
VRL SKIN SKRUB

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Overschrijd niet het toepassingsgebied gespecificeerd in deze 

   gebruikershandleiding;

2. Zwangere vrouwen dienen het advies van de arts op te volgen

3. Niet gebruiken in de buurt van metalen prothesen, zoals oogballen,

    binnenoor, botgebieden en gewrichten;

4. Verbied het gebruik in gebieden met veneuze of arteriële 

    pathologie of bij patiënten met tromboflebitis of 

    bloedstollingsprecedenten;

5. Vermijd fysieke impact;

6. Alleen gebruiken volgens de gebruikershandleiding; Demontage 

    verbieden, het product transformeren, onderhouden of achteraf 

    aanpassen;

7.  Bewaar het apparaat op een schone en stabiele plaats: niet in

    een plaats die oververhit of te koud is; Blijf uit de buurt van vuur, 

    zoals een kachel;

8. Oplaadstation is niet waterdicht; Houd het oplaadstation droog 

    en schoon;

9. Koppel het apparaat los nadat het opladen is voltooid;

10. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

Attentie



Introductie
Hartelijk dank voor het kopen van onze producten en voor uw 
vertrouwen in ons; We hopen dat ons product je een perfecte 
ervaring kan bezorgen. Lees de gebruikershandleiding en alle 
gerelateerde informatie zorgvuldig door en bewaar het voor 
toekomstig gebruik.

Eigenschappen

2.   Nevelmodus: Druk tweemaal op de knop 
om deze mode te openen, zie je de "schone" 
lichtflits en mist spray.

1.   Stand�bymodus: Druk eenmaal op de knop 
om te draaien op het apparaat en ga naar de 
STANDBY�MODUS, dat kan zie de lichten voor 
"schoon", "ultra" en "voeding" knippert.

3.   Modus voor diepe reiniging met continue 
golven: Druk drie keer op de knop om naar 
deze modus te gaan, je kunt hoor continue 
sonische trillingen en zie de mist spray, ook het 
indicatielampje "schoon" is altijd aan.

4.   Modus voor diepe reiniging op hoog niveau: 
Druk op de knop de vierde keer om naar deze 
modus te gaan, dat kan hoor continue sonische 
trillingen en zie 'ultra' indicatielampjes altijd aan.

Productspeci�catie
NW: 205G
Meting: 21,5 * 9,8 * 8 cm
Werkomgeving: 0�35 ° C
Ingang: AC 100�240V, 50 / 60Hz; Uitgang: DC�5V, 1A (oplaadbaar)
Vermogen: 2. 2W
Batterijvolume: 800 mAh
Ultrasone frequentie: 24 kHz
Blauwlichtgolflengte: 465 ± 3 nm
Waterdicht niveau: IPX5 (alleen apparaat, oplaadstation is 
niet waterdicht)

Accessories
1. Hoofdapparaat

2. 5�pins USB�oplaadkabel

3. Oplaadstation

4. Gebruiksaanwijzing

5. Geschenkdoos

6. Water transferfles
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5.   Sonoforesemodus: Druk op de knop de vijfde
tijd om naar deze modus te gaan, hoor je continu
sonische trillingen en voelionen. "voedings" 
indicatie licht altijd aan.

6.   Stand�bymodus opnieuw: Druk de zesde knop 
in keer de stand�bymodus opnieuw in. Geen 
functies nu. Druk nogmaals de functies cirkels.

7.   Schakel het apparaat uit: Druk lang op de knop
voor 1s om het apparaat uit te schakelen.

8.   Het apparaat is ingesteld om 10 minuten te werken 
en vervolgens uit te schakelen.

Opladen

1.  Als de batterij bijna leeg is, gaat het RODE 
indicatielampje branden licht op en het 
apparaat wordt automatisch uitgeschakeld;

2.  Zet het apparaat op het oplaadstation en zorg dat het goed is
verbonden. Laad hem vervolgens op met een USB�kabel. Tijdens 
het opladen, rood licht knippert; Wanneer het volledig is 
opgeladen, wordt het licht groen en blijft het altijd branden.

Tijdens het opladen
knippert het licht rood.

Klaar met opladen;
groen licht knippert
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1.   Ultrasone dieptereinigingstechnologie � De ultrasone huidscrubber
     produceert 24.000 Hz per seconde aan ultrasone golven die effectief 
     worden losgelaten verstopte poriën en exfolieert de huid om dode 
     huidcellen pijnloos te verwijderen.

2.  Verstevigt en heft de huid�microstroompulstechnologie met tussenpozen 
     op ultrasoon helpt de regeneratie van celcollageen te stimuleren en 
     activeert de celvitaliteit, ervoor zorgen dat uw huid gehydrateerd en 
     gezond blijft.

