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használati útmutató

F I G Y E L M E Z T E T ÉSEK

FIGYE LMEZTE TÉ S E K

• 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!
• Ne irányítsa a kezelőfejet közvetlenül a szembe vagy
annak közelébe!

• Visszaverődés veszély: kérjük, használat előtt távolítsa el
ékszereit a kezelni kívánt felületről és azok környékéről!
• NE használja a készüléket gyúlékony anyag közelében!
• NE használja a készüléket párás környezetben (fürdőkádhoz
vagy tusolóhoz közel)!
• NE használja a készüléket, ha víz fröccsent rá!
• NE merítse vízbe a készüléket!
Nem megfelelő bőr és szőrtípusok
• A készülék nem alkalmas sötét bőrtónusú, afro-caribi,
fekete afrikai, indiai vagy pakisztáni ember számára. Lásd
„Megfelelő bőrtípus” rész. A kezelés előtt minden esetben
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végezzen bőrtesztet!
• A készülék nem alkalmas vörös, világos szőke, ősz vagy
fehér szőrszálak eltávolítására.
Elkerülendő területek
• 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, visszéren, pikkelysömörön,
herpesz esetén, nyílt seben!
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Ne használja a készüléket ha:
• Ön terhes vagy szoptat, epilepsziás, vagy ha olyan
gyógyszert szed, amiről tudja, hogy növeli fényérzékenységét.
Ha korábban volt már epilepsziás rohama, akkor nem
javasoljuk a készülék használatát. Hétköznapi gyógyszerek
is okozhatnak fényérzékenységet, így ha gyógyszert
szed, érdemes megnézni a gyógyszer tájékoztatóján
a fényérzékenységi figyelmeztetést, és ha bármi kétség merül
fel, forduljon kezelőorvosához! Olyan hétköznapi gyógyszerek
is tartalmazhatnak fényérzékenységet okozó összetevőket,
mint néhány vízhajtó, antibiotikum, triciklikus antidepresszánsok
és felírt a pajzsmirigyre és ízületi gyulladásra felírt gyógyszerek.
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• NE használja, ha már korábban szenvedett bőrrákban!
• NE használja, ha cukorbeteg, vesebeteg, szívbeteg vagy
a pajzsmirigy problémákkal küzd!
• NE térjen vissza ugyanarra a területet többször egy kezelés
alatt!
• NE használja olyan területen, ahol később vissza szeretné
növeszteni a szőrt!
Esetlegesen fellépő bőrreakciók:
• A legtöbb ember melegséget érez a kezelés során. Vannak,
akik enyhe bőrpírt tapasztalnak. A legtöbb esetben ez 24
órán belül megszűnik, de nagyritkán előfordulhat, hogy akár
72 órán keresztül is eltart.
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Ne folytassa a kezelést, ha az alábbi mellékhatásokat tapasztalja.
Minden esetben nyugtassa meg, hűtse a területet. Javasoljuk,
hogy aloévera gélt használjon ehhez. Ha a tünetek 48 óra
elteltével sem enyhülnek, forduljon szakorvoshoz!
• Fájdalom a kezelt területe • Viszketés a kezelt területen
• Erős bőrpír
Azonnal forduljon orvoshoz, ha a következők bármelyike is
bekövetkezik: Hólyagosodás vagy égés
• 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.
5

LUX IPL SZŐRTELENÍTŐ

A K É S Z Ü L É K R É SZ EI
1

Impulzus gomb

2

Teljesítményszint kijelző

3

Bekapcsoló „Power”
gomb

4

Kezelőfej (lámpa)

5

Elektromos csatlakozó

B EV E ZE TÉ S
1
4

2

3
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A Rio Lux IPL szőrtelenítő TM –t arra tervezték, hogy drága és fájdalmas szalonba
történő kezelések nélkül, könnyedén megszűntesse a nem kívánt szőrzetet.
Ez tudományosan bizonyított, biztonságos és hatékony szőrtelenítési módszer
melyet több mint 15 éves klinikai vizsgálatoknak vetették alá. Az eredmények,
általában a negyedik kezelés után válnak először láthatóvá, de a szőrmennyiség
jelentős csökkenése nagyságrendileg a 8-10, kezelés után érhető el.
Az eredmények nagyban függnek az egyén szőrtípusától és annak növekedési
ciklusától, így néhány ember lehet, hogy már néhány alkalom után észrevehető
eredményeket ér el, míg mások számára ez több időt vehet igénybe.
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A SZŐR N ÖVE K E D É S I C IK LU SA

