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    IPL6780 

ДИАГРАМА НА ТИПА КОЖА 

     Цвят на косата 

 

Тен на кожата  

 

 

 

ВНИМАНИЕ: i-LIGHT не е подходящ за много тъмна или черна кожа, бяла/сива 

или много светла руса/червена коса. 

За употреба на лицето: Подходящо за употреба само на женско лице под зоната на 

скулите. 

НЕ използвайте върху или около очите, веждите или миглите. Това може да 

причини сериозно и постоянно увреждане на зрението. 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА I-LIGHT 
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Благодарим Ви, че купихте новия продукт на Ремингтън®. Преди да използвате уреда, моля прочетете внимателно 

тези инструкции и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете всички опаковки преди употреба. 

 

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Внимание: За да намалите риска от изгаряния, токов удар, огън или наранявания: 

1. Този уред не следва да бъде използван от лица под 18 годишна възраст и лица с намалени 

физически, сетивни или ментални способности или липса на опит и знания, освен ако не са под 

наблюдение или са инструктирани и разбират възможните опасности. Деца не следва да играят с 

уреда. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от лица под 18 годишна 

възраст. 

2. Пазете уреда и кабела му далеч от достъп на деца под 8 годишна възраст. 

3. Използвайте уреда само по предназначение и по начина описан в тази инструкция. 

4. Не използвайте уреда, ако е повреден или не изправно. 

5. Не оставяйте уреда без наблюдение докато е включен в електрическата мрежа.  

6. Пазете щепсела и захранващия кабел далеч от нагорещени повърхности. 

7. Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден. Смяна на кабела може да се извърши в 

оторизираните сервизни центрове. 

8. Съхранявайте продукта при температури между 15
о
С и 35

о
С. 

9. Използвайте само частите предоставени с този уред. 

10. Не увивайте и не огъвайте кабела; не увивайте кабела около уреда. 

11. Тялото на този уред не може да се мие и не е водоустойчиво. Не поставяйте уреда в 

течност; не използвайте близо до вода във вана, мивка или други съдове; не използвайте уреда на 

открито. 

12. Уверете се че захранващия кабел и адаптер не се мокрят. Не посягайте към уреда, ако е паднал 

във вода - незабавно изключете уреда от електрическата мрежа. 

13. Не включвайте и не изключвайте уреда с мокри ръце. 

14. Този уред не е предназначен за комерсиална употреба и употреба в салони за красота. 
 

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА I-LIGHT  

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Захранващ бутон 

2. Захранващ жак 

3. Основа на уреда 

4. Дръжка 

5. Импулсен бутон 

6. Бутон за избор на нивото на енергия 

7. Индикатор за режим на охлаждане 

8. Индикатор за статуса на лампата 

9. Индикатор за избраното ниво на енергия 

10. Сензор за цвета на кожата 

11. Захранващ кабел на дръжката  

12. Светлинен прозорец 

13. Сензори за контакт с кожата 

14. Бутони за освобождаване на приставките 

15. Лампа 

16. Приставка за тяло  

17. Захранващ кабел 

18. Кърпа за почистване без власинки 

19. Приставка за лице 

 КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ 
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Бъдете търпеливи когато за пръв път използвате вашия i-LIGHT, като с всеки  нов продукт, може да 

отнеме време, за да се запознаете с артикула. Отделете време за да се запознаете с i-LIGHT и сме 

убедени, че ще получите години  полезна употреба и удовлетворение. 

ЗАПОЗНАВАНЕ С i-LIGHT  

*Какво е i-LIGHT? 

I-LIGHT системата е революционно устройство, базирано на светлинната технология за отстраняване на 

нежеланото окосмяване от тялото и лицето  в домашни условия. 

i-LIGHT използва клинично одобрена технология подобна на тази използвана от дерматолозите и при 

професионалните процедури, но пригодена за лична употреба. 

*Какво е “интензивна пулсираща светлина” (IPL) и как работи i-LIGHT? 

IPL - интензивната пулсираща светлина - е добре утвърдена технология, която се използва в цял свят 

повече от 15 години. i-LIGHT използва тази технология и насочва към кожата интензивен импулс от 

светлина. 

