KULLANIM KILAVUZU

Bu ürün, düşük frekanslı elektrik stimülasyonu yoluyla yüz
kaslarını çalıştırmak üzere tasarlanmıştır.
Bu bir tıbbi cihaz değildir.

Türkçe
Versiyon

İÇİNDEKİLER
ÜRÜN İÇERİĞİ
ÜRÜN AÇIKLAMASI
FACE FITNESS NASIL KULLANILIR

ÖZELLİKLER / UYARILAR

ÜRÜN İÇERİĞİ
Ürün içeriği
İçerik, modele ve firma düzenlemelerine bağlı
olarak gösterilenden farklı olabilir.

FACE FITNESS Cihazı

Kullanım Kılavuzu

USB Şarj kablosu
(USB ‘C' tipi)

Açıklama

İsim

İşlev

Yoğunluk Şarj Göstergesi

Yoğunluk (1~3) ve şarj durumu göstergesi LED

LED A Ayar Göstergesi LED

A (dar aralıklı elektrot) ayarı
seçildiğinde mavi LED yanar

B Ayar Göstergesi LED

B (geniş aralıklı elektrot) ayarı seçildiğinde
mavi LED yanar

Elektrot

Düşük frekansın çıkış noktasıdır. Düşük frekans,
yalnızca seçilen moda göre seçilen elektrotta çıkar.

Güç/Mod Düğmesi

Güç ON / OFF (AÇIK / KAPALI ) işlevi için
2 ~ 3 saniyeden uzun süre basılır ve A / B
ayarı için kısa süre ile basılır.

Yoğunluk Kontrol Düğmesi

Yoğunluk seviyesini 1'den seviye 3'e
artırma veya azaltma düğmesidir

Şarj istasyonu

USB ‘C' tipi

Face Fitness Nasıl Kullanılır
Yüzünüzü yıkayın

Cihazı kullanmadan önce
yüzünüzü yıkayın ve kurulayın.

Gücü AÇIN

Kullanılacak modu seçin

Gücü açmak için
Power/Setting (Güç/Ayar)
düğmesine 2~3 saniye
boyunca basın, modu seçmek
için Power/Setting (Güç/Ayar)
düğmesine kısa süreli basın.

A Ayarı

B Ayarı

(Başlangıç ayar modu)
dar aralıklı elektrot

geniş aralıklı elektrot

Yoğunluk kontrolü

Yoğunluğu ayarlamak için
veya

düğmelerini kullanın.

Kozmetiklerin uygulanması

Yüz ve boyun bölgesine yeterli
miktarda ‘WF Face Fitness Via X
Collagen soothing gel'
uygulayın. Gerekli ise cihazı
kullanmadan önce elektrotlara
da jel uygulayabilirsiniz.

Kullanım

Ayar modundaki tüm elektrotların
cilde temas ettiğinden emin
olduktan sonra cihazı kullanın.

1 dakikalık kullanımdan sonra 'kısa' bir bip sesi duyulur
ve 2 dakika ve 7 saniye sonra 'uzun' bir bip sesi duyulur.
Cihazınızda "uzun" bir bip sesi duyarsanız, uyguladığınız bölgeyi
değiştirin. Yüzün ve boynun bir tarafındaki 9 nokta yaklaşık 19
dakika ve boyun yaklaşık 2 dakika sürede tamamlanır ve güç
otomatik olarak kapanır. Yüz ve boynun iki tarafı, yaklaşık 38
dakikada tamamlanır. (Hassas bölgelere dikkatli bir şekilde
bakım yapmak mümkündür.) Elektrot cilde çok yakınsa, tahriş
edicidir, bu yüzden hafifçe bastırın.

(Elektrotlar ve cilt yüzeyinin her ayarda düşmemesi için
cilde yakın kullanın.)
Problemli cilde sahip kullanıcılar, bakımdan sonra
yüzlerini ılık suyla yıkamalıdır.