3.   Geavanceerde ionentechnologie � Het positieve ion helpt vuil en diep 
      te verwijderen reinigt de huid. Het versnelt de snelheid van het 
      metabolisme van huidcellen, verzacht oude keratine, herstelt de 
      elasticiteit van de huid en helpt de huid strak en glad. De leidende 
      functie van de negatieve ionenvoeding helpt bij het afbreken en verfijn 
      grotere moleculen zoals collageen om je te masseren en te 
      ondersteunen huid om voedingsstoffen gemakkelijk op te nemen.

4.   Bio Blue Light: golflengte 465 ± 3 nm: verminderen ontstekingen, doden 
      bacterie en propionibacterium acnes, verwijder acne en littekens etc.

Functie introductie

1.   Breng huidreinigingsserum / olie aan op je gezicht, houd je huid 
     altijd vochtig.

2.    Schakel het apparaat in. Kies de eerste "Continuous Wave Deep 
       Cleansing Mode "of tweede" High level Deep Cleansing Mode ", 
       houd het apparaat vast met de bedieningspaneel is weg van het 
       gezicht. Reinig het gezicht volgens de diagram op de volgende 
       pagina. De behandeltijd is doorgaans elk 3�5 minuten tijd, niet meer 
       dan 5 keer per week. We raden aan om eerst met "Continuous Wave 
       Deep Cleansing Mode" te beginnen.
3.   Was uw gezicht na de behandeling met water.

Tips voor effectief
reinigen

Diepe reiniging:



We raden aan om het apparaat volgens dit diagram te gebruiken, omdat 
het de de natuurlijke lymfedrainage van het lichaam.
1.   Veeg de machine van de nek naar boven op het gezicht in horizontaal
      beroertes. Herhaal aan beide kanten van het gezicht.
2.   Werk methodisch over alle delen van het gezicht, zoals weergegeven 
      in de afbeelding.
3.   Verander de richting van de handset en begin met verticale bewegingen
      uit de nek. Werk van de kaak tot de haarlijn.
4.   Reinig rond de ronding van het neusgat met behulp van de gebogen 
      binnenrand van de blad.

         

Schoonmaken:

Gebruik het uitgeschepte middelste deel van het mes om het kingedeelte 
eronder te reinigen de lip met verticale slagen.
Selecteer de eerste "Ultrasonic Deep Cleansing Mode" om rond de 
wenkbrauw te werken Oppervlakte. Vermijd het gevoelige gebied onder 
de ogen wanneer u de tweede "High Level Deep" gebruikt 
Reinigingsmodus ”.

         

Gebruik tips:



1.   Breng je favoriete serum of vochtinbrengende crème op je gezicht aan. 

Houd het apparaat zo vast dat het mesje direct tegen de huid ligt.

2.   Schakel het apparaat en de vijfde "Sonophoresis�modus" in.

3.   Schuif het mes met lichte druk over het oppervlak van de huid met

achterwaartse bewegingen. Werk voor het beste resultaat langzaam het 

mes naar toe alle tijden.

4.   3�5 minuten is voldoende voor elke behandeling. Gebruik 3�5 keer per week.

         

lift & sonoforese

Beginnend in de nek, voorzichtig
drukken, laat het mes over het oppervlak glijden
van de huid, met een achterwaartse beweging,
werk vanuit het midden van het gezicht naar buiten.

Ga verder omhoog vanaf de kaaklijn naar de
haarlijn. Veeg over het gezicht totdat al het product is
geabsorbeerd.

Tips lift & sonoforese



1. Reinig het apparaat na elk gebruik met een natte doek en bewaar het 

   in een droge en koele plaats;

2. Voordat u het apparaat reinigt, moet u ervoor zorgen dat het is 

    uitgeschakeld en niet is aangesloten met stroomvoorziening;

3. Alleen persoonlijk gebruik; Deel het apparaat niet met anderen;

4. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

Onderhoud Water toevoegen

Als het apparaat niet normaal werkt, controleer dan het volgende:

1. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen;

2. Zorg ervoor dat u op de "Power" �knop drukt en de werkindicatielampjes 

    gaan branden;

3. Als er geen reactie is na het inschakelen van het apparaat, misschien 

    een bijna lege batterij, laad dan opnieuw op het apparaat en probeer 

    het opnieuw;

4. Als er gedurende 30 seconden geen actie wordt ondernomen, wordt 

    het apparaat automatisch uitgeschakeld om het circuit te beschermen.

Failure



Waterproof: PX5

Waterdicht
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