Фиг. 1 

 

Импулсът преминава под повърхността на кожата и засича космите от корена, 

като помага за прекратяването на растежа им. ( Фиг. 1 ) 

Енергията от този светлинен импулс се насочва към тъмното окосмяване, като 

най-добри резултати можете да забележите при по-тъмно окосмяване. За да 

избегнете  третирането ( и възможното увреждане) на по-тъмна кожа, трябва да 

използвайте уреда само върху светъл до умерено нюанс на кожата ( I-IV) 

      

Фиг. 2 

*Каквo да очаквате от i-LIGHT? 

Резултатите не са незабавни; индивидуалните резултати могат да варират. По-

голямата част от потребителите  ще започнат да забелязват по-малко окосмяване  

до 1-2 седмици след като започнат процедурите. През това време може да 

изглежда че космите все още растат, но в действителност "се избутват". ( фиг.2 )). 

 

 

        

Космите растат в цикъл от 3 различни фази, които продължават около 18-24 

месеца (Фиг. 3). Само космите в активната фаза на растеж са податливи на третиране. Поради тази 

причина са необходими  многобройни процедури за оптимални резултати. 

 
Фиг. 3 Активен растеж 

 

Важно е да продължите с пълния режим на процедури, за да осигурите третиране на всеки активен 

косъм. 

 

 Режим на процедурите 

Пълният режим обхваща 3 процедури, всяка от които се извършва 2 седмици след предходната. 

Индивидуалните резултати могат да варират, така че може да бъдат необходими няколко процедури, за 

да получите оптимални резултати. 

Някои косми ще израстат отново, но ще бъдат по-тънки, по-малко плътни и по-светли от 

първоначалното им състояние. Този процес е напълно нормален и следва да се очаква. 
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След като завършите първоначалния режим от процедури , допълнителните процедури ще осигурят дори 

по-добри резултати. 

Продължителната седмична употреба дава добри резултати в рамките на 6-12 седмици  ( при по-тъмната 

кожа е възможно необходимото време да е повече). 

 Бележка: Препоръчително е да избягвате третирането на една и съща зона няколко пъти по време 

на една процедура, тъй като това няма да подобри ефикасността, но ще увеличи риска от 

раздразнение на кожата. 

 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ МЕРКИ И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Преди да започнете да използвате i-LIGHT: 

Уверете се, че сте прочели всички предупредителни мерки и мерки за безопасност. Преди да започнете, 

проверете дали i-LIGHT  е подходящ за Вас. Използвайте графиката с цвят на кожата и окосмяването в 

началото на това упътване и интегрирания сензор за кожа, за да определите дали това устройство е 

подходящо за Вас. 

 

Разгледайте графиката за цвета на окосмяването в началото на инструкцията, за да се уверите, че това 

устройство е подходящо за вас. 

 

 Вид кожа 

 Не използвайте върху естествено тъмна кожа, тъй като може да предизвикате изгаряния, рани и 

промяна в цвета на кожата. 

 Не използвайте уреда, ако имате тен или след скорошно излагане на слънце, тъй като това може 

да причини изгаряния или кожни наранявания. 

 I-LIGHT не е ефективна върху естествени побелели или сиви , руси или червени косми по лицето 

и тялото 

 

 Зони, които не трябва да третирате: 

 Не използвайте по скалпа или ушите.  

 Не използвайте върху мъжко лице или шия. 

 Не използвайте в зоната над скулите (при употреба върху женско лице). 

 Не използвайте върху зърната , ареолите и гениталиите. 

 Не използвайте, ако имате татуировки или перманентен грим  в зоната, която бихте искали да 

третирате. 

 Не използвайте върху тъмни кафяви или черни петна като бенки, родилни белези или лунички. 

 Не използвайте в зона със скорошна операция, дълбок пилинг, лазерен пилинг (третиране с 

лазер), белези или кожа, която е била увредена  от изгаряне или опарване. 

 

 Кога да не използвате/ Кога да избягвате употребата на i-LIGHT 

 Не използвайте, ако имате тен в желаната зона за третиране, тъй като кожата Ви може да бъде 

прекалено тъмна и процедурите върху зоните с тен могат временно да предизвикат подуване, 

мехури, или да променят цвета на кожата. Изчакайте докато тенът изсветлее преди да я 

подложите на третиране. 

