HairMax LaserBand 41
Skrócona Instrukcja Obsługi
Korzystaj z urządzenia HairMax 3 minuty, 3 razy w tygodniu, najlepiej co drugi dzień
(na przykład w poniedziałek, środę, piątek).
DLA MAKSYMALNYCH KORZYŚCI:
•
•
•

skóra głowy powinna być świeżo umyta (włosy mogą być mokre, suche lub
wilgotne)
urządzenia HairMax używaj przed nałożeniem produktów do stylizacji (mogą
one się gromadzić i utrudniać dotarcie światła lasera)
regularnie czyść powierzchnię lasera wilgotną szmatką. Nie należy używać
szkodliwych detergentów ani środków czyszczących na żadnej części
urządzenia HairMax

OPCJA ŁADOWANIA
Naładuj HairMax na 4-5 godzin przed pierwszym użyciem
Przed ładowaniem HairMax upewnij się, że HairMax jest wyłączony.
OPCJA 1 Podłącz przewód zasilający do podstawki ładującej, a drugi koniec do gniazdka
elektrycznego (Rysunek A). Umieść urządzenie HairMax na podstawce do ładowania.
Kontrolka urządzenia będzie migać podczas ładowania. Ciągłe światło oznacza, że
urządzenie HairMax jest w pełni naładowane.
OPCJA 2 Umieść przewód zasilający bezpośrednio w gnieździe ładowania z boku
urządzenia HairMax, a drugi koniec w gniazdku elektrycznym (Rysunek B).
Kontrolka urządzenia będzie migać podczas ładowania. Ciągłe światło wskazuje, że
urządzenie HairMax jest w pełni naładowane (Rysunek C).
Nie używaj urządzenia HairMax, gdy jest ono podłączone do przewodu zasilającego.
Przed leczeniem przetestuj HairMax pod kątem czułości (Rysunek D). Więcej informacji
można znaleźć na stronie 5 instrukcji obsługi.
METODA LECZENIA
Twój HairMax może być wykorzystany w 6 miejscach na skórze głowy. Pozostaw Laserband
w jednym miejscu przez minimum 30 sekund, a po ich upływie usłyszysz sygnał wibracji, aby
przenieść go do następnej pozycji.
Włącz HairMax poprzez naciśnięcie przycisku zasilania (rysunek E). Następnie umieść
LaserBand na swojej przedniej linii włosów. Jest to pozycja 1. Kiedy poczujesz wibracje,
przesuń go do tyłu około 2 cale (5cm) do pozycji 2. Pozostaw go w pozycji 2, aż znów
poczujesz wibrację.
Powtórz ten proces dla wszystkich sześciu miejsc na skórze głowy. Całe leczenie powinno
trwać nie mniej niż 3 minuty.
Po leczeniu, Wyłącz urządzenie HairMax, naciskając raz przycisk zasilania (Rysunek E).
Zdejmij HairMax z głowy i umieść go na podstawce ładującej w celu późniejszego użycia.
UWAGA: LaserBand 41 wyłącza się również automatycznie po 12 minutach.

HairMax LaserBand jest bardzo skutecznym urządzeniem, gdy jest używany prawidłowo.
Jest wytwarzany przy użyciu precyzyjnych komponentów, które pozwalają na 10-15 lat
normalnego użytkowania. Zanim zaczniesz korzystać z HairMax, poświęć trochę czasu na
przeczytanie instrukcji obsługi.
Laser Light - Należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami
Przeznaczeniem urządzeń HairMax 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 I4, II-2 lub występuje u nich łysienie okolicy czołowej z fototypem skóry od I do IV w
klasyfikacji Fitzpatricka.

