
• Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a szépségápolási eszközt.

• Kérjük, hogy a jelen könyvben található irányelvek szerint használja, és 
legyen  sztában a felsorolt biztonsági információkkal. Tartsa meg ezt a 
könyvet a későbbi használatra

• A készülék használata a ru  nszerű bőrápolás biztosítását feltételezi. Az 
orvosi célú felhasználás és értékesítés bármely más módja nem támoga-
to   

Használa   útmutató
IPS Arckezelő készülék



Köszönjük, hogy megvásárolta az IPS Arckezelő készüléket.

A fi zioterápiás elveken alapuló készülék egy kiváló és hordozható 
készülék, amely a szépségiparban széles körben elismert három hatékony 
technikát tartalmaz: fényterápia, ultrahang és ion (galván). 

Segítségével a fi zikai energiákat használhatja a bőrsejtek vitalitásának 
elősegítésére, a test keringésének felgyorsítására, valamint a kollagén 
és az oxigénellátás képességének erősítésére, az anyagcsere javítására, 
a pa  anások és a foltok csökkentésére, hogy a bőr visszanyerje hibátlan 
és fi atalos állapotát.

Az IPS Arckezelő készülék o  honi használata segí  
• mélyreható bőr  sz  tás;
• hidratálás és ránctalanítás;
• feszesítés és felhúzás;
• duzzanat csökkentés;
• akne megszüntetése;
• foltok halványítása;
• a szemtáskák és sötét karikák eltávolítása.

Az IPS Arckezelő készülék készlete a következőket tartalmazza:

1. Készülék (1 )
2. Felhasználói kézikönyv (magyar nyelv).
3. USB töltőkábel (1)
4. Asztali tartó (egyben töltő is) (1)
5. Védőszemüveg (1)

IPS Arckezelő készülék
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Műszaki adatok

Bemene   teljesítmény:   AC 100V - 240V
Kimene   teljesítmény:   V.E: 1000 mA
Méretek (cm):    170*46*50mm
Súly (g):     139
Ultrahangfej átmérője (mm):  28
Ultrahang frekvencia:   3MHz ± 5% 



• Ne szerelje szét a készüléket 
• Tartsa távol a gyermekektől
• Tűztől távol tartandó
• Tartsa távol a nedvességtől és a 

víztől.
• Óvja meg a leeséstől 
• Feltöltés után húzza ki az áram-

kábelt

Biztonsági utasítások

Ezt a készüléket ru  nszerű bőrápolásra tervezték. Más célú használata 
nem támogato  .
Kérjük, hogy használat elő   fi gyelmesen olvassa el ezt a fejezetet. 
Kövesse az irányelveket a használat során, és ellenőrizze a használat 
gyakoriságát a jelen kézikönyv utasításai szerint. 
Kérjük, az első használat során rövidítse le a működési időt, ha bőre 
nagyon érzékeny.
Hagyja abba a használatot, ha bármilyen kellemetlen érzést érez és 
forduljon orvosához.

Ne használja ezt a készüléket

Az alábbi esetek bármelyikében:
• Terhesség vagy menstruáció 

ala  
• Allergiás bőrgyulladás vagy 

vérzés esetén
• Irritált bőrön vagy napégés 

okozta bőrpírnál
• Bőrfekélyen vagy gyulladásokon
• Kozme  kai műté  el operált 

testrészeken
• Telangiektázia vagy a szteroid 

és hosszú távú hormonkezelés  
által okozo   májműködési za-
varok esetén

Üzemeltetési és karbantartási 
óvintézkedések

Orvosi gépekkel, mint például szívritmus-szabályozóval, oxigénkészülék-
kel, elektrokardiográff al, stb. egyidejűleg



Rozsdamentes kezelőfej
3 MHz ultrahang és ion

Fotonikus masszázsfej

Töltő állvány

Csík -elektróda

A készülék részei



Tisz  tás (+ion és kék LED)
Finomítás (-ion és sárga LED)

Ultrahang
Hidratálás (ultrahang és -ion)

Emelés (ultrahang és vörös LED)

Ultrahang funkció kijelzés

Ion +/- kezelés kijelzés

Intenzitás diagram

Kezelési idő kijelzés

Intenzitás beállítás

Kezelési mód választás

Be/Ki kapcsoló

Kezelési mód kiválasztása

Kapcsolja be a készüléket (ON/OFF gomb)
Nyomja meg a MODE gombot:

• Egyszeri nyomás: Tisz  tás (3 perc visszaszámlálás)
• Két nyomás: Finomítás (5 perc visszaszámlálás)
• Harmadik nyomás: Ultrahang kezelés (6 perc visszaszámlálás)
• Negyedik megnyomás: Hidratálás (6 perc visszaszámlálás)
• Ötödik nyomás: Emelés (9 perc visszaszámlálás)

Ha nem történik semmilyen művelet, akkor a bekapcsolt  készülék 30 
másodperc után automa  kusan kikapcsol. 
Amikor az egyes üzemmódok visszaszámlálási ideje lejár, a kijelző 
képernyő visszatér a kezde   felületre. 
Nyomja meg újra a MODE gombot az üzemmód választáshoz.