 Не използвайте върху кожа , върху която има нанесени козметични продукти,  тъй като 

третирането на такива зони може да доведе до временно подуване, мехури или да промени цвета 

на кожата. Уверете се, че много добре сте почистили желаната зона за третиране преди да 

използвате уреда. 

 Не третирайте една и съща зона няколко пъти  по време на една и съща процедура, тъй като това 

може да причини подуване , мехури, или да промени оцветяването на кожата. 

 Не третирайте която и да е зона повече от един път седмично- това няма да ускори резултатите, 

но може да предизвика подуване на кожата, поява на мехури или промяна в оцветяването на 

кожата. 

 Не третирайте дадена зона повече от един път седмично, тъй като това няма да ускори 

резултатите, но може да увеличи риска от подуване на кожата, образуване на мехури или 

промяна в пигментацията й. 
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 Не използвайте върху наранена кожа, включително рани, херпеси  слънчеви изгаряния, или зони, 

в които е правен кожен пилинг или друга  процедура за реструктуриране на кожата в период от 

6-8 седмици назад. 

 Не използвайте върху раздразнена кожа, включително върху кожни обриви или подута кожа. 

Тези състояния може да направят кожата по-чувствителна . Изчакайте засегнатата зона да се 

възстанови преди да използвате уреда. 

 Не използвайте, ако кожата ви е чувствителна към светлината.  С цел да определите дали можете 

да използвате i-LIGHT, направете тест на малка част от кожата  и изчакайте 24 часа, за да 

определите дали има някаква нежелана реакция преди да третирате по-голяма зона. 

 Не използвайте, ако сте бременна, или имате съмнения за бременност, или кърмите. i-LIGHT 

технологията не е тествана върху бременни жени. Хормоналните промени са често срещани по 

време на бременност или кърмене и могат да увеличат чувствителността на кожата и риска от 

кожни наранявания. 

 Не присветвайте срещу никакви други материали освен срещу кожата. 

 Не използвайте i-LIGHT за други цели освен за премахване на окосмяването. 

 Не използвайте върху зона, където може някой ден да поискате да имате окосмяване. 

Резултатите могат да бъдат да бъдат перманентни и необратими. 

 Внимание: Избягвайте да третирате зони, върху които има само тънки косми ( много тънки 

косъмчета познати като „прасковен мъх“), тъй като това може да доведе до нежелан повторен 

растеж на космите. 

 Не използвайте в зоната на лицето, ако сте имали херпеси ; употребата на IPL или каквато и да е 

процедура, която дразни кожата,  може да доведе до повторната поява на херпеси.  

 Ако сте се подлагали на професионални, клинични или сте извършвали самостоятелно лазерни, 

IPL или електролитни процедури за отстраняване на окосмяването, изчакайте поне 6 месеца 

преди да използвате i-LIGHT . Ако сте премахвали космите с кола маска, пинсета или епилатор, 

изчакайте поне 6 седмици преди да използвате i-LIGHT.  Устройството използва космите под 

повърхностния слой на кожата, за да деактивира космите от корен и за това технологията не е 

ефективна, ако космите са отстранени от корените. 

 Не използвайте директно върху или близо до Активни медицински имплантирани устройства 

като пейсмейкър, вътрешен дефибрилатор или устройство за инсулин. Въпреки, че няма 

установени проблеми свързани с употребата на при клиничните тестове, препоръчително е 

спазвате всички предупредителни мерки за всички активни имплантируеми медицински 

устройства относно използването на електронни устройства, за да предотвратите спиране или 

прекъсване на работата на активно имплантируемо устройство. 

 Не използвайте над или близо до изкуствени материали като силиконови импланти, импланти за 

контрацепция Implanon, пейсмекър, подожни портове за инжектиране ( инсулинов диспенсър) 

или пиерсинги. 

 Безжичните комуникационни устройства могат да причинят смущения в работата на i-LIGHT  

устройството и за това то трябва да бъде използвано на минимум 3,3м разстояние от тях.  

 Не използвайте над или близо до пломби или дентални импланти. 

 

Преди да започнете да използвате i-LIGHT: 

 Запознайте се с особеностите на вашето ново i-LIGHT устройство. 

 Светлинен прозорец с вградена UV защита на кожата 

 ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте светлинния прозорец преди да използвате уреда, за да се 

уверите че няма никакви повреди върху лещата. 