Helyezze óvatosan a készüléket a bőrre. A pulzáló
fény közvetlenül a szőrszálba jut, olyan erővel, mely
életképtelenné teszi a szőrtüszőt, anélkül, hogy
bármi káros hatást fejteni ki a környező területre.
A szőrtüsző blokkolása maradandó kárt okoz
a szőrszál gyökerében.

Az IPL 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).

A fényenergiát a melanin pigment elnyeli,
felgyorsítva ezzel a szőrtüsző felmelegedését.
A hő elpusztítja a szőrszál növekedéséért
felelős sejteket.

Az összes szőrszál aktív szakaszban
való találásához adott számú hónapra
jó néhány kezelést kell betervezni
Tipikus kezelési terv lehet:

1

Aktív
növekedési
szakasz

Kezelés 1-4: 2 hetente

3

2

Kezelés 5-8: 4 hetente
Kezelés 8+: 4
 -6 hetente, vagy
szükség szerint

Pihenő
szakasz
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Degradációs
szakasz
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M E G F E L E L Ő B Ő R T ÍPUS
Az IPL szőrtelenítő a halvány fehér színű bőrtől, az oliván át egészen a napbarnított bőr típusok
kezelésére alkalmas. Ahhoz, hogy a kezelés hatékony legyen, a szőrszálnak sötétebbnek kell
lennie, mint a környező bőr. A legjobb eredmény, sápadt bőrön lévő sötét szőrszál esetén
érhető el.
Előfordulhat, hogy a különböző területeken eltérő teljesítményszinteket kell alkalmazni.
Minden területet tesztelni kell a kezeléshez használható maximális teljesítményszintre.

B ŐR TÁ B LÁ ZA T
Reakció
napozáskor

Bőrtípus

Börszín

Bőrtónus

Maximális kezelési szint

I

Halvány fehér

Mindig leég,
nem bamul

II

Fehér

Mindig leég

III

Fehér/
világos oliva

Enyhén leég

IV

Oliva/
napbarnított

Ritkán ég le,
könnyen barnul

V

Sötét bama

Nagyon ritkán ég le

Használja az 1,2 és a 3
fokozatot a bőrpróbától
függően

VI

Fekete

Soha sem ég le

Nem alkalmas IPL
kezelésre

Mind az öt fokozatot
használhatják a bőrpóbától
függően

A bőrtípusát az alábbi táblázat alapján azonosíthatja be.
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Használja az 1,2 és a 4
fokozatot a bőrpróbától
függően
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BŐRTESZT

K E ZE LÉ S ELŐTT

24 órával a kezelés megkezdése előtt végezzen próbakezelést egy kisebb területen!

Kérjük, hogy kezelés megkezdése előtt olvassa el a “Figyelmeztetések” részt!

Kezeljen egy kis területe minden egyes erősségi szinten, míg el nem éri a bőrének megfelelő
legfelső szintet (lásd táblázat). A Power gombbal lépésenként növelheti vagy csökkentheti
a kezelés erősségi szintjét, míg el nem éri a bőre számára alkalmas szintet.  

• Ne használjon semmilyen olyan szőrtelenítési módszert (gyanta, epilátor vagy csipesz),
ami a szőrszálat eltávolítja a szőrtüszőből, mivel az hatástalanná teszi az IPL kezelést!

Ha bármilyen kellemetlenséget észlel, akkor az egyel alacsonyabb erősségre állítsa vissza
a készüléket.

• Minden esetben végezzen bőrtesztet a kezelni kívánt területen, 24 órával a tervezett
kezelés előtt, és legyen tisztában maximálisteljesítmény szinttel!

