Deveroux XGY-011
– návod k použití

Obsah balení
Deveroux XGY-011 - IPL světelný epilátor, adaptér, ochranné brýle, holítko,
manuál.
Během osmitýdenního procesu odstraňování chloupků budou postupně tenčí a
jejich růst se zpomalí. Před každým procesem odstraňování doporučujeme využít
holítko, aby byly odstraňované chloupky co nejmenší (ideálně méně než 1 mm na
výšku). Čím je chloupek kratší tím více impulzního světla ze zařízení jde přímo
k folikulu chloupku.
Světelné pulsy udržují folikuly chloupků v klidu. Cyklus růstu chloupků má různé
fáze, technologie IPL je účinná pouze ve fázi růstu, ne všechny chloupky se rodí
současně, takže doporučujeme osmitýdenní léčebný plán, aby se zajistilo, že
všechny chloupky jsou odstraněny právě v růstové fázi.
IPL depilátor zahřívá kořínky pod kůží, a současně melanin absorbuje pulsní
světlo. Čím je chloupek tmavší, tím lepší je samotná absorpce, protože tmavé
chloupky absorbují více světla.

Bezpečnostní pokyny
Před prvním použitím si prostudujte tento návod k použití.
Zařízení vysílá světelné paprsky ze zábleskového okna. V žádném případě se do
zábleskového okna nedívejte ve chvíli záblesku ani zábleskové okno
nepřibližujte k očím.

Zařízení nepoužívejte, pokud je kůže čerstvě opálená nebo ihned poté, kdy byla
déle vystavena slunci. Mohlo by dojít k popálení kůže!
Vyhýbejte se nadměrnému vystavování kůže slunci 4 týdny před plánovaným
použitím zařízení.
Nepoužívejte zařízení na kůži, která je přirozeně velmi tmavá.
Zařízení není vhodné pro osoby s kožními chorobami či sníženou citlivostí kůže,
alergiemie na kosmetické přípravky, konkrétní látky nebo kov.
Zařízení není také vhodné pro ženy v těhotenství, průběhu menstruace a laktace.
Zařízení není vhodné pro osoby mladší 18 let.
Zařízení není vhodné používat, pokud byla kůže vystavena během předchozích
dvou týdnů výrazněji slunci či opálení v soláriu.
Nepoužívejte zařízení na kůži s infekcí, ekzémy, hemangiomy, spáleninami,
tržnými ranami a jakýmikoliv dalšími poraněními.
Nepoužívejte zařízení na kůži po chirurgickém zákroku.
Nepoužívejte zařízení na kůži kolem očí, bradavek, areol, genitálií, řitního otvoru,
nosních dírek, uší.
Nepoužívejte zařízení na tetované kůži nebo na kůži s permanentním make-upem.
Nepoužívejte zařízení, pokud užíváte jakékoliv léky související s kožními
onemocněními či léky, které působí na citlivost pokožky, jako je aspirin, ibuprofen,

acetaminophen. Dále zařízení nepoužívejte při užívání tetracyklunu,
phenothiazinu, thiazidu, diuretiku, sulfonylureu, sulfonamidu, triterpeniodu,
fluorouracilu, vinblastinu, griseofulvinu, které obsahují ovocnou kyselinu, léky
proti akné a vitamín A.
Nepoužívejte, jestliže je některá z oblastí depilace postižena oparem
Nepoužívejte, jestli trpíte epilepsii.
Nepoužívejte, jestli máte jakýkoliv stojní implantát, jako kardiostimulátor,
inkontinenční zařízení atd.
U mužů se nedoporučuje používat depilátor na tváři a v oblastí genitálií.
Chraňte zařízení před dětmi.
Pokud je zařízení znečištěno, nepoužívejte na vyčištění žádné prostředky
obsahující alkohol, ale odstraňte nečistoty jemným hadříkem.
Při používání neblokujte ventilátor (spustí se automaticky po zapnutí zařízení).
Nepoužívejte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti vody.
Nepoužívejte k jiným účelům, než je odstranění chloupků.
Nepoužívejte zařízení, pokud jste v předchozích třech měsících podstoupili
chemoterapii.
Při používání zařízení doporučujeme chránit oči brýlemi (jsou součástí balení)

Nastavení správné světelné intenzity
Zařízení nabízí pět stupňů intenzity záblesků. Správný stupeň je závislý na odstínu
kůže
Typ kůže
Velmi světla kůže, velmi náchylná na opálení sluncem
Kůže do žluta, náchylná na opálení sluncem
Světle hnědá kůže, náchylná k opálení sluncem
Hnědá kůže, ideální k opalování sluncem
Temně hnědá kůže, málo náchylná k opálení sluncem
Velmi tmavá kůže

Nastavení intenzity
Intenzita 4/5
Intenzita 4/5
Intenzita 4/5
Intenzita 3/4
Intenzita 1/2/3
Produkt nelze používat