 ВНИМАНИЕ: Преди да използвате уреда винаги почиствайте светлинния прозорец с кърпата без 

власинки, предоставена в този комплект, за да се уверите че няма остатъци от мазнини или 

замърсявания върху лещата. 

 

 
 Сензори за контакт с кожата  
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 Този защитен механизъм предотвратява инцидентното присветване. Устройството няма да 

произведе импулс, освен ако  двата сензора за контакт с кожата не се намират в пълен контакт с 

кожата. 

 
 Импулсен бутон 

 Импулсният бутон  се намира върху дръжката. Той се използва, за да се произведе светлинен 

импулс. 

 
 

 Сензор за тена на кожата 

 Той ще позволи употребата на устройството само върху подходящите тонове на кожата. 

 
 Приставки: 

 Приставката за тяло е предназначена за по-големи зони на тялото под врата. 

 Приставката за лице е предназначена за употреба от жени в зоната под скулите. 

 

 
 Бутони за освобождаване на приставките 

 Натиснете двата бутона и внимателно издърпайте, за да отстраните приставката. 

 
 Проверете цвета на кожата си 

 Съпоставете цвета на кожата и окосмяването си с графиката в началото на тази инструкция, за да 

се уверите, че вашата кожа се намира в подходящия обхват и цвета на окосмяването ви  е 

податливо на третиране с I-LIGHT  технологията. 

 Поставете устройството върху зоната, която желаете да третирате - уверете се, че кожата докосва 

сензора (Фиг. 4). 

 Ако кожата ви е подходяща , ще чуете "Бийп" и i-LIGHT ще се включи. 

Приставка за тяло Приставка за лице 
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 Ако кожата ви не е подходяща, ще чуете "бъз" и i-LIGHT ще остане изключен. 

 Бележка: Трябва да използвате сензора за проверка на всяка част от тялото ви, която желаете да 

третирате. 

Фиг. 4 

 
 Подготовка на кожата за процедурата 

 Уверете се, че зоната, която бихте желали да третирате, е чиста, не е намазана с никакви 

козметични продукти ( масла, дезодоранти, парфюми, грим, лосиони и кремове). Обръснете 

космите от зоната, която ще третирате, и се уверете, че кожата е чиста и суха 

 За употреба в зоната на лицето е може да предпочетете да скъсите космите. Ако си скъсявате – те 

трябва да са с дължина не повече от 0,5 мм. 

 Никога не използвайте кола маска , епилатор, пинсети  или други методи, които премахват 

космите от корен , тъй като IPL  няма да бъде ефективен, ако издърпате космите. 

 

 Подгответе i-LIGHT за употреба 

 Развийте кабела на дръжката от базата и поставете дръжката обратно на базата 

 Уверете се, че бутонът за захранване на базата е изключен. 

 Свържете захранващия кабел към базата в захранващия жак. 

 Свържете захранващия кабел към електрическата мрежа и натиснете бутона за включване (Фиг. 

5) 

Фиг. 5 

 
 Избор на ниво на енергията 

 i-LIGHT е снабден с 5 нива на енергия. Ниво едно е най-ниската степен, а ниво пет най-високата. 

 Съвет: За най-ефективни резултати винаги използвайте най-високото енергийно ниво, което не 

причинява дискомфорт на кожата. 

 За да определите нивото на енергия, което използвате, разгледайте броя на светлини, които 

светят на дисплея за нивото на енергията (Фиг. 6). 

Фиг. 6 

 
 Вашият i-LIGHT автоматично ще се настрои на ниво едно всеки път, когато включвате 

устройството. За да смените нивото, натиснете бутона за избор на нивото на енергия. 

 

 Тествайте i-LIGHT върху кожата си 

 Преди първата пълна процедура, тествайте i-LIGHT на малка част от кожата си и 

изчакайте 24 часа, за да се уверите че няма нежелани реакции. 
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 Стартирайте с ниво на енергията 1 

1. Поставете дръжката i-LIGHT към кожата си, така че светлинния прозорец да е изпълнен от 

кожата.  

2. Уверете се, че сензорите за контакт с кожата са в пълен контакт нея и индикаторът за статус 

на лампата свети в зелено (Фиг. 7). 

Фиг. 7 

 
3. Натиснете импулсния бутон, за да произведете светлина. 