• Távolítsa el az összes ékszert a kezelt területről és annak közeléből!

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!
FONTOS: 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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HA S Z N Á L A T I U T A SÍT ÁSOK
1. LÉPÉS
A kezelés előtt győződjön meg róla, hogy
a kezelni kívánt terület borotvált, tiszta és száraz.

5. LÉPÉS
A POWER gomb megnyomásával válassza
ki a megfelelő kezelési szintet. A kiválasztott
szint alatti jelzőfény zölden világít.

2. LÉPÉS
Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez
és az elektromos aljzatba. Az „ON/OFF/
READY” jelzőfény világít.

6. LÉPÉS
A kezelőfejet fektesse a kezelendő
bőrfelületre. Ha a kontaktus a kezelőfej és
a bőr között megfelelő, az „ON/OFF/READY”
jelzőfény villogni kezd.

3. LÉPÉS
A készülék bekapcsolásához nyomja mega
a POWER gombot és az „ON/OFF/READY”
jelzőfény zöldre vált.

7. LÉPÉS
A villantáshoz nyomja meg az Impulzus
gombot. Egy enyhén meleg, bizsergő érzést
fog érezni a bőrfelületén.

4. LÉPÉS
Az „ON/OFF/READY” jelzőfény bekapcsol
és az I. teljesítményszint jelzőfény világít.

LUX IPL SZŐRTELENÍTŐ
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H A S ZN Á LA TI U TA S ÍTÁ SOK
8.LÉPÉS
Emelje el a készüléket a bőrfelületről, de
úgy hogy ne keletkezzen köztük rés, majd
kis átfedéssel helyezze vissza a bőrre
a következő impulzus leadásához. Látni
fogja a benyomódásokból a már kezelt
területe. Egy kezelésen alkalmával, egy
területet csak egyszer kezelje!

Megjegyzés: a kezelendő bőrfelületnek
megfelelően kétféle mód áll rendelkezésre.
• A Precíziós mód az érzékeny, a test
finomabb részeinek kezelésére szolgál
(pl. arc, hónalj, bikini vonal).
• A Gilde mód nagyobb területek, azaz láb
karok vagy törzs kezelésére való. Helyezze
a bőrre, nyomja le és tartsa lenyomva
az impulzus gombot. Két impulzus között,
a kontaktus megszüntetése nélkül, helyezze
át a kezelőfejet a következő területre.
A Gilde mód kikapcsolásához engedje fel
a impulzus gombot.

9.LÉPÉS
A kezelés végén, a készülék kikapcsolásához
tartsa lenyomva 2 másodpercig a POWER
gombot. Húzza ki az adaptert az elektromos
aljzatból.

Hozzávetőleges kezelési idők:
Fél láb: 8-10 perc Glide üzemmódban
Teljes láb: 15 perc Glide üzemmódban
Bikini vonal: 2 perc Precision módban
Hónalj: 1 perc Precision módban

15
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AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS FUNKCIÓ
Ha a készüléket több mint 10 percig nem
használja, akkor automatikusan kikapcsol,
és a “ON / OFF / READY” jelzőfény
narancssárgára vált.
Ahhoz, hogy ismét használni tudja, nyomja
meg a power gombot és állítsa be a kívánt
teljesítmény szintet.

Óvintézkedések:
•V
 illantáskor ne nézzen közvetlenül a kezelt
területre.
•N
 e használja a készüléket szempilla, fej
haj vagy szemöldök kezelésére.
•N
 e használja a szem vagy a száj körül..

ARCKEZELÉS
Az arckezelést mindig a Precision módban
végezze; soha ne használja a Glide módot.
Az arckezelés során, két villantás között
mindig várjon 5 másodpercet és a kezelés
ne tartson tovább 10 percnél.

KEZELÉS UTÁNI BŐRÁPOLÁS
A kezelés után:
•A
 kezelt területet ne tegye ki közvetlen
napfénynek.
•Ó
 vja bőrét fényvédő szerekkel a kezelést
követően két hétig.
•K
 ezelés után ne használjon illatosított
krémeket, parfümök vagy dezodor a kezelt
területen.

