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ПЕРЕДМОВА

Апарат комплексного догляду MISMON – це домашній 
багатофункціональній прилад для інтенсивного ліфтингу і 
омолодження шкіри обличчя. 
MISMON поєднує у собі 8 сучасних косметологічних технологій:

RFRF
RF (радіочастотний ліфтинг): генерує тепло, 
яке прогріває внутрішні шари шкіри вище 40°C і 
активує стрімке вироблення колагену і еластину. 
Покращується стан шкіри, зникають глибокі зморшки.

Ion Cleaning (очищення): позитивно зарядженні  іони 
очищують шкіру від глибоких забруднень, яких важко 
позбутись за допомогою звичайних очищувальних 
засобів для шкіри.

Ion Moisturizing (живлення): негативно зарядженні 
іони допомагають косметологічним засобам швидше 
і глибше проникати в глибокі шари шкіри.

Eye Care (догляд в зоні навколо очей): іони низької 
частоти делікатно впливають на шкіру в зоні навколо 
очей. Зникають набряки і синці під очима.

EMS (електроміостимуляція): електричний струм 
високої інтенсивності активує роботу м’язів і надає їм 
тонус. Поступово моделюється чіткий овал обличчя.

Vibration (вібрації): інтенсивні вібрації забезпечують 
делікатний масаж, покращення кровообігу і швидке 
проникнення доглядової косметики у шкіру.

LED (світлотерапія): червоне світло (650 нм) 
забезпечує анти-віковий догляд, синє світло (465 нм) 
має заспокійливий та антибактеріальний ефект.

Cool (охолодження): холодний компрес звужує пори, 
знімає набряки і почервоніння на шкірі.

EMEMSS
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці. 
Не використовуйте прилад під час вагітності, менструації 
або періоду лактації. 
Не використовуйте прилад, якщо у вас підвищена 
температура. 
Будь-ласка, уникайте потрапляння води на корпус 
приладу, і не зберігайте прилад у вологому місці. Це 
може призвести до короткого замикання, ураження 
електричним струмом, пожежі тощо. 
Не намагайтесь ремонтувати прилад самостійно. 
Не використовуйте прилад, якщо він має зовнішні 
пошкодження або несправність під час роботи.
Використовуйте прилад лише за призначенням.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

База для зарядки х1

Керівництво 
користувача х1

Серветки х1

Кільце для 
фіксації  х1

Адаптер для
заряду  х1

Прилад для ліфтингу х1
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Помістіть прилад у базу для зарядки акумулятора. Підключіть 
базу до джерела живлення за допомогою зарядного шнура 
із комплекту. 
Під час процесу заряду акумулятора індикатор, який 
відображає стан акумулятора, буде безперервно блимати. 
Коли акумулятор зарядиться повністю, індикатор припинить 
блимати, екран згасне.

Прилад не може працювати під час процесу заряду 
акумулятора. 
Якщо під час використання приладу рівень заряду 
акумулятора буде занадто низький, прилад автоматично 
вимкнеться.

МЕТОД ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА

ОГЛЯД ПРИЛАДУ

LCD-дисплей

Кнопка включення/ 
вибору режиму

Кнопка вибору 
інтенсивності

Контактні 
електроди (ION)

Електроди

Кільце для
фіксації

Роз’єм для 
USB-кабелю

Магнітний порт 
для зарядки

LED-лампа



Ватний диск необхідно використовувати лише під час 
режиму «CLEAN». Для цього зафіксуйте на приладі ватний 
диск за допомогою титанового кільця.
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Режим Технологія Косметоло-
гічний засіб

Час 
процедур

Частота 
процедур

CLEAN
(очищення)

RF/ION 
Cleaning/ 
Vibration

Тонік 3 хвилини 2/3 рази на 
тиждень

IMPORT
(живлення)

RF/ION 
Moisturizing 

/Vibration

Сироватка/ 
гель

3 хвилини 2/3 рази на 
тиждень

EYE CARE
(догляд 

навколо очей)

ION Сироватка/
крем для 

повік

2 хвилини 2/3 рази на 
тиждень

EMS UP
(формування 
чіткого овалу)

RF/EMS Гель 2 хвилини 2/3 рази на 
тиждень

RF LED
(корекція 
зморшок)

RF/LED - Red 
light

Гель 3 хвилини 2/3 рази на 
тиждень

COOL
(холодний 
компрес)