A kijelzőn a következők jelzik a kiválaszto   üzemmódot:
(1) Az üzemmódot aláhúzás jelzi. 
(2) A jobb oldalon a megfelelő diagram látható.
(3) Az intenzitási szint mutatja a beállítot értéket
(4) A képernyőn megjelenik a javasolt használa   idő.

Töltési utasítás

1. Az első használat elő   töltse fel a készüléket. Körülbelül 3 órán 
keresztül hagyja a töltőn.

2. A készülék töltése hasonló a mobiltelefonokéhoz. 
A töltési folyamat során a képernyőn megjelenő akkumulátor 
ikonról ellenőrizhe   az akkumulátor töltö  ségi szintjét. Ha a 
készülék teljesen feltöltődö  , az akkumulátor ikon eltűnik.

3. Ha az áramellátás alacsony, a képernyő villogni fog, így a képer-
nyőn lévő akkumulátor ikon is, hangjelzésekkel kísérve. Körülbelül 
10-szeri villogás után automa  kusan kikapcsol.

4. Ha az áramellátás lecsökken, töltse fel minél hamarabb, külön-
ben a tartósan alacsony feszültségű állapot károsíthatja az akku-
mulátort.



Bőrrel kapcsolatos problémák melyek kezelését az IPS 
Brightening Skin Corrector biztosítja

A bőr megereszkedése, lazasága, ráncok és barázdák
Akne és bőrgyulladás
Foltok és színeltérések
Tompa bőrtónus
Öregedő bőr, lassú anyagcsere, alacsony tápanyag-felvevő képesség.
Sötét karikák

Az IPS Brightening Skin Corrector működési elvei

Az ultrahang funkció ismertetése

Az IPS Brightening Skin Corrector 3M Hz ultrahanggal rendelkezik, 
amely a szépségiparban elismert leghatékonyabb és legbiztonságosabb 
ultrahangos frekvencia. Enyhén behatolhat a bőrbe a sejtmasszázs és a 
vérkeringés javítása érdekében. 
Az ultrahang által kiválto   nagysebességű mikrovibráció megfelelő 
s  mulációt ad a bőrsejteknek, segít a sejtek anyagcseréjének erősítésé-
ben, és belülről ak  válja a bőr vitalitását.



A fényterápia ismertetése

Sárga fény
A sárga foton javítja a nyirokrendszert, erősí   az izom- és immun-
rendszer működését, és eközben növeli a hajszálerek rugalmasságát, 
enyhí   a bőr irritációját és a tompa bőrtónust, halványítja a foltokat.



Az ionos kezelés ismertetése

A galvanikus, ionos vezetés egy olyan technológia, amely a szépségsza-
lonokban és a kórházakban egyaránt nagy népszerűségnek örvend. 

A felüle   hámsejtek és a bőr mély sejtjei közö    PH különbség gyenge  
elektromos mezőt hoz létre a bőr felszíne és mélye közö  , ami mega-
kadályozza, hogy a tápanyagok a bőr mélyére jussanak. 

A galván, ionos működés is elektromos mezőt hoz létre. Amikor a bőr 
és a készülék elektromos mezői találkoznak, a kezelés hatására oldódik 
a blokk és az ionizált víz és tápanyagok képesek mélyen a bőrbe jutni.

A pozi  v és nega  v pólusokkal működő galván és ionos kezelés kivonja 
a bőr pórusaiból a szennyeződéseket és a zsírt, és a táplálékot mélyen 
a bőrbe ju  atja, sokszoros felszívódási sebességgel, mint kézzel vagy 
szájon át történhetne. 

A pozi  v elektróda által kiválto   savas reakció csökken   a bőr 
vérellátását, így enyhí   a bőrpírt és az irritációkat. A bőr textúrájának 
megerősítésével a pórusokat is összezsugoríthatja. Ez teszi nagymérték-
ben alkalmassá az allergiás bőr és a pa  anásos bőr kezelésére. 

Másrészt a nega  v elektróda által kiválto   lúgos reakció serken   a 
vérkeringést és lágyítja a bőr textúráját, így fokozza a bőr vitalitását és 
rugalmasságát, és ezért nagyban segít az öregedő bőr és a szárazság 
esetén.