A Rio Lux IPL szőrvesztő biztonságosan
használható az arc területén, a mellékelt
ábrán látható fehér szaggatott vonalon
belül.
LUX IPL SZŐRTELENÍTŐ
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K ÉR D É S E K ÉS VÁ LA S ZOK

Milyen érzés a használata?

Mit kell kerülni a kezelés után?

A legtöbb ember, melegedést érez a bőrön. Enyhe, napégéshez hasonló irritációt tapasztalhat,
ha túl magas fokozaton használja a készüléket, vagy nem borotválta le előtte a területet. Férfiak
a kezelés alatt több kényelmetlenséget éreznek, mivel az ő szőrük erősebb és vastagabb, mint
a nőké, ám ez az érzés hamar elmúlik.

Kerülje a napozást és szoláriumozást a kezelést követő 48 órában!

Használhatok IPL-es szőrtelenítő készüléket, ha érzékeny a bőröm?

Ha fedetlen bőrrel megy napra, használjon napvédőt! Szintén kerülje a dörzsölést, a hámlasztó
termékek használatát. A kezelés után 48 óráig ne ússzon klóros vízben és ne szaunázzon.
A klóros víz, viszkető érzést okozhat.

Igen, az IPL-es szőrtelenítő gép a szőrszállal lép csak reakcióba és a körülvevő bőrt nem érinti.
Mi mutatkozik a bőrömön a kezelés után?
Általában nem jelentkezik érzékelhető változás. Halvány pír feltűnhet a kezelés területén, de ez
normális esetben 24 órán belül elmúlik. A szőr környékén előfordulhat pirosodás, ez is teljesen
normális. Ha bármely területen a pirosodás vagy a gyulladás 24 óra után is megmarad, az azt
jelenti, hogy túl erős kezelést választott. Kérjük, tekintse meg a „Patch teszt” című szakaszt.

LUX IPL SZŐRTELENÍTŐ
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K ÉR D É S E K ÉS VÁ LA S ZOK

Milyen sűrűn ismételjem az IPL-es szőrtelenítő kezelést?

Hány kezelésre lesz szükségem?

Két kezelés között eltelt idő nem kritikus fontosságú. Az egymást követő kezelések között két
hét kihagyást ajánlunk, mégis van, aki minden héten szereti használni, vagy akár minden nap,
az összes látható szőrszál eltávolítására, s van, aki csak havonta egyszer. Mindaddig, amíg
a szőrtüsző vagy a környezete ki nem pirosodik, nem fáj, nem gyullad be, akár 48 óránként is
megismételheti a kezelést. Kerülje ugyanazon terület túlzott kezelését, mert az bőrpírt vagy
duzzanatot eredményezhet. A tartós szőrtelenítéshez 4-6 hetente ismételje meg a kezelést.

Ez egyénileg különböző lehet és függ a kezelt területtől, a szőrszál sűrűségétől és növekedési
szakaszától. Sötét szőr és világos bőr esetén a leghatékonyabb az IPL-es kezelés, de mind
sötét, mind világos szőrön hosszabb távú kezelést igényel a tartós eredmény. Kezdetben
minden kezeléssel ritkulnak és vékonyodnak a szőrszálak. A szőrmentes bőr megtartásához
ismételje meg a kezelést 4-6 hetente.

Van valamilyen kezelés utáni rutin, melyet követnem kell?
Ha szeretné, kenje be parfümmentes testápolóval a kezelt területet, vagy nyugtassa a bőrt
jéggel, vizes törölközővel, noha a kezelés utáni 24 órában nem ajánljuk szappan használatát
a kezelt területen. 3 napig ügyeljen, hogy nagyon tisztán tartsa a kezelt területet. A hónalj
esetében 2-3 napig ne használjon izzadás gátlót. 48 óráig kerülje a napozást

LUX IPL SZŐRTELENÍTŐ
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Használhatok más szőrtelenítést a kezelések között?
Mivel az IPL technológiához fontos, hogy a szőr gyökere a helyén legyen, kezelések között
ne alkalmazzon gyantázást, epilálást, valamint csipeszt. A szőrszálak szőkítése szintén
tilos a kezelések közben, mivel ez eltünteti a melanint a szőrből, s így nem lesz hatékony
a kezelés. Borotva, szőrtelenítő krém és mikro-dermabráziós korong használata megengedett
a kezelések között.
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FON TOS

A kezelt területen miért nő vissza a szőrszál?