[ WF FACE FITNESS 9 NOKTA]
Elektrotlar yüz bölgesinin tamamına bakım yapmak için,
yüzdeki dokuz farklı noktaya temas eder. A Ayarı dar bir
alanı çalıştırır, B Ayarı geniş bir alanı çalıştırır.
Alın

Gözler

Alt göz kapağı

Üst yanak
Çene çizgisi
Nazolabial kıvrımlar

Ağız çevresi

Alt yanak
Boyun

A AYARI (dar aralıklı elektrot)

Resimde gösterildiği gibi, cihazı
kaş kuyruğunun tepesine çapraz
olarak cilt üzerine yerleştirin.

Resimde gösterildiği gibi,
cihazı ağız açısının yanına
çapraz olarak yerleştirin.

Cihazı elmacık kemiklerinin alt
kısmına dikey olarak yerleştirin.

B AYARI (geniş aralıklı elektrot)

Cihazı, elmacık kemiğinin
altından kulağa çapraz olarak
cilt üzerine yerleştirin.

Uvuladan kaçınarak cihazı,
cildinize dikey olarak boyun
tarafına yerleştirin.

Cihazı, ağzınızın ucundan
çapraz olarak aşağıya doğru
çenenizin ucuna yerleştirin.

Cihazı, kulağınızın yanında
çenenizin ucuna yatay olarak
yerleştirin.

Cihazı, yüzün yan tarafına, kaş
ve elmacık kemiği arasına dikey
olarak yerleştirin.

Cihazı yatay şekilde alnın
ortasına yerleştirin.

9 noktalı bakımı tamamlandıktan sonra, cihazı yüzün
diğer tarafına ve boyun bölgesine de uygulayın.

Şarj Etme
İşlem sırasında LED şarj gösterge ışığı kırmızı
renkte yanıp sönüyorsa şarj işlemi gereklidir.
1. 'C' tipi USB şarj kablosunu şarj istasyonuna bağlayın.
2. Şarj sırasında, kırmızı LED art arda yanar ve söner.
3. Tamamen şarj olduğunda mavi LED yanar.

Ürün ile verilen şarj cihazını kullandığınızdan emin olun.
- Tamamen şarj etme süresi yaklaşık 3 saat 15 dakikadır ve
üç adımda 35 kereden fazla (yaklaşık 11 saat) kullanılabilir.
Bu, şarj ve kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.
- Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, lütfen şarj cihazını
güvenle çıkarın.
- Bu ürün şarj sırasında kullanılmaz.
Düşük pil

Kırmızı LED yanıp
söner

Şarj oluyor

Kırmızı LED soldan sağa
hareket eder

Şarj tamamlandı

Mavi LED yanıp söner

ÖZELLİKLER / UYARILAR
Ürün adı

WF (FACE FITNESS)

Model adı

WF-100

Şarj Bilgisi

Giriş: 110-240V~, 50/60Hz, 0.15A
Çıkış: DC 5V, 1.2A

Batarya Bilgisi

DC 3.7V, 1200mAh

Boyut ve Ağırlık

190mmX155mmX62mm,
426g (Tüm paket)
Room 1701, Bundang Suji, U-Tower, 767, Sinsu-ro,

Üretici

Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16827, Kore

Menşei

Kore Cumhuriyeti

Uyarılar
1. Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
2.

Bu ürün yüz ve boyun (belirtilen boyun bölgesi) bakımı içindir.
Cihazın, belirtilen bölgeler dışındaki bölgelerde
kullanılmasından veya uygunsuz şekilde kullanılmasından
kaynaklanan zararlı sonuçlardan sorumlu değildir.

3. Cihazı kullanmadan önce değerli metal eşyalarınızı
(Kolye, küpe, yüzük vb.) çıkarın.
4. Metal alerjiniz veya hassas cildiniz varsa cihazı kullanmayın.
5. Kullanım sırasında düşürmeyin veya sert bir darbeye
maruz bırakmayın.
6.

Bu ürün su geçirmez değildir. Suda kullanılamaz veya suyla
yıkanmaz. Dışı, su, kağıt mendil vb. malzemeler ile temizlenebilir.

7. Nemli yerlerde veya su altında (küvet vb.) kullanılmaz.
Elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.
8.
9.

Her parça için, lütfen bizim tarafımızdan sağlanan ürünleri kullanın.
Ürünü değiştirmeyin, parçalarına ayırmayın veya tamir etmeyin.

