Naudojimo instrukcija

Dėkojame...
„Zap“ inkštirų sukeltų dėmelių gydymo prietaisas yra
kliniškai patvirtintas kaip viena iš pažangiausių priemonių,
galinčių greitai išvalyti ir pašalinti inkštirų dėmeles.
Intensyvi mėlynoji šviesa suardo inkštirus sukeliančias
bakterijas, o garsinė vibracija ir švelnus šildomasis poveikis
taip pat veikia poras – jas atveria, todėl sunaikinamos net
giliausiai įsiskverbusios bakterijos. Jokio šalutinio poveikio.
Jokio skausmo. Geriausia
priemonė kovojant su
inkštirais!
Prietaiso sudedamosios
dalys
 Prietaiso paviršius (1)
 Indikacinė lemputė (2)
 Jungiklis (3)
 Baterijos dėklo dangtelis
(4)

Klientų aptarnavimo skyriaus kontaktai:
UAB „BeautyBalt“
Konstitucijos pr. 23-405, B korpusas,LT-08105, Vilnius
El.p. info@tandalt.lt
Tel.: +370 696 21152
Darbo laikas: I-V 09:00 - 18:00 val

.
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Naudojimo nurodymai
Prietaisas „Zap“ skirtas nedideliems ir vidutinio dydžio
uždegiminiams inkštirams (kelių ar daug uždegiminių
(rausvos spalvos) spuogų) gydymui. „Zap“ prietaisas
negydo didelių uždegiminių gumbuotų ar pūslėtų spuogų.

Kontraindikacijos
 ATSARGIAI! Niekada nenaudokite prietaiso virš didesnio
pažeistos odos ploto. Tai gali sulėtinti gydytojo paskirtą
gydymo procesą.
 ATSARGIAI! Neleiskite naudoti prietaiso vaikams,
jaunesniems nei 14 metų. Tai gali sukelti akių sužeidimus.
 ATSARGIAI! Nenaudokite prietaiso, jei esate jautrūs
šviesai. Tai gali sukelti nenuspėjamas fotosensibilias
reakcijas. Rekomenduojama išbandyti prietaisą ant
mažiau jautraus odos lopinėlio (pvz.: dilbio srities).
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Šviesos jautrumo testas

Siekdami sužinoti ar esate jautrus šviesai, sekite šių
nurodymų:
1. Spustelėkite jungiklį.
2. Prietaisas skleis vibraciją ir švies mėlyna bakterijas
naikinančia šviesa.
3. Švelniai priglauskite „Zap“ prietaisą prie savo vidinės
rankos dalies odos ploto 2 minučių procedūros ciklui.
4. Dar kartą spustelėkite jungiklį ir pakartokite 2 minučių
procedūros ciklą tam pačiam odos lopinėliui.
5. Luktelėkite 24 valandas. Per artimiausias 24
valandas neturėtumėte pajusti
neigiamų odos reakcijų.
6. Neigiama odos reakcija įvardinamas
skausmas ar diskomfortas, taip pat
užsitęsęs paraudimas tame odos
plote, kur buvo atliekama
procedūra.
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 ATSARGIAI! Nenaudokite prietaiso, jei naudojate medikamentus,
kurie gali turėti poveikį Jūsų jautrumui šviesai. Įprastai
medikamentams, kurie gali jautrinti šviesai, priskiriami šie:
roaccutane, antihistaminai naudojami alergologų; nesteroidiniai
priešuždegiminiai vaistai (NSAID), naudojami kaip priešuždegiminiai
ir nuskausminamieji vaistai; taip pat antibiotikai, įskaitant tetraciliną
ir sulfonamidus (kitaip „Sulfa“ vaistai).
 ATSARGIAI! Nenaudokite prietaiso su skystais tepalais, balzamais
ar kremais, kurie savo sudėtyje turi karštį generuojančių ingredientų
– tai iššaukia odos nudegimus.
 ATSARGIAI! Nenaudokite prietaiso virš ar šalia odos ploto,
kuriame buvo suleista steroidų injekcija.
 ATSARGIAI! Nenaudokite prietaiso akių ar akių vokų plote ir
venkite bet kokio akių sąlyčio tiesiogiai su mėlynąją šviesa. Tai gali
pakenkti jūsų regėjimui, netgi sukelti aklumą ar laikiną regos
praradimą, taip pat tai gali sukelti ir galvos skausmą.
 ATSARGIAI! Nenaudokite prietaiso virš kaklo srities odos, nes tai
galėtų stimuliuoti liaukas.
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Perspėjimai

