
HairMax LaserBand 41
Stručný návod k obsluze
Používejte HairMax 3 minuty, 3x týdně, nejlépe každý druhý den (například v pondělí, středa, 
pátek).
PROMAXIMÁLNÍ VÝSLEDKY:

 Pokožka hlavy by měla být čerstvě umyta (vlasy mohou být mokré, suché nebo vlhké)

 zařízení HairMax používejte před aplikací  stylizačních přípravků na vlasy (mohou se 
hromadit a znesnadňovat průchod laserového světla)

 pravidelně čistěte povrch laseru vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné škodlivé detergenty 
nebo čisticí prostředky na žádné části přístroje HairMax

MOŽNOSTI NABÍJENÍ
Nabijte HairMax  4-5 hodin před prvním použitím
Před nabíjením HairMax se ujistěte, že je HairMax vypnutý.
VARIANTA 1 Napájecí kabel do nabíjecího podstavce a druhý konec do elektrické zásuvky 
(obrázek A). Umístěte HairMax na nabíjecí stojan. Během nabíjení bude blikat indikátor přístroje. 
Nepřerušované světlo signalizuje, že přístroj HairMax je plně nabit.
VARIANTA 2 Napájecí kabel umístěte přímo do nabíjecí zásuvky na boku přístroje HairMax a 
druhý konec do elektrické zásuvky (obrázek B).
Během nabíjení bude blikat indikátor přístroje. Nepřetržité světlo indikuje, že přístroj HairMax je 
plně nabitý (obrázek C).
Nepoužívejte přístroj HairMax, pokud je připojen k napájecímu kabelu.

Před léčbou  otestujte HairMax na citlivost (Obrázek D). Více informací naleznete na straně 5 
manuálu.
ZPŮSOBY LÉČBY
Váš HairMax lze použít na 6 místech na pokožce hlavy. Ponechte Laserband  na jednom místě po 
dobu minimálně 30 sekund a poté uslyšíte vibrační signál, který upozorňuje na nutnost přesunutí  na
další pozici.

Zapněte přístroj HairMax stisknutím tlačítka napájení (obrázek E). Pak umístěte LaserBand na 
přední linii vlasů. To je poloha 1. Pokud pocítíte vibrace, posuňtehoi dozadu přibližně o 2 palce (5 
cm) do polohy 2. Ponechte jej v poloze 2, dokud neuslyšíte vibrace znovu.
Tento postup opakujte pro všech šest míst na pokožce hlavy. Celá léčba by neměla trvat méně než 3 
minuty.

Po ošetření, Vypněte přístroj HairMax jedním stisknutím tlačítka napájení (Obrázek E). Sundejte 
HairMax z hlavy a vložte ho do nabíjecího stojanu pro pozdější použití.
POZNÁMKA: LaserBand 41 se také automaticky vypne po 12 minutách.

HairMax LaserBand je velmi účinný přístroj, pokud je používán správně. Je vyroben s použitím 
přesných součástek, které umožňují 10-15 let normálního použití. Než začnete používat aplikaci 
HairMax, přečtěte si uživatelskou příručku.

Laser Light - Zabraňte přímému kontaktu s očima

Je určen pro léčbu androgenní alopecie a podporu růstu vlasů u mužů klasifikovaných jako typ IIa 
až V v klasifikaci Norwood-Hamilton a u žen, které podle stupnice dle klasifikace Ludwiga 
(SAVIN)jsou definovány jako stupeň plešatosti I-4, II-2nebo se u nich objevuje čelní plešatost s 
fototypem kůže od I do IV Fitzpatrickovy stupnice


