RegrowMD Laser 272
Skrócona Instrukcja Obsługi
Korzystaj z urządzenia RegrowMD Laser 272 30 minut, 3 razy w tygodniu, najlepiej co drugi dzień
(na przykład w poniedziałek, środę, piątek). Większość użytkowników zauważyło korzyści z
użytkowania Lasera 272 zaledwie w ciągu 16 tygodni (na podstawie badań klinicznych).

DLA MAKSYMALNYCH KORZYŚCI:
●
●
●

skóra głowy powinna być świeżo umyta (włosy mogą być mokre, suche lub wilgotne)
urządzenia RegrowMD 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 RegrowMD

Ładowanie akumulatora
Po otrzymaniu urządzenia wyjmij wszystkie części lasera z opakowania. Upewnij się, że
urządzenie jest czyste i suche przed rozpoczęciem kuracji. Naładuj akumulator lasera RegrowMD,
podłączając kabel ładujący USB do gniazda w akumulatorze oznaczonego ‘DC-IN’ (Rysunek A).
Podłącz drugi koniec do gniazdka elektrycznego. Wskaźniki na akumulatorze będą migać podczas
ładowania. Cztery ciągłe niebieskie światełka wskazują, że akumulator jest w pełni naładowany.
Podczas uruchamiania lasera RegrowMD, lampki kontrolne zaświecą się na niebiesko. Gasnące
na akumulatorze po kolei lampki sygnalizują, poziom jego naładowania. Po całkowitym
wyczerpaniu akumulatora, należy go naładować zgodnie z wcześniejszym opisem.

Poprawne użycie
Przed rozpoczęciem kuracji sprawdź swój RegrowMD pod kontem wrażliwości (patrz str. 5
instrukcji obsługi) oraz upewnij się, że akumulator jest naładowany zgodnie z instrukcją (str. 10).
Wyjmij kabel ładujący USB z akumulatora. Podłącz kabel urządzenia USB do złącza blokady
skrętu w urządzeniu RegrowMD (Rysunek B). Złącze przewodu będzie pasować tylko wtedy, gdy
zostanie włożone we właściwy sposób. Wyrównaj strzałki wskaźnika. Nie wciskaj wtyczki na siłę,
po ustawieniu złącza będą się łatwo zsuwać. Po włożeniu przekręć pierścień sprężynowy
zabezpieczający pierścień, aż obydwa przewody zostaną zablokowane. Podłącz drugi koniec kabla
urządzenia USB do gniazda akumulatora oznaczonego jako DC-OUT (Rysunek C).
Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności urządzenie jest gotowe do rozpoczęcia kuracji
laserowej. Z urządzenia RegrowMD można korzystać samodzielnie lub włożyć do sportowej czapki
która jest w zestawie.

Instrukcja kuracji
Aby rozpocząć kurację, umieść RegrowMD na głowie w wygodnej pozycji (Rysunek D) i naciśnij
przycisk ON/OFF na akumulatorze (Rysunek F) Niebieskie lampki kontrolne na akumulatorze
wskazują, że urządzenie jest w trybie aktywnym, a czerwone lampki laserowe są włączone. Po
naciśnięciu przycisku ON / OFF urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe. Podczas
użytkowania urządzenie wyda sygnał dźwiękowy po 10 minutach i 20 minutach, aby wskazać
upływ czasu leczenia. Po 30 minutach urządzenie laserowe wyemituje dwa sygnały dźwiękowe i
wyłączy się. Odłącz akumulator po zakończeniu leczenia.

Przeznaczeniem urządzeń HairMax Laser 272 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.