Allergia teszt elvégzése

Mielő   a kezeléshez új kozme  kai hatóanyagot is 
alkalmazna, az első használat elő   végezzen 
allergia tesztet. Kenjen kevés krémet az alkarjára. 
Ha allergiás tünetek jelentkeznek, hagyja abba 
a krém használatát, és szükség esetén forduljon orvosához.

A használat megkezdése

A használat elő  

Az ultrahang működésének ellenőrzéséhez fektesse az ultrahang fejet 
felfelé, vízszintes helyzetbe. Cseppentsen egy csepp vizet a fejre, és 
nyomja meg a “Sonic” gombot. A vízcsepp rezegni fog, amikor az ultra-
hang be van kapcsolva.

Kezelési  ppek

A kezelőfej teljes felületén érintkezzen a bőrével.

A kezeléshez mindig használjon ultrahang gélt. Ha úgy érzi, hogy a szon-
da nem csúszik könnyedén, további gélre lehet szükség. (A gél javasolt 
adagja egyszerre 4-5 g (kávéskanálnyi).
A működéshez a készülék oldalán található csík elektródákat mindkét 
oldalon érinteni kell. Enélkül a kezelés nem indul el.   



A rendszeres arcápolás során a használat nem haladhatja meg a he   
három alkalmat. Az egyes használa   alkalom ne haladja meg a 30 
percet.

Rendszeres használat

1. Távolítsa el a sminket és  sz  tsa meg az arcát.
2. Helyezzen va  akorongot a rozsdamentes acélszondára.
3. Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a MODE gombot a CLEAN 

(TISZTÍTÁS) kiválasztásához.
4. Nyomja meg a LEVEL gombot a megfelelő intenzitási szint 

kiválasztásához.
5. Masszírozzon az alábbi kép szerint. 

Először az állcsúcstól a fülig simítson
a készülékkel, kb 5 másodperc ala  .
Ezután egyre feljebb haladjon, mindig
a középvonaltól kifelé. 

6. A kezelés végén  sz  tsa meg az arcát 
7. Törölje  sztára a készüléket

Mély  sz  tás lépései



1. Az arcára és a kezelőfejre is kenjen gélt.
2. Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a MODE gombot a SONIC/

Ultrahang kiválasztásához.
3. Nyomja meg a LEVEL gombot a megfelelő intenzitási szint 

kiválasztásához
4. Mozgassa a kezelőfejet lassú modulatokkal 

az alábbi vonalakkal jelze   lépésekben  
és irányokban. 

Nyirokkeringés javítás - méregtelenítés lépései



1. Kenje a bőrápoló terméket az arcára és hagyja kissé beszívódni. 
2. Tegyen ultrahang gélt a kezelőfejre.
3. Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a MODE gombot a MOIS. 

vagy LIFT funkció kiválasztásához.
4. Nyomja meg a LEVEL gombot a megfelelő intenzitási szint 

kiválasztásához.
5. Mozgassa a kezelőfejet lassú modulatokkal 

a szemköz   oldalon jelze   lépésekben és irányokban. 
6. A mozgatás lassú legyen, egy-egy irányban kb 5 másodpercig 

tartson. 

Tápanyag bőrbe ju  atás és emelő hatás



1., Állcsúcstól a fülcimpa irányába 2., Állcsúcstól a hallójárat elé

3., Szájzugtól a fül fölé 4., Orrgyöktől a szemöldök külső széléig

5., Orrszárnyak 6., Orrtól a halántékig



1. lépés: A foltok halványítása, a bőrtónus korrigálása.
2. lépés: A bőr tápanyag ellátás javítása 

• Kenjen folthalványító hatású összetevőket tartalmazó bőrápolót 
a foltokra

• Tegyen kevés ultrahang gélt a szondára.
• Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a MODE gombot a RE-

FINE (Finomítás) kiválasztásához.
• A szondával masszírozza át a foltokat és a közvetlen 

környezetüket. 20-30 másodpercig minden egyes pozícióban.

Problémás bőr kezelése

• Válassza a SONIC vagy LIFT funkciót, a napi ápolással megegyező 
lépéseket követve. 

• Érzékeny bőr esetén ne használjon ion módot.
• A kezelés után soha ne feledkezzen meg a bőre hidratálásáról.

Érzékeny bőr kezelése (hetente 1-3 alkalommal)

• Használat után kapcsolja ki a készüléket.
• A kezelőfejet óvatosan törölje le nedves kendővel.
• Ne mártsa vízbe és ne használjon semmilyen kémiai  sz  tószert.
• Tárolja a készüléket  sztán és szárazon.

Használat után