Dėmesio: Siekiant sumažinti elektros šoko riziką, kuri galėtų
sukelti sužalojimus ar net mirtį, rekomenduojame:
 Nelaikykite prietaiso greta vonios ar kriauklės. Jokiu būdu
nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
 Niekada nedėkite jokio objekto į atviras prietaiso ertmes.
 Prietaisui naudokite tik rekomenduojamas baterijas.
 Niekada nenaudokite prietaiso žinodami, jog jis veikia
netinkamai, buvo sudaužtas ar kitaip pažeistas ar panardintas
į vandenį. Grąžinkite prietaisą „Syneron Beauty Ltd.“
tolimesniam problemos identifikavimui bei taisymo darbams.
 Žinodami, jog nesinaudosite prietaisu ilgą laiką (ilgiau nei
mėnesį), išimkite baterijas iš prietaiso.
 Jokiu būdu neardykite prietaiso, neišrinkite jo, nes tai gali
rimtai pažeisti prietaisą, iššaukti elektros šoką, užsiliepsnoti ar
kelti grėsmę jūsų sveikatai. Prietaiso dalis surenka tik „Syneron
Beauty Inc.“ specialistai.
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Dėmesio: Kad prietaisas neužsiliepsnotų, ir siekiant išvengti
nudegimų, rekomenduojame:
1. Laikyti prietaisą toliau nuo greitai užsiliepsnojančių aerozolinių
produktų ar vietų, kur yra padidintas deguonies kiekis.
2. Išjungti prietaisą, jei jis neįprastai įkaista.
Dėmesio: Prietaisu nebesinaudokite, jei pajutote neigiamą odos
reakciją, ar odai esant paraudus ilgesnį laiko tarpą. Tai gali būti
fotosensibili reakcija.

Atsargumo priemonės
 Prieš naudodamiesi prietaisu „Zap“ perskaitykite visas instrukcijas.
 Naudokite šį prietaisą tik pagal paskirtį, kaip tai nurodyta
vartotojo atmintinėje. Priešingu atveju, procedūros veikimas gali
užsitęsti ilgesnį laiką.
 Nebesinaudokite prietaisu, jei patiriate diskomfortą toje odos
vietoje, kur buvo atliekamos procedūros. Tai gali reikšti, jog esate
jautrus šviesai.
 Procedūrų metu venkite tiesioginio akių kontakto su prietaiso
galvutės skleidžiama šviesa.
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 Nenaudokite prietaiso procedūroms aplinkoje, kur yra
naudojami
kiti
prietaisai,
tokie,
kurie
skleidžia
elektromagnetines bangas ir yra neapsaugoti. Nešiojama ar
mobili radijo technika ir kitos komunikacinės priemonės gali
neigiamai paveikti medicininę elektrinę įrangą.

Kaip naudotis prietaisu

Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai kurie žmonės yra jautrūs
šviesai. Jei manote, jog esate jautrus šviesai,rekomenduojama
prieš naudojantis „Zap“ prietaisu pasidaryti odos jautrumo
šviesai testą. Išsamiau apie šviesos jautrumo testą, skaitykite
žemiau.
1. Spustelėkite jungiklį.
2. Prietaisas pradės vibruoti, o iš prietaiso galvutės pasklis
baterijas naikinanti mėlynoji šviesa. Venkite bet kokio žvilgsnio
ar kitokio akių kontakto su prietaiso galvutės skleidžiama
šviesa.
3. Švelniai priglauskite „Zap“ prietaisą 2 minutėms prie
dėmėtos odos ploto. Vibracijai sustojus, procedūra
pasibaigia.
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4. Pakartokite procedūrą 2 – 3 kartus.

