
ZH-01D Cechy

Specy�kacja produktu

1. 1 milion efektywnych błysków
2. Mały łatwy do przenoszenia, duży obszar wyj-
ściowy światła
3. Efektywne skupienie, światło samoindukcyjne

Model:

Nazwa:

Napięcie znamionowa:

Temperatura przechowywania:

Temperatura robocza:

Wilgotność podczas pracy:

Rozmiar produktu:

Wielkość paczki:

Przygotowanie Propozycja użycia

UWAGA:
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.

Jeśli poczujesz ból lub dyskomfort, zmniejsz inten-
sywność 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

Widmowe odniesienie miernika natężenia światła

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.

1. Podłącz zasilacz 
i długo naciśnij kla-
wisz, aby uruchomić 
maszynę.

2. Krótko naciśnij kla-
wisze „+” i „-”, aby wy-
regulować ustawienie 
intensywności światła; 
Wybierz odpowiedni 
poziom zgodnie z 

własną sytuacją. Im wyższy poziom, tym lepszy efekt. 
Nobice sugeruje rozpoczęcie od najniższego poziomu.

5. Domyślnym trybem 
uruchamiania tego 
produktu jest tryb 
ręczny. Długie naci-
śnięcie klawisza „+” lub 
„-” powoduje przejście 

do trybu automatycznego (w trybie automatycznym pro-
dukt może w sposób ciągły oświetlać i depilować przy kon-
takcie ze skórą, w odstępach 2-3 sekund dla każdego ilu-
minacji_ i przejść do depilacji .

3. Podczas pracy należy 
nosić okulary ochronne, 
które znajdują się w pu-
dełku prezentowym, aby 
chronić oczy.

4. Nałóż produkt piono-
wo na skórę, naciśnij 
krótko przycisk i zacznij 
rozjaśniać i depilować.

6. Po depilacji naciśnij 
długo klawisz, aby wyłą-
czyć produkt i wyciągnij 
zasilacz.


