tárolja.
Megjegyzés: Ha 20 percen át semelyik gombot sem nyomja meg, a készülék készenléti állapotba
kapcsol. Az újraindításhoz fordítsa a kulcsot OFF, majd ON állásba.
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Megjegyzés: Ha a készülék rendellenesen viselkedne, lehet, hogy
ezért külső elektromágneses rezgések a felelősek, mint például
villanymotoros készülékek, hangszórók. Ebben az esetben
távolítsa el ezeket, és indítsa újra a készüléket. A lézer semmilyen
esetben sem okoz véletlen tüzet.
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GYAKORI KÉRDÉSEK
Hogyan viselkedik a bőröm kezelés után?
Általában nincs látható változás a bőrön. A kezelés után enyhe bőrpír előfordulhat, de normál esetben 24 óra múlva
megszűnik. A bőrpírt a szőrtüszők roncsolódása is okozhatja, mely normális jelenség. Ha azonban a bőrpír 24 óra elteltével
sem enyhül vagy múlik el, a kezelés során a teljesítmény erőssége a bőrtípushoz képest túlságosan erős volt. Kérjük,
olvassa el a Teszt című részt. Szintén fontos megjegyezzük, hogy a tartósabb bőrpír is eltűnik.
Kerüljek valamit a lézeres szőrtelenítés után?
Kerülje a napozást és a szoláriumozást legalább 1 hétig! Ha mégsem kerülhető el a napfény, használjon fényvédőt. Ne
használjon bőrradírt és hámlasztó kezeléseket. A kezelést követő 48 órában kerülje a klóros vagy forró vízben való fürdést.
A vízben lévő klór, viszketést okozhat.
Szükség van valamilyen utókezelésre?
Igény szerint alkalmazhat bőrnyugtató krémet, jeges vagy hideg vizes borogatást a kezelt terület lehűtésére. A kezelt
területet 3 napig tartsa különösen tisztán. Ha lehetséges használjon antibakteriális szappant naponta kétszer. A hónalj
kezelése esetén 2-3 napig ne használjon izzadás gátló dezodorokat.
A kezelések között használhatok más szőrtelenítő eljárást?
A kezelések között ne használjon gyantát, epilátort és csipeszt mivel a Go lézerrel történő szőrtelenítéshez a szőrtüszőben
szőrszálnak kell lennie. A szőkítés is kerülendő, mivel a világos szőrt kevésbé sikeresen kezeli a lézer. A borotva,
mikro-dermabráziós készülékek és a szőrtelenítő krémek használata a legideálisabb a kezelések között.
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GYAKORI KÉRDÉSEK
Milyen gyakran ismételhetem a lézeres kezelést?
Mindaddig, amíg a szőrtüsző vagy a környező bőr nem válik pirossá, fájdalmassá esetleg gyulladttá. A kezelést 24 óra
elteltével megismételheti, de javasolt 3-4 hetet várni a kezelések között, hogy a szőrszálak újranőhessenek. Kerülje egy
azon terület túlzott kezelését, mert bőrpírt és duzzanatot okozhat.
Hány kezelésre lesz szükségem?
Általában 6 kezelés után egy 6 hónapos időszakot követően hatékony a lézeres kezelés. Ez személyektől és a kezelt
területtől függően eltérő lehet, valamint fontos tényező a szőrszálak sűrűsége, színe és növekedési ciklusa. Fehér bőrön
sötét szőrszálak reagálnak a legjobban a lézeres kezelésre, de a sötét és világos szőrszálak is több kezelést igényelnek a
tartós szőrtelenítéshez. Egyesek több, mások kevesebb kezelést igényelnek a megelégedettség eléréséhez. Kezdetben
minden kezelés után fokozatos csökkenést lát a szőrszálak számában a kezelt területen. Hölgyek, akik férfi típusú
hormonok miatt erős szőrnövekedéstől szenvednek, valószínűleg hosszan tartó kezelést igényelnek.
Mikor a leghatékonyabb a lézeres kezelés?
A szőrnövekedésnek 3 szakasza van. A lézeres kezelés az aktív szőrnövekedési szakaszban a leghatékonyabb. Minden
esetben van egy adott százalékú szőrmennyiség aktív növekedési szakaszban (a tényleges százalékérték az egyik
testrésztől a másikig változik). Az összes szőrszál aktív szakaszban való találásához, adott számú hónapra, jó néhány
kezelést kell betervezni

