
HairMax LaserBand 82

Stručný návod k obsluze

HairMax LaserBand 82 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 
LaserBand, přečtěte si uživatelskou příručku.

Používejte LaserBand 82 minimálně 90 sekund, třikrát týdně, například pondělí, středa, patek.

PRO MAXIMÁLNÍ UŽITEK:

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

  používejte před aplikací  stylizačních přípravků na vlasy (mohou znesnadňovat průchod 
laserového světla)

 pravidelně čistěte okna laseru vlhkým hadříkem. Na žádné části LaserBand nepoužívejte 
silné čisticí prostředky 

Nabíjejte LaserBand 4-5 hodin před prvním použitím. Nabijte LaserBand připojením napájecí 
šňůry přímo k nabíjecí zásuvce vpravo dole na přístroji LaserBand (obrázek A). Druhý konec 
zapojte do elektrické zásuvky. Kontrolka v tlačítku napájení během nabíjení bliká modře. 
Nepřetržité modré světlo znamená, že je LaserBand plně nabit (obrázek B).

POZNÁMKA - Umístěte LaserBand na hlavě s napájecím tlačítkem po pravé straně.

Před zahájením ošetření je nutné provést test LaserBand na citlivost (viz strana 5 manuálu). Pak 
stiskněte tlačítko napájení, abyste aktivovali 30sekundovou léčebnou metodu, nebo dvakrát, abyste 
zvolili 4-sekundovou metodu léčby (obrázek C). Strana 11 v uživatelské příručce podrobněji 
vysvětluje metody ošetření. Zvolte metodu léčby 4 sekundy nebo 30 sekund. (Nelečte vaše vlasy 
pomocí těchto dvou metod).

30-sekundová metoda léčby

Jedním stisknutím tlačítka napájení vyberte 30-ti sekundovou metodu. Umístěte LaserBand na 
vlasovou linii a ponechte ji na místě, dokud nevibruje (obrázek D). Pak lehkým tlakem přesuňte 
LaserBand na pokožku do střední části hlavy tak, aby zuby LaserBand mohly oddělit vlasy 
(Obrázek E). Když LaserBand opět vibruje, přesuňte ho na zadní stranu hlavy (Obrázek F). 
Dokončili jste tak každodenní léčbu.

4-sekundová metoda léčby

Dvakrát stiskněte tlačítko napájení pro volbu 4-sekundové metody léčby. Umístěte LaserBand na 
vlasovou linii a ponechte ji na místě, dokud necítíte vibraci (Obrázek D). Pak lehkým tlakem 
přesuňte LaserBand na pokožku do střední části hlavy tak, aby zuby LaserBand mohly oddělit vlasy
(Obrázek E). Když LaserBand znovu vibruje, přesuňte ho na zadní stranu hlavy (Obrázek F). Zde 
končí první kolo léčby. Opakujte tento postup 6krát, abyste dokončili denní léčbu.

Po ošetření vypněte LaserBand stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud kontrolka nesvítí 
(obrázek G). Po ošetření sundejte LaserBand z hlavy.



HairMax nabízí alternativní velikosti zubů (kratší i delší), aby se dosáhlo maximálního účinku a 
pohodlí. Další informace naleznete v manuálu

Laser Light - Zabraňte přímému kontaktu s očima

Poznámka:

 Doba potřebná pro ošetření přístrojem HairMax LaserBand je kratší než 90 sekund.

 LaserBand se automaticky vypne po 10 minutách.

 I když neexistují žádné negativní důsledky zneužití, doporučuje se použít LaserBand podle 
pokynů.

 LaserBand má složitépokročilé elektronické obvody, které zajišťují, že zařízení funguje 
správně. Pokud máte z nějakého důvodu problémy se zařízením, před odesláním k opravě 
nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

HairMax LaserBand 82 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.


