ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Преносим Уред „CILVARIS “ TQ-D27
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Благодарим ви, че използвате преносимия уред „ CILVARIS “ TQ-D27
Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба и го запазете.
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ИМА НА ПРОДУКТА
Преносим уред „ CILVARIS “ TQ-D27
Описание на продукта
Режим

RF
RF
RF

Функция и ефект
Радиочестота (RF)+ светодиодна (Led) наночервена
светлина

RF
EMS
EMS
EMS
EMS
CV
CV
CV
CV
RF
RF
RF
RF

Електрическа мускулна стимулация (EMS) +
светодиодна (Led) наносиня светлина

Ултразвук с постоянно напрежение (CV)
Режим автокомбинация Първо: Радиочестота (RF)
+ постоянно напрежение (CV) + червена светлина
7.5 минути
Последно: Електрическа мускулна стимулация
(EMS) + синя светлина 7.5 минути

Предпазни мерки
• Използвайте от ниско към високо ниво
• Не използвайте уреда в случай на неизправност! Това може да до
веде до неблагоприятен ефект и е опасно. При повреда незабавно
прекратете употребата на уреда.
• Не използвайте, ако по кожата имате обрив, възпаление, сърбеж
или други аномалии.
• Хората на стоматологично лечение, трябва да внимават да избягват
пряк контакт с уреда.
• Не използвайте, ако уредът падне или понесе щети при удар
• Не забърсвайте уреда с разтворители като алкохол, разредител,
бензин и лак за нокти. Това може да повреди повърхността на
устройството.
• Не го използвайте дълго време на едно и също място.
• При употреба, следете състоянието на кожата.
• Не е подходящ за: хора с алергичен контактен дерматит, с кожни
заболявания, за бременни, за жени в менструален цикъл, за стра
дащи от парализа или сензорно увреждане, за пациенти с костни
заболявания и др.
• Пазете уреда и основата за зареждане сухи.
• Този уред не е предназначен за използване от лица с намалена по
движност, липса на енергия или от неопитни лица, включително
деца, освен ако не са наблюдавани или насочвани от опитно лице,
за да се гарантира тяхната безопасност.
• Свързването на вода и електричество е опасно. Така че, моля, не из
ползвайте безжично зареждане във влажна среда като душ кабина
или плувен басейн.
• Този продукт трябва да се използва заедно с лосион / крем.
Деца под 14 години не могат да го използват.
Опасност
* * * * Моля, не използвайте при следните условия, в противен случай
това ще доведе до повреда на устройството:
• Изкуствени бели дробове и други устройства, имплантирани в
тялото

• Пейсмейкъри
• Електрокардиографи и други портативни устройства
Метал, поставен в тялото
* * * * За да избегнете злополука или нараняване, не използвайте след
ните зони на тялото:
• Над брекетите
• Области, които са претърпели козметична хирургия
• Клепачи, очни ябълки или зоните около очите
• Над порезни рани
• При инфекциозни или други заболявания, консултирайте се с лекар
преди употреба
Описание на продукта

 Радиочестотна глава (RF) /
глава за електрическа мускулна
стимулация (EMS)
 Глава за ултразвук с постоянно
напрежение (CV)
 Светодиодна (Led) наночервена/
синя светлина
 Светодиоден (Led) дисплей
 Потвърдете функцията/
регулирайте нивото
 Функция за включване/
изключване/превключване
 Основа за безжично зареждане

Функции
Дисплей

Интерфейс/ниво
(Моля, регулирайте нивото според собственото си усещане)

RF

RF
RF
изключена ниво 1

RF
ниво 2

RF
ниво 3

RF
ниво 4

RF
ниво 5

EMS

EMS
EMS
изключено ниво 1

EMS
ниво 2

EMS
ниво 3

EMS
ниво 4

EMS
ниво 5

CV

CV
CV
–
изключено включено
включено

AUTO

AUTO
AUTO –
изключено включено
включено

1. Натиснете за 2 секунди за включване, натиснете 2 секунди за
изключване.
2. Когато RF мига натиснете,        за да превключите на EMS, CV,
AUTO.
3. Когато RF мига, натиснете веднъж, за да потвърдите тази
функция.
4. След потвърждаване на функцията, натиснете веднъж, за да
потвърдите ниво 1, два пъти - за ниво 2, три пъти – за ниво 3,
четири пъти - за ниво 4 и пет пъти – за ниво 5.

Стъпки за използване на уреда
Зареждане (Моля, уверете се, че устройството има достатъчно енер
гия преди употреба)
1. Поставете устройството на основата, свържете захранването и за
почнете да зареждате. Нужни са около 6 часа, за да се зареди уредът
напълно.
2. При първото зареждане се препоръчва да зареждате уреда в
продължение на 6 часа. В уреда има вграден интелигентен контрол
за безопасност, така че, от съображения за сигурност, той не може
да се включи и използва докато се зарежда.
Стъпка 1----- Почистване
Премахнете грима и почистете лицето си с почистващ продукт или
използвайте режим CV за почистване на лицето. Поставете памука,
като следвате показаните стъпките и използвайте препарат за грим.

