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InFace IPL Depilator laserowy jest niezależnie opracowywany i produkowany przez firmę 
Shenzhen inFace echnology Co., Ltd., która jest stowarzyszona z Shenzhen Migoo Smart Co., 
Ltd. od momentu powstania. Firma zawsze opierała się na praktyczności, funkcjonalności i 
bezpieczeństwie produktów, aby tworzyć naukowe i inteligentne produkty, które staramy się 
odkrywać i wprowadzać innowacje. 

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU 
Depilacja jest niedrażniąca, bezpieczna i wygodna 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania 
• Do tego produktu należy używać zasilacza z zestawu i prawidłowo podłączyć końcówkę 
zasilacza do gniazdka domowego, aby uniknąć uszkodzenia. 
• Proszę nie używać tego produktu w środowisku o wysokiej temperaturze. 
• Jeśli produkt jest zdeformowany lub uszkodzony, nie używaj go, aby uniknąć wypadków. 
• Prroszę nie stosować na skórę po oparzeniach słonecznych lub po operacji plastycznej skóry lub 
w miejscu, gdzie mamy rany. 
• Proszę nie używać tego produktu, jeśli widoczne są ciemne plamy, takie jak piegi, znamiona, 
pieprzyki, tatuaże i obszary makijażu permanentnego. 
• Proszę nie stosować tego produktu podczas ciąży i laktacji 

• Proszę nie używać tego produktu, gdy używane są aktywne implanty, takie jak stymulator 
regulujący rytm serca czy pompa insulinowa. 
• Proszę nie używać tego produktu u osób, które otrzymały radioterapię lub chemioterapię w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy. 
• Proszę nie używać tego produktu u osób z cukrzycą, chorobą serca, lekką alergią, padaczką, 
chorobami immunosupresyjnymi (w tym zakażeniem HIV lub AIDS). 
• Depilator nie jest zalecany dla osób z alergią, chorobami skóry, zapaleniem skóry, alergią skórną, 
wypryskiem skórnym, obrzękiem itp. 
• Ten produkt nie działa z ciemną skórą. 
• Jeśli w przeszłości występowała nadwrażliwość na światło przyjmowanie leków zwiększających 
wrażliwość skóry, w tym niewegetatywne leki przeciwzapalne, (np. Aspiryna, ibuprofen, 
acetaminofen, tetracyklina, fen Tiofen, tiofen, diuretyki sulfonylomoczniki, leki sulfonamidowe, 
trimetoprim, fluorouracyl, winblastyna, gryzeofulwina, AHA, kwas retinowy, Accutane lub 
miejscowy retinoid) Nie używaj ich. 
• Nie stosować, jeśli obecnie zażywasz AHA, kwas beta, kwas retinowy, pryszcze (kwas 
izoretinowy), retinoidy opyczne lub kwas azelainowy. 
• Nie należy stosować leków przeciwtrądzikowych (izoretinoiny) przy  
• Jeśli kiedykolwiek miałeś opryszczkę, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu. 
• Nie używaj tego produktu w miejscu brodawek, tatuaży i miejsc po makijażu permanentnym

 Proszę wysuszyć ręce przed użyciem, aby zapobiec wniknięciu wody lub innej cieczy do urządzenis, 
a tym samym uszkodzeniu urządzenia. 
• Proszę zapoznać się z tabelą natężenia światła, aby określić odpowiednią intensywność światła; 
Jeśli zauważysz ubytek lub nieprawidłowości na skórze , natychmiast przestań go używać. 
• Odłącz zasilanie w celu czyszczenia i konserwacji. 
• Ten produkt nie nadaje się dla dzieci, przechowuj ten produkt poza zasięgiem dzieci. 
• Nie używaj tego produktu (alkoholu, benzyny, zmywacza do paznokci, sprayu itp.) w pobliżu 
łatwopalnych przedmiotów 
• Nie używaj tego produktu w środowisku z wodą, aby uniknąć niebezpieczeństwa (w pobliżu wanny, 
umywalki prysznicowej itp.). 
• Podczas używania nie należy spożywać pokarmów wrażliwych na światło (takich jak szpinak, 
rzepak, musztarda itp.). 
• Podczas pracy surowo zabrania się zasłaniania wlotu powietrza i otworów wentylacyjnych, aby nie 
wpływać na rozpraszanie czystego powietrza. 
• Nie wolno samodzielnie demontować ani naprawiać tego produktu. W sprawach związanych z 
konserwacją: skontaktuj się ze sprzedawcą. 
• Po użyciu tego produktu należy chronic skórę przed słońcem