 Лек до среден дискомфорт е нормален. Ако светлината произведена на първо ниво на енергия, е 

поносима, увеличете до ниво на енергия две. Преместете устройството на различно място и 

натиснете импулсния бутон още веднъж. Повторете този процес докато установите подходящото 

ниво на енергия за вас. 

 Изчакайте 24 часа и погледнете тестовата зона . Ако кожата ви в зоната изглежда нормално, 

продължете с вашата първа пълна процедура на нивото на енергия, което сте определили като 

подходящо за вас. 

 Бележка: Трябва да тествате устройството на всяка зона от лицето или тялото Ви, която бихте 

желали да третирате. 

 

 

 

 

 

 ТРЕТИРАНЕ 

 СМЯНА НА ПРИСТАВКИ 

 Вашият i-LIGHT е снабден с две приставки - за лице и тяло. 

 Приставката за тяло е специално разработенa за окосмяването по тялото  и може да присветва на 

всеки 3 секунди. 

 Лицевата приставка е специално разработена за отстраняване на лицевото окосмяване при 

жените  и минимизира изтичането на светлинна енергия, може да присветва на всеки 4 секунди. 

 Приставките са маркирани с различни икони, за да може да ги различавате (Фиг. 8).  

 

 

Фиг. 8 

 
 За да смените приставките: 

 ВНИМАНИЕ: Винаги се уверявайте, че уредът е изключен и че захранващият кабел не е свързан 

с електрическата мрежа преди да изваждате приставка. 

 Ако приставката се махне, докато уредът е включен, всички индикаторни светлини на базата ще 

светнат и ще се чуе звук „бийп“. 

 Оставете уреда да се охлади за 5 минути преди да се опитвате да сменяте приставките. 

1. Изключете от бутона за включване/изключване (OFF) и изключете захранващия кабел от контакта. 

2. Хванете приставката с една ръка, докато натискате двата бутона за освобождаване на приставка с 

другата ръка, издърпайте нежно. (Фиг. 9) 

3. Внимателно натиснете другата приставка обратно на дръжката, като се уверите, че и двете странични 

щифчета кликват на място. 

 БЕЛЕЖКА: По-дългият щифт (със златни ленти) трябва да бъде отгоре, за да пасне правилно. 

Фиг. 9 
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 Съхранявайте приставката, която не използвате на безопасно място ( като например в 

опаковката) като внимавате да не повредите импулсния прозорец и останалите части. 

 i-LIGHT е снабден с два режима на работа - Единичен импулс и Мулти импулс. Вашият I-LIGHT 

автоматично ще се настрои на режим Единичен импулс всеки път, когато го включвате. 

 Режим Единичен импулс: i-LIGHT ще произвежда импулс всеки път, когато натиснете 

импулсния бутон. Този режим е идеален за по-прецизни процедури като тези на лицето и малки 

зони по тялото. 

 Режим Мулти импулс: i-LIGHT устройството ще присветва, когато е натиснат импулсния бутон 

и ще продължи да присветва всеки 3 секунди, когато кожата се намира в пълен контакт със 

сензорите. Режимът Мулти импулс ви позволява бързо да третирате големи зони като просто 

приплъзвате дръжката по кожата и след всяко присветване. 

 

 Как да третирате: 

 Поставете импулсния прозорец плътно до кожата и се уверете че сензорите за контакт са в пълен 

контакт с нея. 

 Бележка: Когато сензорите  са в пълен контакт с кожата, ще чуете звук „чирп“ и индикаторът за 

статус на лампата ще светне в зелено. 

1. Натиснете импулсния бутон, за да произведете светлинен импулс. Очаквайте да видите ярка 

светлина ( подобна на светкавица на фотоапарат) и ще почувствате умерено усещане за 

затопляне. 

2. Преминете към следващата зона и третирайте във формата на мрежа, за да покриете цялата 

зона. 

 За режим Единичен импулс: Натиснете импулсния бутон всеки път, когато преместите уреда към 

следващото място. 

 За режим Мулти импулс: дръжте пръста си на импулсния бутон,   и го приплъзвайте към 

следващата зона, като сте сигурни, че сензорите за контакт са в пълен контакт с кожата. 

Следващият импулс ще бъде произведен автоматично след 3 секунди.  