10. Kullanım sırasında ciltte, hafif bir karıncalanma veya
uyuşukluk olabilir. Bu durum, chazın düşük yoğunlukta
kullanılmasıyla azaltılabilir veya yok edilebilir.
11. Cihazı kullanırken, optik sinir uyarılması nedeniyle geçici
olarak yanıp sönen bir ışık (yanıp sönen algılama)
hissedebilirsiniz. Cihazı kullanmadığınız zamanlarda bu
belirtiler devam ederse, derhal kullanmayı bırakın.
12. Bir sorun veya arıza varsa, inceleme veya onarım için
lütfen A / S merkeziyle irtibata geçin.

Tehlike
Aşağıda

gösterildiği

gibi,

tıbbi

elektrikli

cihazlarla

birlikte

kullanmayın. Tıbbi elektrikli ekipman arızası veya kazası vücutta
ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Kalp pili gibi vücutta kullanılan elektrikli cihazlar
- Suni kardiyopulmoner gibi yaşam desteği sağlayan elektrikli cihazlar

- Elektrokardiyografi gibi monteli tıbbi elektrikli cihazlar
- İnsülin pompası gibi in vitro takılı tıbbi cihazlar
Uyarı
Aşağıdaki kişilerde veya etkilenen bölgelerde kullanılmaz.
1. Yakın zamanda geçirilen cerrahi bir operasyon nedeniyle yara
izi veya ameliyat izi olanlar
2. Flebit, tromboflebit, kılcal damar hasarı, varisli damarlar,
deri döküntüsü, iltihaplanma bölgesi, enfekte cilt veya
şişmiş cilt bölgesi gibi damar hastalıkları olanlar
3. Akut hastalar
4. Hamile ve emziren kadınlar
5. 18 yaşın altındaki kişiler
6. Elektrik uyarımına normal dışı tepki veren kişiler
7. Metal alerjisi olanlar
8. Telenjiektazili kişiler
9.

Vücudunda metal implantasyonu olan veya implant hastası olan kişiler

10. Daha önce epilepsi veya nöbet geçirmiş kişiler
11. Kırık sonrası akut travma veya kanama geçiren kişiler
12. Kalp veya kardiyovasküler hastalıkları bulunan kişiler
13. Multipl skleroz hastaları
14. Flebit hastaları (aktif olduğunda)
15. Kanser veya (serebral) enfarktüsü olan kişiler
16. Yüz bölgesinde sinir hasarı olan kişiler
17. Tiroit hastaları

Pil Uyarıları
Bu ürün sistemde yerleşik bir pile sahiptir, bu nedenle satın
alındıktan sonra ilk kez kullanımdan önce pili tamamen şarj edin.

1. Batarya bir sarf malzemesi olduğundan, uzun kullanım süresi
boyunca kullanım süresi yavaş yavaş azalır.
2. Yerleşik pili çıkarmayın veya değiştirmeyin.
3. Pili çıkarmanız veya değiştirmeniz gerekirse lütfen A / S merkeziyle

irtibata geçin.
Saklama
1. Doğrudan güneş ışığından, yüksek sıcaklık veya nemden koruyun.

2. Ürünü kullandıktan sonra, yabancı maddelerin elektrotta
kalmasını önlemek için ıslak bez ve ardından kuru bir havluyla
silin. Su veya sıvı ile yıkamayın.
3. Ürün yüzeyini aşındırabilecek alkol gibi güçlü kimyasallar kullanmayın.

4. Ürün harici bir şok veya basınç nedeniyle hasar görebilir
veya tahrip olabilir.
5. Lütfen çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
6. Ürünün yakınında uçucu maddeler bırakmayın.
7. Neme, doğrudan güneş ışığına veya sıcak hava cihazlarına
yakın yerlerde saklamayın veya kullanmayın.
8. Pilin tahliyesini önlemek için pili en az üç ayda bir şarj edin. Pil uzun
süre tamamen boşalmış bir durumda kalırsa, pil ömrü azalabilir.

9. Güç açıldıktan hemen sonra cihaza güç gelmezse veya
kapanırsa, pil bitmiştir.
Bu durumda, cihazı şart ettikten sonra kullanın. Batarya
tamamen boş ise şarj işlemi normalden uzun sürebilir.