Popis zařízení a způsob použití
Zapnutí/vypnutí – podržte horní tlačítko po dobu 3 sekund.
Intenzita záblesků – mačkejte horní tlačítko pro nastavení požadované intenzity
(1-5); intenzita se zobrazuje na displeji.
Po zapnutí se zařízení nachází v manuálním módu. Zařízení kolmo pod úhlem 180ᵒ
přiložte na vybranou oblast těla, aby zábleskové okno mířilo pouze na kůži.
Počítadlo záblesků na displeji se rozbliká a poté stiskněte spodní tlačítko
k provedení záblesku. Na kůži ucítíte teplo způsobené zábleskem.
Pokud v zapnutém stavu dlouze stiskněte spodní tlačítko, přepnete zařízení do
automatického režimu, který je indikován písmenem „A“ na displeji. Zařízení

kolmo pod úhlem 180ᵒ přiložte na vybranou oblast těla, záblesky poté budou
probíhat automaticky ve zhruba třísekundových intervalech. Na kůži ucítíte teplo
způsobené zábleskem.

Před požitím
Zařízení zapojte do elektrické sítě.
Kůži oholte holítkem, abyste chloupky zkrátily. Nepoužívejte pro odstranění
chloupků chemické přípravky. Pokud použijete na odstranění chloupků vosk,
použijte IPL zařízení až 24 hodin po depilaci. Ujistěte se, že žádné zbytky vosku
nelpí na pokožce.
Kůže musí být před použitím epilátoru čistá, suchá, s chloupky kratšími než 1 mm.
Zbytky tělových krémů apod. snižují účinnost epilátoru.
Na kůži zakryjte její potetované části a znamínka.
Ujistěte se, že na kůži ani na zábleskovém okně nejsou žádné nečistoty.
Před prvním použitím doporučujeme zařízení vyzkoušet. Vyberte si menší kousek
kůže a vyzkoušejte na něm epilaci s nejmenší nastavenou intenzitou záblesků.
Poté vyčkejte nejméně dvě hodiny a sledujte, jakým způsobem kůže zareagovala.

Po použití
Ošetřenou kůži neholte. Pokud kůže viditelně změnila barvu, nebo pálí či svědí i po
2-3 dnech, s další epilací nepokračujte, dokud záležitost nekonzultujete s kožním
lékařem. Zarudnutí kůže může být běžné, ale musí v krátké době samo odeznít.

Pokud kůže bude při depilaci vykazovat výrazné reakce či bolest, další úkony
nejprve konzultujte s kožním lékařem.
Upozorňujeme, že opakovaná epilace stejného místa nezajistí lepší výsledky, ale
pouze zvyšuje nebezpečí zvýšeného podráždění pokožky.
Na ošetřenou kůži nepoužívejte kosmetické přípravky s obsahem alkoholu.
Využívejte pouze šetrné pleťové krémy a mléka.
Ošetřenou kůži nepotápějte ani nenamáčejte do vody s teplotou vyšší než 50 °C.
Doporučujeme kůži po depilaci vůbec nenamáčet po dobu cca. 6 hodin.
Nevystavujte kůži po depilaci minimálně tři dny opalování. Pokud je to
nevyhnutelné použijte alespoň opalovací krém.
Po depilaci nedoporučujeme intenzivní cvičení z důvodu pocení kůže.

Plán použití
Cyklus růstu chloupků trvá 18-24 měsíců. V průběhu tohoto období bude nutné
depilátor používat opakovaně k dosažení ideálních výsledků. Výsledný efekt a
rychlost jeho dosažení je závislé na mnoha proměnných, jako je např. přesná
barva kůže, způsob používání depilátoru apod.
Následující plán depilace je nastaven na 8 týdnů pro dosažení hladké pokožky.
Jedná se o orientační, přibližné hodnoty, které nejsou univerzálně platné.

1-3 týden je nutné depilátor používat 2-3× týdně. Chloupky jsou v tomto období
zredukovány nejvíce.
4-5 týden je nutné depilátor používat 2× týdně. Dochází k redukci nově rostoucích
chloupků a bránění růstu nových.
6-7 týden je nutné depilátor používat 1× týdně. Chloupky se stávají tenčí a
přestávají růst.
Část těla
Podpaží
Bikiny
Rty
Stehna
Lýtko
Paže
Záda

Doba trvání jedné depilace
1 minuta každé
4 minuty každé
1 minuta každý
14 minut každé
8 minut každé
8 minut každá
8 minut

Doporučený mód
Manuální
Manuální
Manuální
Automatický
Automatický
Automatický
Automatický

Po osmi týdnech by mělo být dosaženo hladké pokožky. Přesto je vhodné zařízení
občas používat i nadále, pokud se na kůži vyskytnou místa, která nebyla
dostatečně pečlivě depilována.

Ekologická informace
Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad.
V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale
odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.

Tímto dovozce, společnost Satomar s.r.o (Hájecká 14, 618 00 Brno)
prohlašuje, že produkt Deveroux XGY011 splňuje veškeré základní
požadavky směrnic EU, které se na ni vztahují.
Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na http://www.satomar.cz.
Copyright © 2020 Satomar, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.
Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové
chyby vyhrazeny. Nejaktuálnější verzi manuálu najdete vždy na
www.mobilnipodpora.cz.