 Бележка: По време на работа в режимМулти импулс, ако отпуснете импулсния бутона или 

загубите контакт с кожата, възстановете третирането като повторите стъпките описани по-горе. 

Фиг. 10 

 
 Третиране на лицето ( за употреба само от жени ) 

 Окосмяването по лицето може да бъде много различно от окосмяването по тялото и кожата на 

лицето е по-чувствителна  и по-често се излага на UV лъчите; ето защо третирането на 

нежеланото окосмяване по лицето е различно от това за тялото  - моля уверете се, че сте прочели 

внимателно Предупредителните мерки и мерките за безопасност преди да започнете да третирате 

зоната на лицето. 

 Важно: Приставката за лице е специално проектирана, за да третира уникални характеристики на 

женското лицево окосмяване. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ приставката за тяло върху зоната на лицето. 

Вижте секцията " Смяна на приставките" за повече информация. 
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 Приставката за лице е предназначена за употреба само от жени за отстраняване на лицево 

окосмяване в зоните под скулите (Фиг. 10). 

 Не използвайте върху мъжки бради или лицево окосмяване при мъжете, тъй като резултатите 

могат да бъдат перманентни или неравни, което може да доведе до  нежелани промени в 

характеристиките на лицевото окосмяване. 

 

СЪВЕТИ ПРИ ТРЕТИРАНЕ 

 

 Третиране на тялото 

 За най-добри резултати избягвайте припокриването на светлинните присветвания. Това помага 

да предотвратите излагането на по-висока енергия от необходимото, за да потиснете растежа на 

космите. Това също осигурява максимално използване на лампата. За най-ефективни резултати , 

винаги използвайте на най-високото ниво на енергия, което не причинява дискомфорт на кожата. 

Нивото, което използвате, трябва да оставя усещане за топлина върху кожата, но никога да не 

причинява дискомфорт. 

 Можете да забележите че по-кокалестите зони, като рамене, пищял и глезени, са по-

чувствителни по време на процедурите. 

 Това е нормално и не трябва да ви притеснява. За да избегнете тази чувствителност, опитайте да 

разпънете кожата далеч от костта  по време на процедурата. 

 

 Третиране на лицето 

 Тествайте върху малка част от кожата - тъй като кожата на лицето е по-чувствителна, тествайте 

на малък участък преди да продължите. Вижте секцията "Тестване на i-LIGHT върху кожата" за 

повече детайлна информация. 

 Използвайте огледало, за да си помагате при процедурите - използването на огледало дава добър 

поглед върху зоната, която желаете да третирате  и помага да осигурите избягването на 

третирането на устните или каквито и да е други тъмни петна.  Ако отразената светлина ви е 

неприятна, можете да затворите очите си преди всеки импулс. 

 Разпънете кожата за по-добър контакт. Контурите на лицето може да затруднят контакта на 

сензорите с кожата и те да бъдат напълно функционални в определени зони. За ваше улеснение 

може да опитате да покриете зъбите си с горната си устна, за да опънете кожата в зоната, или да 

използвате езика си, за да опънете бузите си за по-добър контакт. 

 

 

Грижа след третиране: 

 

След третиране можете да установите леко зачервяване или усещане за затопляне по кожата. Това е 

нормално и ще изчезне бързо. За да избегнете раздразнение на кожата след третиране , следвайте 

следните предпазни мерки: 

 Избягвайте излагането на слънчева светлина поне 24 часа след третиране. Предпазвайте кожата 

със слънцезащитен фактор 30 в продължение на две седмици след всяка процедура. 

 Не удължавайте излагането на слънце като печене на естествена светлина, използване на 

солариум или изкуствен тен поне 2 седмици след всяка процедура. 

 След третиране пазете зоната чиста и суха, пийте достатъчно вода, за да осигурите добрата 

хидратация на кожата. 

 Не взимайте горещи вани, душове, не посещавайте парни бани или сауни 24 часа след 

процедурите. 

 Не депилирайте ( не използвайте кола маска, не издърпвайте космите, не използвайте 

депилатоари) по време на процедурата - можете да обръснете окосмяването, но избягвайте да го 

правите поне 24 часа след всяка процедура. 

 Не използвайте избелващи кремове или парфюмирани продукти поне 24  часа след процедурата. 