Cooling/ LED 
- Blue light

- 3 хвилини Кожного 
дня

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

Рекомендації щодо використання

Перед використанням обирайте необхідний режим і рівень 
інтенсивності впливу електричних/радіохвильових імпульсів 
відповідно до потреб вашого типу шкіри.
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Зафіксуйте на приладі ватний диск за допомогою 
титанового кільця. Нанесіть на ватний диск або на шкіру 
обличчя тонік.
Натисніть  і утримуйте кнопку «MODE» протягом 3 секунд, 
щоб активувати прилад.
Автоматично активується  режим «CLEAN» . За допомогою 
кнопки «LEVEL» виберіть необхідний рівень інтенсивності 
процедури (від 1 до 5). Очистіть шкіру обличчя від 
забруднень і залишків макіяжу. 
Натисніть на кнопку «MODE» повторно, щоб активувати 
наступний режим. Під час вибору режимів дотримуйтесь 
наступної послідовності: CLEAN – IMPORT – EYE CARE – 
EMS UP – RF LED – COOL. 
Вібрації автоматично активуються під час режимів 
«CLEAN» та «IMPORT». Ви можете вимкнути/увімкнути 
вібрації в ручному режимі. Для цього необхідно натиснути 
і утримувати кнопку «LEVEL» протягом 3 секунд.  
Після завершення режиму «COOL» (3 хв), прилад 
вимкнеться автоматично. Щоб вимкнути прилад 
примусово, натисніть і утримуйте кнопку «MODE» 
протягом 3 секунд. Якщо ви не використовуєте прилад 
більше 1 хвилини, він автоматично вимкнеться.

5

6

4

Під час процедури омолодження не застосовуйте прилад 
на одній ділянці шкіри протягом тривалого часу. Це може 
завдати шкірі ушкодження. 
Після завершення процедури омолодження нанесіть 
на шкіру обличчя зволожуючий крем для уникнення 
подразнення та сухості шкіри. 
Після завершення використання приладу обов’язково 
очистіть електроди від залишків доглядової косметики за 
допомогою вологої серветки. 

1

2

3

МЕТОД ВИКОРИСТАННЯ
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ

Ретельно опрацюйте лобову ділянку у вертикальному 
напрямку догори, після чого рухайтесь від центру до 
зовнішніх ліній лоба та скроней.
Пересувайте прилад уздовж верхніх повік від 
внутрішнього кута ока до зовнішнього. У тому ж напрямку 
рухайтесь під лінією нижніх повік.
Рухайтесь від центру підборіддя до мочок вух, від куточків 
губ до зовнішньої сторони щок і від крил носа до скроней. 
Опрацюйте ділянку шиї у вертикальному напрямку як 
показано на малюнку, уникаючи місця розташування 
щитоподібної залози.

1

2

3

4

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність Можливі причини Рішення

Прилад не 
заряджається.

Зарядний пристрій не 
підключений належним 
чином до джерела 
живлення.

Перевірте чи правильно 
підключений зарядний 
пристрій до джерела 
живлення або до самого 
приладу.

Зарядний пристрій 
пошкоджено.

Використовуйте інший 
зарядний пристрій, що 
відповідає параметрам 
приладу.
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Прилад не вмикається. Не вдається натиснути 
на кнопку живлення.

Для активації приладу 
затисніть кнопку 
живлення на 2 секунди.

Акумулятор 
недостатньо 
заряджений.

Зарядіть акумулятор.

Операційна 
несправність.

Низький рівень заряду 
акумулятора.

Зарядіть акумулятор.

Прилад вимкнено. Увімкніть прилад.

Закінчився термін 
служби акумулятора.

Зверніться до сервісного 
центру.

Ви не обрали режим. Активуйте прилад та 
оберіть необхідний 
режим.

Час роботи приладу 
закінчився.

Активуйте прилад та 
оберіть необхідний 
режим.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва MISMON

Модель MS-308C

Акумулятор 500 mAh, 7.4V 

Час повного заряду акумулятора 2 години

Час роботи акумулятора 35-50 хв

Адаптер 9V=1A

Номінальна потужність 10 Вт

LED RED – 623 nm / BLUE – 465 nm

Розмір 17.8 x 4.2 x 8.35 см

Вага 550 г



ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Несправність виникла у разі неправильного та недбалого 
поводження з приладом. 
Несправність, викликана ремонтом в іншому сервісному 
центрі або магазині. 
Несправність у разі неправильного підключення до джерела 
живлення або несправності приладу для зарядки.  
У разі завершення терміну роботи деталей (акумулятор, 
плата і т.п.).

Прилад MISMON пройшов суворий контроль якості.
Будь-який виробничий дефект, що виник під час гарантійного 
періоду, буде безкоштовно відремонтований постачальником. 
При зверненні до постачальника необхідно надати 
гарантійний талон.

Деталі гарантії

Безкоштовне гарантійне обслуговування приладу діє у разі 
будь-яких виробничих дефектів під час гарантійного терміну. 
Гарантійне обслуговування буде відбуватися за рахунок 
споживача у випадках, якщо:

Про акумулятор

Акумулятор – є витратним елементом (не підлягає 
гарантійному обслуговуванню).
Якщо необхідно замінити акумулятор – зверніться до 
сервісного центру.

У разі, якщо під час звернення до сервісного центру споживач 
не має у наявності гарантійного талону або чеку, або 
несправність виникла після закінчення гарантійного терміну, 
прилад буде відремонтовано за рахунок споживача.
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ЗА КОНСУЛЬТАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЬ:
WWW.LIFTING-LAB.COM