23

A SZŐR NÖVEKEDÉSI CIKLUSA
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A LÉZER NYÍLÁS TISZTÍTÁSA

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lézer
nyíláson nincs-e szennyeződés. A
nyíláson
lévő
lerakódások
befolyásolhatják a kezelés hatékonyságát.
Ha lerakódást észlel, kapcsolja KI és
áramtalanítsa
a
készüléket.
Gyolcsmentes ruhával vagy pamuttal
tisztítsa meg, és győződjön meg róla, hogy
a nyíláson nem maradt textilszál!
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AMIT IGEN ÉS AMIT NE TEGYEN
√ Használat után húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból és gyermekektől védett helyen tárolja.
√ A készüléket csak a csomagolásban lévő adapterrel használja.
√ Hogy megóvja a lézert, ne tárolja a készüléket 40°C-nál magasabb hőmérsékletű helyen.
√ Miután kihúzta a készüléket az elektromos hálózatból, enyhén nyirkos textíliával törölje át. Az érintkező-tüskéket és
a készülék elejét vattakoronggal tisztítsa meg.
√ A készüléket csak rendeltetésszerűen használja és körültekintően tárolja.
√ A hatékonyság megőrzése érdekében a lézer nyílást gyolcsmentes textíliával időszakosan tisztítsa meg.
√ Ha a készülék rendellenesen viselkedne, lehet, hogy ezért külső elektromágneses rezgések a felelősek, mint
például villanymotoros készülékek, hangszórók. Ebben az esetben távolítsa el ezeket, és indítsa újra a készüléket.
A lézer semmilyen esetben sem okoz véletlen tüzet.
X Ne próbálja szétszedni vagy megjavítani a készüléket. Ha hibát tapasztal, forduljon a forgalmazóhoz.
X Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
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GYORS HIBAELHÁRÍTÁS
Probléma

Megoldás

Ha elvesztette a kulcsot

Jegyezze fel a készülék sorozatszámát és hívja fel
ügyfélszolgálatunkat, küldünk Önnek egy másikat.

A lézeres kezelés nem
kezdődik el
a kezelő gomb
megnyomásakor

Ellenőrizze az érintkező tűk és a bőr érintkezését.

Nem világítanak a fények

Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozó (hálózati adapter)
mindkét vége megfelelően van csatlakoztatva.
Amennyiben 20 percig érintetlenül hagyja a készüléket, az
automatikusan kikapcsol. Ekkor fordítsa el a kulcsot „OFF”
állásba, majd indítsa újra a gépet.
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A BIZTONSÁGI KÓDSOROZAT MEGVÁLTOZTATÁSA
Amennyiben a biztonsági kulccsal és a helyes kódsorozattal egyszer már feloldotta a készüléket, lehetősége van
hozzárendelni az Ön saját kódsorozatát. MIELŐTT bármilyen más gombot megnyomna, nyomja meg a következő
gombokat az alábbi sorrendben; háromszor a kezelő gombot, majd háromszor a Scan mód gombot; háromszor az egy
szőrszál gombot; majd végül ismét háromszor a kezelő gombot.
A biztonsági kódsorozat és az 5. teljesítményszint szimbólumok villognak.
Üsse be az Ön által kiválasztott kódsorozatot. Ehhez 4 gombot használhat, kivétel ez alól a kezelés (treatment) gomb. Ezt
ne használja!
Minden gombnyomás megjelenik az 1 - 4-ig teljesítményszinten. Az új kódsorozat elfogadásakor mind az 5
teljesítményszint jelző háromszor felvillan. Ne felejtse el feljegyezni az új kódsorozatot és olyan helyen tárolja, ahol
szükség esetén később is megtalálja!
Ha az új biztonsági kódsorozatot 20 másodpercen belül nem táplálja be, a készülék kilép és az új kód nem kerül mentésre.
A készülék újraindításához fordítsa el a biztonsági kulcsot OFF állásba, majd ON állásba és üsse be az eredeti
kódsorozatot.
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TOVÁBBI AJÁNLATUNK

Deep Pore Cleanser
Mikro-áram
technológia
segítségével
tisztítja, hidratálja és frissíti fel bőrét, így a
mélytisztítás hatására bőre új erőre kap és
megélénkül.
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GARANCIA
A készülék normál használata esetén 2 év cseregaranciát biztosítunk. Kérjük, őrizze meg a számlát, mert a garancia csak
a számla bemutatásával érvényesíthető!

ÁRAMTALANÍTÁS
Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak kezeléséről szóló (2002/96/EC) (Waste of Electrical
and ElectronicEquipment - WEEE Directive) direktíva célja, hogy a hulladékká vált elektronikai termékek
újrahasznosítása a legjobb rendelkezésre álló újrafeldolgozási és újrahasznosítási technológiák
alkalmazásával történjen, a környezetre gyakorolt hatások minimálisra csökkentése, az esetleges veszélyes
összetevők kezelése és a hulladéklerakók rohamos növekedésének elkerülése érdekében.
A termék besorolás szerint elektromos és elektronikai készüléknek számít, ezért kérjük, hogy a termék élettartamának
lejártakor, azt a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg! TILOS a terméket háztartási hulladékként kezelni!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ha kérdése van, vagy nehézségeket tapasztal, kérjük, hívja a MOPA Kft. ügyfélszolgálatát: 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.
E-mail: info@mopa.co.hu,
Telefon: +36 30 6 560 292
Munkanapokon: 9.00-16-óráig
A készülék hivatalos forgalmazója a MOPA Kft. 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.
E-mail: info@mopa.co.hu
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