•
•
•
•

Пръстен за фиксиране на памука
Памук
Съответната глава на уреда
Готово

Начини на използване на режима за почистване с ултразвук с
постоянно напрежение
 Поставете памука върху главата на уреда и го фиксирайте с
пръстена
 Сипете препарат за грим върху памука и се уверете, че целият
памук е напълно мокър.
 Включете --- Изберете режим CV.
 Дръжте уреда и се уверете, че цялата глава прилепва добре към
кожата. Започнете да го движите върху лицето си, както е показано
на следващата снимка, като започнете от точка едно и стигнете
до точка 6. Трябва да направите това и от другата страна на
лицето. По време на масажа памукът ще изсъхне и ще е трудно да
движите главата на уреда. Изсипете върху памука още препарат за
почистване на грим, за да го поддържате мокър.
 След почистване, махнете памучния пръстен и памука. Почистете
главата на оборудването с чиста хавлиена кърпа или салфетка и
преминете към следващите стъпки.

Стъпка 2 ----- Поставяне на крем, лосион и др.
Според предпочетения режим и типа кожа изберете подходящ
продукт
No.

Режим

Функция

1

RF

Радиочестота (RF) +
Светодиодна (LED)
наночервена светлина

Есенция / Емулсия / Гел

EMS

Електрическа
мускулна стимулация
(EMS) + Светодиодна
(LED) наносиня
светлина

Гел / Емулсия /
Крем за лице / Маска с лека
текстура

2

3

4

CV

AUTO

Примери за продукти за
грижа за кожата

Емулсия /  Крем (режим на
Ултразвук с постоянно почиствене с използване
напрежение (CV)
на препарат за прехване на
грим)
Радиочестота
(RF) + Постоянно
напрежение (CV )+
червена светлина
7.5 минути
Електрическа
мускулна стимулация
(EMS) + синя светлина
7.5 минути

Продукти с лека текстура
- маска и др.

Забележка: Поради разликата в качеството на кожата, горното
съчетание е само за справка. Това не е твърдо изискване.
Стъпка3 ----- Включване на устройството (Методи на работа)
Съвети: Моля, използвайте от ниско до високо ниво
 Включете устройството, уверете се, че цялата глава на уреда до
косва добре кожата ви. Започнете внимателно да движите уреда.
(Забележка: При използване на RF режим, главата на уреда не
може да остане на едно и също място в продължение на повече от
5 секунди).
RF, EMS, CV режим: Напомняне на всеки 5 минути, автоматично
изключване след 15-минутен масаж.
  Почистете лицето си: След масажиране, отстранете излишния крем.
Използвайте хавлиена кърпа или вода, за да почистите лицето си.
Почистете устройството: Може директно да го измиете, подсушете
го с чиста хавлиена кърпа или със салфетка.
  Използвайте преносимия уред „Тайна красота“ за масаж.

Радиочестотен (RF) режим: Използвайте от ниско към високо
ниво
Използвайте с продукт: Есенция/ Емулсия/ Гел

 Движете уреда от средата на челото към лявата и
дясната страна.

 Движете уреда от вътрешния към външния ъгъл на
окото.

 Движете уреда от средата на лицето към крайната/
външната част.

 Движете уреда от долната към горната част на ли
цето, от горната част – към долната.

Режим електрическа мускулна стимулация (EMS) – микро ток:
Използвайте от ниско към високо ниво
Използвайте с продукт: Гел / Емулсия / Крем за лице / маска с лека
текстура

 Повдигнете кожата от двете страни на устата и се
придвижете отдолу нагоре.

 Нанесете малко продукт върху лицето, движете
устройството леко и без да спирате.
Режим ултразвук с постоянно напрежение (CV)
Използвайте с продукт: Емулсия / Крем (режим на почистване с
използване на препарат за премахване на грим)

 Движете уреда от средата на лицето към крайната/
външната част.

 Движете се леко от двете страни на носа към
средната част на лицето.

Авто (AUTO) режим (комбинация)
Радиочестота (RF)+ постоянно напрежение (CV)+ червена свелина
7.5 минути след Електрическа мускулна стимулация (EMS) + синя
светлина 7.5 минути

 Движете се от средата към външната част на шията.
Насочете се от долу нагоре, за да стимулирате масаж
ната циркулация на шията.

 Движете от средата на лицето към крайната/външ
ната част или от външната част към средата, без да
прекъсвате.
 Масажирайте леко според горните стъпки.
Автоматично изключване
Уредът ще се изключи 15 минути след включване. Задръжте продъл
жително ON/OFF бутона, ако желаете да продължите.
Уредът ще издаде звуков сигнал след използването на даден режим в
продължение на 5 минути.
Водоустойчив
• Основният модул е еквивалентен на IPX6 Waterproof. Този продукт
може да се почиства с вода, но се уверете, че захранването е изклю
чено.
• Стойката за зареждане не е водоустойчива.
• Нормално е уредът да е горещ по време на зареждане.
Параметри на продукта
Име на продукта: Преносим уред „ CILVARIS “ TQ-D27
Номинално напрежение: 7.4 V
Номинален ток: 1000 mA
Номинална мощност: 7.4 W
Зарядно напрежение: 9.0 V
Зареждащ ток: 1.0 A
Начин на зареждане: Безжично зареждане
Време за зареждане: <6 часа
Време за използване: Препоръчителни 15 минути (захранването ще
се изключи 15 минути след включване)
* След 5-минутно използване на даден режим, уредът ще издаде на
помнящ звуков сигнал
Време за използване: <60 минути (за една функция)
Функция: RF ------- 1MHZ (5 нива)
EMS ----- 5 нива
CV ------ 5 MHz
LED ----- червена \ синя
Друга функция: LCD дисплей
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