   Zestaw zawiera: 

    Depilator     Ładowarka  Okulary ochronne  Brzytwa 

Lampa błyskowa 

Licznik błysków 
Wentylator 

Moc 

Włącznik 

Zmniejszenie 
mocy

Rysunki i związane z nimi funkcje produktu opisane w tej instrukcji, a także niektóre definicje terminów, mogą być używane tylko jako odniesienie. Użytkownicy powinni mieć pierwszeństwo w 
naturze. Mając na uwadze konsekwentną politykę ciągłego doskonalenia produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia. 

UWAGI 
Przed pierwszym użyciem tego produktu należy przeprowadzić test naświetlenia skóry dla każdej 
części i odczekać 24 godziny przed depilacją światłem. 
Uwaga: Jeśli zauważysz jakąkolwiek zmianę koloru skóry od ostatniego użycia, na przykład podczas 
opalania, wykonaj ponownie test skórny. 

Aby uzyskać jak najlepsze efekty, podczas testu skórnego należy starać się wybrać jak największą 
intensywność, która nie będzie powodować dyskomfortu skóry.  

Nie patrz bezpośrednio w port światła ani nie mrugaj okiem podczas pracy. Proszę nosić okulary 
ochronne. Jeśli soczewka filtra w porcie światła jest poplamiona, nie 
rozpylaj alkoholu bezpośrednio na port światła. 

Przygotowanie 

W przypadku części, które wymagają depilacji, usuń włosy brzytwą 
(poniżej 1 mm) Uwaga: Nie używaj kremu do depilacji/golenia 
 
Oczyść skórę, aby upewnić się, że powierzchnia skóry jest wolna od 
włosów, całkowicie sucha i wolna od substancji oleistych (na przykład nie pozostawiaj resztek, takich jak 
płyn zapachowy, balsam, perfumy, opalanie: ryza i krem przeciwsłoneczny) 
Sprawdź, czy urządzenie i port światła są czyste i uporządkowane oraz czy nie zostały na nich 
włosy, kurz, włókna i inne zanieczyszczenia. Jeśli tak, wytrzyj je ostrożnie. 
Zapoznaj się z zalecaną poniżej tabelą natężenia światła, dostosuj intensywność światła zgodnie z 
kolorem skóry i włosów na ciele i utrzymuj się w wygodnym stanie. 

Kolor 

Kolor 

skóry
Biały / 
szary

=
Czerwony Beż  Jasny

blond  Brązowy Ciemny 
brąz  Czarny 

Biały 0 0 0 4/5 4/5 4/5 4/5 

Beżowy 0 0 0 

0 0 0 
4/5 4/5 4/5 4/5 

Jasny brąz  4/5 4/5 4/5 4/5 

Brąz 0 0 0 1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3 

Cirm n y  b r ąz  0 0 0 0 0 0 0 
Cza r n y     0 0 0 0 0 0 0 

Jeśli poczujesz ból lub dyskomfort, zmniejsz intensywność światła. Zalecane natężenie światła (1-5)  
W poniższej tabeli „X” oznacza, że ten produkt nie nadaje się do użytku 5 jest zalecany do oświetlania 
części depilowanych: nóg, pach, ramion, czoła itp.  

Zwiększenie 
mocy 

Użytkownicy płci męskiej: nie używaj produktu na twarzy z brodą lub męskimi narządami  płciowymi. 
Nie stosować wokół oczu, w pobliżu brwi, nozdrzy, wewnętrznych uszu lub odbytu.  
Kobiety: sutki, otoczka, wargi sromowe mniejsze, pochwa, nie używać. 

włosów

Tryb automatyczny

Tryb manualny

Nazwa produktu:  InFace IPL depilacja

Model Porduktu:  ZH-01D

Napięcie znamionowe: 12V

Moc znamionowa: 36W

Wilgotność podczas pracy:  30%-85%

Rozmiar opakowania:  240x148x71mm

Rozmiar produktu:  148x75x41mm

Temperatura przechowywania:  0oC ~ 40oC

Temperatura pracy:  5oc ~ 35 oC

InFace IPL Professional Depilatory Laser

Instrukcja Obsługi


