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ВИКОРИСТАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ACETINO - прилад для домашнього омолодження шкіри 
обличчя, що  поєднує у собі 2 сучасні косметологічні технології:

EMS (електроміостимуляція): Електричні імпульси 
змушують м’язи інтенсивно скорочуватися, в 
результаті чого, прискорюється кровообіг і відтік 
лімфи, поліпшується метаболізм. EMS застосовується 
з двома цілями: з одного боку, ця методика забезпечує 
цілеспрямовану, тонізуючу дію, з іншого боку – за її 
допомоги можна досягти розслаблюючого ефекту і 
зниження напруги м’язів. 

EMEMSS

Роллер: Круглі металеві масажні ролики продукують 
інтенсивний лімфодренажний масаж, який зменшує 
набряклість і “розбиває” жирові клітини. У комплексі з 
EMS, вібромасаж надає вираженого омолоджуючого 
ефекту. Також відмінно знімає м’язову напругу та 
ознаки втоми.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Не використовуйте прилад під час вагітності, менструації 
або періоду лактації. 
Не використовуйте прилад, якщо у вас підвищена 
температура. 
Будь-ласка, 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.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ

Регулярне очищення

Після кожного використання необхідно очищати поверхню
масажера від забруднень.

Перед очищенням переконайтесь, що прилад вимкнено
та не є підключеним до електромережі. 
Якщо ви використовуєте прилад у ванній, уникайте 
потрапляння вологи на корпус приладу та не занурюйте 
його цілком у воду. 
Уникайте потрапляння бруду і вологи до роз’єму для 
зарядки. 
Для очищення не використовуйте хімічні засоби та
розчинники.

ОГЛЯД ПРИЛАДУ

ЕлектродиМасажний 
роллер

Індикатор 
інтенсивності роллера

Увімкнення/ вибір 
інтенсивності роллера

Увімкнення/ вибір 
інтенсивності EMS

Індикатор 
інтенсивності EMS

База для зарядки
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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 буде горіти червоний 
світлодіодний індикатор.
Коли акумулятор зарядиться повністю, індикатор згасне.

Прилад не може працювати під час процесу заряду 
акумулятора. 
Якщо під час використання приладу рівень заряду 
акумулятора буде занадто низький, прилад автоматично 
вимкнеться.
Повний заряд акумулятора (2-3 години) розрахований на 
2 години роботи приладу. 

МЕТОД ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА

Умови зберігання

Якщо ви довго не використовуєте прилад, переконайтесь,
що ви зберігаєте його у чистому вигляді.
Не залишайте прилад підключеним до електромережі після
завершення процесу зарядки акумулятора.
Не зберігайте прилад у місцях з високою вологістю та біля
вогню. 
Зберігайте у недоступному для дітей місці.

Після використання приладу використовуйте шматочок 
сухої тканини щоб витерти зайву вологу та забруднення, що
залишились на поверхні приладу.
Після очищення помістіть прилад у сухе приміщення із 
гарною вентиляцією для повного просихання.



Після 10 хвилин роботи прилад автоматично вимкнеться. 
Прилад не є водонепроникним. Не занурюйте його у воду,  
для очищення приладу використовуйте вологу серветку.
Процедуру необхідно проводити із попереднім 
нанесенням на шкіру струмопровідного гелю.
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ІНДИКАТОРИ ТА КЕРУВАННЯ

Робота масажного роллера

Функція EMS

Прилад не працює – світлодіоди вимкнені.
Повільне обертання роликів – затисніть кнопку ROLLER на 3
секунди, перший світлодіод загориться синім кольором.
Середня швидкість обертання роликів – натисніть кнопку
ROLLER вдруге, два ствітлодіоди загоряться синім кольором. 
Висока швидкість обертання роликів – натисніть кнопку 
ROLLER втретє, три ствітлодіоди загоряться синім кольором. 
Вимкнути прилад - натисніть кнопку ROLLER четвертий раз.

Прилад не працює – світлодіоди вимкнені.
Функція EMS із низьким рівнем інтенсивності – затисніть 
кнопку EMS на 3 секунди, перший світлодіод загориться 
червоним кольором.
Функція EMS із середнім рівнем інтенсивності – натисніть 
кнопку EMS вдруге, два ствітлодіоди загоряться червоним 
кольором. 
Функція EMS із високим рівнем інтенсивності – натисніть 
кнопку EMS втретє, три ствітлодіоди загоряться червоним 
кольором. 
Вимкнути прилад - натисніть кнопку EMS четвертий раз.



7

Очистіть шкіру обличчя від макіяжу та себума. Нанесіть 
зволожуючий крем або гель на водній основі. Для 
максимального ефекту рекомендується під гель для 
апаратних процедур нанести вітамінну сироватку.
Активуйте апарат затиснувши кнопку “Roller” на 3 секунди.
Для вибору інтенсивності масажу натисніть на кнопку 
“Roller” 1 раз. Інтенсивність можна вибрати від 1-3. 
Відповідно до обраного режиму інтенсивності загориться
синій світлодіодний індикатор. 
Для активації режиму електроміостимуляції затисніть
кнопку “EMS” на 3 секунди.
Для вибору інтенсивності EMS ліфтингу натисніть на
кнопку “EMS” 1 раз. Інтенсивність можна вибрати від 1-3. 
Відповідно до обраного режиму інтенсивності загориться
червоний світлодіодний індикатор. 
Проводьте процедуру омолодження шкіри протягом 
10 хвилин згідно до масажних ліній, вказаних у розділі 
“Технологія використання”. Через 10 хвилин роботи 
прилад вимкнеться автоматично.
Для того, щоб вимкнути прилад примусово, натискайте 
на кнопки “EMS“ і “Roller”, поки світлодіодний індикатор 
не згасне. 
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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

7
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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. Ви спробували 
увімкнути прилад
неналежним чином.

Для увімкнення приладу 
затисніть кнопку ROLLER/
EMS на  3 секунди.

Низький заряд 
акумулятора.

Зарядіть акумулятор.

Прилад швидко 
вимикається.

Низький заряд 
акумулятора.

Зарядіть акумулятор.

Закінчився термін 
роботи акумулятора.

Зверніться до сервісного 
центру.

Під час застосування 
функції EMS ви 
відчуваєте біль.

Ви використовуєте 
занадто високу 
інтенсивність 
електричного струму.

Почніть процедуру 
EMS з першого 
рівня інтенсивності 
електричного струму.

У вас занадто суха 
шкіра.

Нанесіть на 
шкіру обличчя 
струмопровідний гель.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва LL Acetino

Модель SR-08A

Потужність 3 W

Час повного заряду акумулятора 2.5 години

Колір Білий

Розмір 154 x 63 x 62 см

Вага 180 г

Сертифікати CE, FCC, FDA, RoHS

Країна збірки Китай

Країна виробник Південна Корея



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 ACETINO 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