 

 

ЛАМПА СЪС 150 000 ИМПУЛСА 
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 Лампата може да произведе 150 000 импулса в рамките на своя живот, което означава, че не са 

необходими резервни части. 

 Гарантирано е, че лампата в този уред ще  издържи през целия гаранционен 

период , както е посочено на гаранционната карта  предоставена с този продукт. 

 В изключително редките ситуации, когато импулсите на лампата свършат, моля 

свържете се със сервизния център на Remington за резервна част. 

 

 Знаци, че лампата трябва да се смени: 

 Индикаторът за статус на лампата свети в жълто - това означава че са останали 150 импулса. 

 Индикаторът за статус на лампата премигва в жълто: Лампата е празна 

 

Почистване на вашето i-LIGHT устройство 

 Внимание: Преди да почистите вашето i-LIGHT устройство се уверете, че уредът е изключен и 

захранващият кабел е изключен от устройството. 

 Редовното почистване помага да се осигурят оптимални резултати  и дълъг живот на 

устройството. 

 За да почистите импулсния прозорец,. използвайте само кърпата без власинки, включена в този 

комплект. Внимавайте да не надраскате или спукате импулсния прозорец. Пукнатините и 

драскотините могат да намалят ефективността на уреда. 

 За упорити петна върху импулсния прозорец, навлажнете памучен тампон с медицински спорт 

или алкохол и нанесете на прозореца и почистете внимателно с предоставената кърпа без 

власинки. 

 Използвайте малка преносима прахосмукачка, за да премахнете праха и замърсяванията  от 

вътрешността на отворите в държката. 

 ВНИМАНИЕ: Ако импулсният прозорец е пукнат или счупен, устройството не трябва да се 

използва . Никога не драскайте филтърното стъкло или металната повърхност вътре в 

третиращата глава. 

 ВНИМАНИЕ: i-LIGHT е устройство с висок волтаж. Никога не потапяйте във вода . Никога не 

почиствайте устройството или която и да е негова част под течаща вода или в съдомиялна 

машина. 

 

 Съхранение 

 Изключете устройството, издърпайте кабела от електрическата мрежа и го оставете да изстине за 

10 минути преди да го приберете за съхранение 

 Съхранявайте уреда на сухо място при температури между 15
о
С и 35

о
С. 

 

 Отстраняване на проблеми 

 Винаги четете тези инструкции преди да използвате i-Light. 

 Обръщайте се към тази секция, ако имате проблеми с i-LIGHT , тъй като тази секция се отнася за 

най-често срещаните проблеми, които можете да срещнете с устройството. Ако следвате 

инструкциите в тази секция и продължите да имате проблеми, моля свържете се със сервизния 

център на Ремингтън за допълнително съдействие. 

 

 Уредът е включен от бутона за включване, но устройството не работи. 

 Моля уверете се, че устройството е включено в работещ електрически контакт. 

 Опитайте се да включите в друг контакт. 

 Уредът има пукнатини или е счупен. 

 Не използвайте уреда, ако е повреден. Ако имате опасения относно употребата на уреда, 

преустановете употребата и се свържете със сервизния център на  Ремингтън за допълнително 

съдействие.. 

 Уредът е включен но не можете да увеличите или намалите нивото на енергията. Опитайте се да 

рестартирате устройството като го изключите и изчакайте няколко секунди преди да го включите 

отново. 

 Усещате странна миризма. 

 Уверете се, че зоната е добре избръсната преди да третирате. 
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 Третираните зони са зачервени след процедурите. Това е нормално и зачервяването би следвало 

да е премине. Ако не, опитайте с по-ниски нива на енергията 

 Внимание: Ако устройството се използва по-продължителен период от време, може да се 

изключи автоматично  (за около 40 секунди), за да изстине. След като уредът се е охладил , ще 

може да се използва отново. 

 

LED светлини Всички индикатори за избрания 

интензитет на светлината мигат  

 

Уредът е прегрял и за момент е 

деактивиран, за да се охлади. 

Всички индикатори за интензитет на 

светлината мигат 

 

Уредът е в неизправност. Изключете го, 

изчакайте малко и опитайте отново. Ако 

проблемът продължава да съществува, 

уредът трябва да бъде върнат за ремонт. 