•

Ez elég gyakori jelenség, hogy a szőrszál egy-két hétig a kezelés után továbbra is növekszik.
Két hét múlva, észrevehető lesz, hogy a szőrszál kihullik vagy kijön a tüszőből. Minden
esetben hagyja, hogy magától essen ki és soha ne húzza ki a szőrszálat. Egyes szőrszálak
nem változnak, köszönhetően a nem megfelelő kezelésnek, vagy azért mert a szőrszál pihenő
állapotban van.

A készülék használata során, nem lenne szabad kellemetlen érzéseket tapasztalnia.
Előfordulhat, hogy a kezelt terület felmelegedését érzi. Amennyiben huzamosabb ideig
kellemetlenséget tapasztal, lehet, hogy a kiválasztott teljesítmény szint túl magas.

•

Használat közben ne takarja le a kezelőfej szellőzőnyílásait!

•

Ne helyezze a készüléket puha felületre, az ugyanis gátolhatja a szellőzést!

•

Ne használja a készüléket, ha alkoholt fogyasztott, nem érzi jól magát!

A hosszú távú használat károsítja a bőrömet?

•

Ne használja a készüléket rövid vagy mikrohullámú eszközök közelében!

Az elmúlt 15 évben, a villanófényes szőrtelenítés használatát szakfolyóiratokban dokumentálták
és nem jelentettek a hosszú távú kezelésekkel járó mellékhatást, vagy sérüléseket.

•

Ha a készülék rendellenesen viselkedne, lehet, hogy ezért külső elektromágneses rezgések
a felelősek. Ebben az esetben távolítsa el a forrást, és indítsa újra a készüléket.

•

Ne hagyja figyelmen kívül a biztonsági előírásokat!

•

Ne használja a készüléket a használati utasításban leírtaktól eltérő célra!

•

A készülék csak otthoni felhasználásra alkalmas. Ne használja nagyüzemi tevékenységre!  

LUX IPL SZŐRTELENÍTŐ
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K A R B A N T A R T ÁS
•
•
•
•
•
•
•

Csak az eredeti hálózati tápvezetékkel használja a készüléket!
Használat után mindig húzza ki és gyermekek elől elzárt helyen tárolja a készüléket!
Ha a készülék, vagy a kábel bármi módon megsérül, hagyja abba a kezelést!
A meghibásodott elektromos vezetéket csak szakképzett szerelő cserélheti ki. A forgalmazó
semmilyen felelősséget sem vállal a nem szakszerű cseréből eredő károkért, sérülésekért!
Ne kísérelje meg a készülék szétszerelését, illetve javítását! Ha bármilyen jellegű probléma lépne
fel a készülékkel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot cégünkkel.
Használat után nyirkos ruhával törölje át a készüléket!
Az IPL nyíláson lévő lerakódások befolyásolhatják az IPL 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!

Á R A M T A L A N Í TÁS
z elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak kezeléséről szóló (2012/19/EU) (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!

Ü GY FÉ LS ZOLGÁ LA T
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

MŰ S ZA K I A D A TOK
KÉSZÜLÉK:
Fényforrás:
Kezelési terület:
Kimeneti hullámhossz:
Elektromos hálózat:

Quartz lámpa
30 x 10mm
>560nm
12V = 3A, 36W

POWER ADAPTER:
Bemenet:
AC100-240V~50/60Hz
Kimenet:
12V=3A

K ÖR N YE ZE T
HŐMÉRSÉKLET:
Üzemeltetési:
Tárolási:

0 és +35 Celsius
-5 és +40 Celsius

PÁRATARTALOM:
Üzemeltetési:
Tárolási:

10% to 60% RH
5% to 90% RH

www.rioszepsegapolas.hu
HU
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