Prietaiso indikatoriai
Pastovi vibracija ir mėlyna
šviesa

Vyksta procedūra

Po kiekvienos procedūros
jungiklis mirkčioja raudona
spalva 10 sekundžių

Prietaiso baterija
išsikrauna

Po kiekvienos procedūros
jungiklis dega pastovia
raudona spalva 10
sekundžių

Prietaisas vykdys
mažiau nei 50
likusių procedūrų

Prietaisas neįsijungia ir
jungiklis dega pastovia
raudona spalva 10
sekundžių

Prietaiso procedūrų
skaičius baigėsi.
Laikas įsigyti naują
Zap prietaisą
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Prietaiso indikatoriai
„Zap“ prietaisas yra sukurtas 1000 procedūrų. Kai iki pilno
„Zap“ prietaiso funkcionuojamų procedūrų skaičiaus
pabaigos lieka 50 procedūrų, po kiekvieno procedūros ciklo
užsidega ir pastoviai dega raudona lemputė, kuri primena,
jog netrukus prietaisą teks pakeisti nauju.
Kai „Zap“ pabaigia 1000 procedūrų, jis daugiau neįsijungs, ir
pastoviai degs raudona lemputė.

Baterijos veikimas ir keitimas
Kai Jūsų prietaiso „Zap“ baterijos išsikrauna, po kiekvienos
procedūros pradės mirksėti raudona lemputė. Prireikus
pakeisti bateriją, naudokite AAA alkalino bateriją (IEC LR03).
Siekiant apsaugoti gamtą, rekomenduojama naudoti
pakraunamas AAA baterijas (pastaba: naudojant
pakraunamas baterijas, baterijos galiojimo trukmė gali skirtis).
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Norėdami įdėti ar pakeisti baterijas „Zap“ prietaise, sekite šiais
nurodymais:
1. Pasukite prietaiso viršutinę dalį pagal laikrodžio rodyklę taip, kad
du trikampiukai, išsidėstę viršutinėj ir apatinėj prietaiso sekcijose,
susilygintų.
2. Išimkite panaudotas baterijas iš baterijos laikiklio.
3. Įdėkite 3 naujas AAA baterijas pagal simbolius, nurodytus baterijų
laikiklyje.
4. Norėdami uždaryti prietaisą Zap, išlyginkite du trikampiukus,
spustelėkite ir sukite prietaiso viršutinę dalį pagal laikrodžio rodyklę
tol, kol trikampiukas susilygins su vertikaliu brūkšneliu.

Elektros ir elektronikos įrangos išmetimas (WEEE)
„Zap“ yra laikomas elektriniu prietaisu, ir jį reikia šalinti kaip
ir bet kokias kitas elektrines atliekas, kaip to reikalauja
vietiniai įstatymai. Įsitikinkite, kad išėmėte ir perdirbote
panaudotas prietaiso baterijas pagal visas vietines teisės
normas.

Šis simbolis reiškia, kad baterijų negalima
šalinti kartu su buitinėmis atliekose, nes jose yra
medžiagų, kurios gali būti žalingos aplinkai ir
sveikatai. Prašome baterijas nunenšti į
specialius priėmimo punktus.
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Prietaiso valymas

Norėdami išvalyti „Zap“ prietaiso paviršių, naudokite drėgną,
švelnų, nepūkuotą audinį ir šiek tiek alkoholio neturinčio
detergento.
Pastaba: Jokiu būdu nemerkite prietaiso į vandenį.
Tanda Zap prietaisas = TANDA SERIES 4
BF TIPO TAIKOMA PUSĖ
Dėmesio, žiūrėkite Lydinčius dokumentus
Laikykitės naudojimo instrukcijų.
Apsaugos laipsniai - TUV sertifikavimo žyma Ipx5
2 RIZIKOS GRUPĖ
Dėmesio: Šis produktas gali skleisti žalingą optinę radiaciją.
Nežiūrėti į veikiančią lemputę. Gali būti žalinga akims.
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Naudojimas: aplinkos temperatūra: 5°C - 40°C RH:
15% - 93%, be kondensacijos;
Atmosferinis slėgis: 700 – 1060 Hpa;
Transportavimo/laikymo aplinkos techninės sąlygos:
Aplinkos temperatūra: 0°C - 60°C; RH: 10% - 90%

UAB „BeautyBalt“
Konstitucijos pr. 23-405,
LT-08105, Vilnius
El.p. info@tandalt.lt
Tel.: +370 696 21152

