Skrócona instrukcja obsługi
HairMax LaserBand82 jest bardzo skutecznym urządzeniem w przypadku prawidłowego
stosowania. Jest produkowany przy użyciu precyzyjnych komponentów, które pozwalają na 10-15
lat z normalnego użytkowania. Proszę poświęcić czas, aby przeczytać instrukcję użytkowania przed
uruchomieniem LaserBand.

LaserBand 82 model
LaserBand 82 należy używać nie mniej niż 90 sekund, 3 razy w tygodniu, najlepiej co drugi dzień
np. poniedziałek, środa, piątek.
Dla maksymalnych korzyści:
• skóra głowy powinna być świeżo umyta (włosy mogą być mokre, suche lub wilgotne)
• LaserBand należy używać przed nałożeniem produktów do stylizacji (mogą utrudniać
przepływ światła lasera)
• regularnie czyścić okna lasera wilgotną ściereczką. Nie używać silnych detergentów
czyszczących na żadną części LaserBand
Ładuj LaserBand na 4-5 godzin przed użyciem. Naładuj LaserBand podłączając przewód
zasilający bezpośrednio do gniazda ładowania na dole po prawej stronie LaserBand (rysunek A).
Podłącz drugi koniec do gniazdka elektrycznego.
Lampka kontrolna w przycisku zasilania miga na niebiesko podczas procesu ładowania. Ciągłe
niebieskie światło wskazuje, iż twój LaserBand jest w pełni naładowany (rysunek B).
UWAGA - Umieść LaserBand z przyciskiem zasilania po prawej stronie głowy.
Przed rozpoczęciem leczenia, należy przetestować LaserBand na czułość (patrz strona 5
instrukcja użytkownika. Następnie naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować 4-sekundową metodę
leczenia lub dwa razy, aby wybrać 30-sekundową metodę leczenia (rysunek C). Strona 11 w
instrukcji użytkownika dokładniej wyjaśnia metody leczenia.
Wybierz 4-sekundową lub 30-sekundową metody leczenia. (Nie lecz swoich włosów przy
pomocy tych dwóch metod).
30-sekundowa metoda leczenia
Naciśnij przycisk zasilania raz, aby wybrać 30-sekundową metodę leczenia. Umieść
LaserBand na linii włosów i pozostaw go na miejscu dopóki nie zawibruje (rysunek D). Następnie
przesuń LaserBand do środkowej części skóry głowy przy użyciu lekkiego nacisku, tak aby zęby
LaserBand mogły oddzielić włosy (rysunek E). Gdy LaserBand zawibruje ponownie przesuń go na
tylną część głowy (rysunek F). Zakończyłeś dzienne leczenie.
4-sekundowa metoda leczenia
Nacisnij przycisk zasilania dwa razy, aby wybrać 4-sekundową metodę leczenia. Umieść
LaserBand na linii włosów i pozostaw go na miejscu dopóki nie poczujesz wibracji (rysunek D).
Następnie przesuń LaserBand do środkowej części skóry głowy przy użyciu lekkiego nacisku, tak
aby zęby LaserBand mogły oddzielić włosy (rysunek E). Gdy LaserBand zawibruje ponownie,
przesuń go na tylną część głowy (rysunek F). Na tym kończy się pierwsza tura leczenia. Powtórz
ten proces 6 razy, aby zakończyć dzienne leczenia.
Po leczeniu, wyłącz LaserBand poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania, aż
wskaźnik światła zgaśnie (rysunek G). Zdejmij LaserBand z głowy i podłącz do ładowania na
kolejny użytek.

HairMax oferuje alternatywne rozmiary ząbków (krótszych lub dłuższych), aby zmaksymalizować
dopasowanie i wygodę użytkowania urządzenia. Zobacz instrukcję, aby uzyskać więcej informacji.
Laser Light - Należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami
Uwaga:
• Czas wymagany na leczenie przy użyciu HairMax LaserBand jest mniejszy niż 90 sekund.
• LaserBand wyłączy się automatycznie po 10 minutach.
• Chociaż nie istnieją żadne negatywne skutki nadużywania, zaleca się korzystanie z
LaserBand zgodnie z instrukcją.
• LaserBand posiada zaawansowane układy elektroniczne aby zapewnić, że urządzenie działa
prawidłowo. Jeśli z jakiegoś powodu występują problemy z urządzeniem, przed wysłaniem
go do nas do naprawy, należy zapoznać się z sekcją rozwiązywania problemów w instrukcji
obsługi na stronie 14.
• Dla dalszej pomocy zadzwoń +1-561-417-0200.
Rejestracja
Potwierdzenie gwarancji online
www.hairmax.com/warranty
lub kontakt telefoniczny z Obsługą Klienta
pod bezpłatnym numerem 1-866-527-3726
Kontakt
Lexington International, LLC
777 Yamato Road, Suite 105
Boca Raton, FL 33431
+1-561-417-0200
HAIRMAX.com
Przeznaczeniem LaserBand82 jest leczenie łysienia androgenowego i promowanie wzrostu włosów
u
mężczyzn, których w Klasyfikacji Norwood-Hamilton określono jako typ od Iia do V, a także u
kobiet
według skali łysienia Ludwig (Savin) stwierdzono stopień łysienia I-4, II-2 lub występuje u nich
łysienie
okolicy czołowej z fototypem skóry od I do IV w klasyfikacji Fitzpatricka.