Всички LED светлини мигат с  

предупредителен звук „бийп“ 

 

Третиращата глава е извадена или не е 

фиксирана добре. 

Звуци Няма пълен контакт. Импулсният бутон е натиснат, в момент, 

когато сензорът за контакт с кожата не е 

напълно активиран. 

Смяна на лампата. Лампата липсва или е необходимо да бъде 

сменена. 

Сензорите за контакт с кожата са 

блокирали. 

Импулсният бутон е натиснат след като 

сензорът за контакт с кожата е бил 

активиран от началото на употребата на 

уреда. Сензорите за контакт с кожата може 

да са блокирали. 

 

 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

За пълен списък от често задавани въпроси  моля посетете www.remington-europe.com/ilight/ 

В. Кои зони на тялото мога третирам с i-LIGHT? 

О. i-LIGHT  е създаден за употреба от мъже и жени в зоните под врата включително крака, подмишници, 

бикини линия, ръце, гърди и гръб. Жените също могат да използват в зоната на лицето под нивото на 

скулите. 

В. Какви са рисковете свързани с i-LIGHT технологията? Безопасна ли е? 

О. i-LIGHT е клинично тествана и доказана сигурна и ефективна технология , но като с всяко 

електронно устройство, е важно да прочетете внимателно и да следвате инструкциите за употреба и 

предупредителните мерки и мерките за безопасност. 

В. IPL опасен ли е за кожата след дългосрочна  употреба?  

О. Не са регистрирани никакви странични ефекти или кожни увреждания от дългосрочната употреба на 

интензивна пулсираща светлина (IPL). 

В. Защо космите ми продължават да растат въпреки процедурите? 

О. Резултатите не са незабавни,  а индивидуалните такива могат да варират . Повечето потребители ще 

започнат да забелязват по-малко косми след 1-2 седмици след началото на процедурите. През това време 

може да изглежда, че космите все още растат, но те всъщност се избутват. 

Космите растат в цикъл от три фази, който трае 18-24 месеца. Само космите във фаза на активен растеж 

подлежат на третиране, ето защо   са необходими няколко процедури за оптимални резултати. Друга 

причина за продължаващия растеж  може да бъде, че сте пропуснали зоната по време на процедурата. 

Повторете режима от процедури, когато забележите последващ растеж. 

В. Защо не мога да използвам i-LIGHT след скорошно излагане на слънчева светлина? 

О. Излагането на слънчева светлина  предизвиква появата на високи нива на меланин в кожата  и излага 

кожата на по-висок риск от  изгаряния или появата на мехури след процедурата.  

В. Трябва ли да защитавам очите си при употреба на I-LIGHT? 
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О. Не, светлината не е вредна за очите. I-LIGHT има система за сигурност, която предотвратява 

инцидентното присветване , когато уреда не е в контакт с кожата. Малкото количество светлина, което 

се отделя по време на процедурите, е подобно на това от светкавица от фотоапарат и не е вредно за 

очите. 

 

Специално създадената приставка за лице минимизира изтичането на светлина. Ако отразената светлина 

ви е неприятна за очите, можете да ги затворите преди всеки импулс. 

 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА  
За да се избегнат екологични и здравни проблеми, дължащи се на опасните вещества в електрическите и 

електронни уреди, уредите, маркирани с такъв символ, не трябва да се изхвърлят с обичайните битови 

отпадъци, а да се възстановяват, използват повторно или рециклират. 

 
 

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ГАРАНЦИЯ 

Дефектите, касаещи функционирането на уреда в рамките на гаранционния период, ще бъдат 

коригирани чрез подмяна или ремонт от наша страна, стига уредът да се използва и поддържа в 

съответствие с инструкциите. 

Вашите законни права не са засегнати. 

Консумативите не са включени в гаранцията. 

Гаранцията не обхваща дефекти, причинени от ремонта от неупълномощен дилър. 

Гаранционен период – 2 години от първата покупка на дребно. 

Вашите законни права не са засегнати. 

При обаждане в сервизния център на Ремингтън®, трябва да продиктувате номера на модела, без който 

ние не можем да ви окажем нужното съдействие. Номерът на модела се намира на табелката с данни, 

разположена върху уреда. 

Спекртум Брандс България ЕООД – тел. 359 2 979 04 01 

 


