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Дякуємо, що обрали прилад для інтенсивного омолодження 
шкіри обличчя 3D Skin! 
Перед першим використанням, будь-ласка, уважно 
прочитайте керівництво користувача для безпечного і 
правильного використання приладу та надійно зберігайте 
його для повторного ознайомлення у разі необхідності.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Заходи безпеки класифікуються як «НЕБЕЗПЕЧНО», 
«ПОПЕРЕДЖЕННЯ» або «УВАГА» для того, щоб чітко вказати 
рівень небезпеки і можливі травми або пошкодження, які 
можуть виникнути у разі неправильного використання 
приладу.

НЕБЕЗПЕЧНО - цей символ вказує, чого не можна робити.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ - цей символ вказує, з чим варто бути 
обережним.
УВАГА - цей символ вказує на те, що необхідно робити.

Не використовуйте цей прилад, якщо він має зовнішні 
пошкодження або несправності під час роботи. 
Оскільки цей прилад має вбудований акумулятор, будь-
ласка, не зберігайте його в умовах високої температури, 
тому що це може призвести до перегрівання акумулятора 
і, як наслідок, пожежі. 
Не використовуйте адаптер для заряду приладу з 
напругою понад 100-240V, щоб уникнути пожежі, 
ураження електричним струмом тощо. 
Не розбирайте і не намагайтеся ремонтувати прилад 
самостійно, щоб уникнути ураження електричним 
струмом. 
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Не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій і не 
заряджайте прилад занадто довго. Це може спричинити 
ураження електричним струмом, коротке замикання 
тощо. 
Будь-ласка, не дозволяйте дітям або підліткам 
користуватися цим приладом. Зберігайте прилад у 
недоступному для дітей місці. 
Цей прилад необхідно використовувати лише для догляду 
за шкірою обличчя та шиї. Будь-ласка, не використовуйте 
прилад на інших ділянках тіла та в будь-яких інших цілях.

Якщо ви будете використовувати акумулятор після 
того, як він перевищить строк своєї служби, всередині 
акумулятора може виникнути хімічна реакція, яка 
призведе до його деформації. Крім того, акумулятор 
може деформуватись під дією високих температур або 
під час падіння приладу. Якщо акумулятор у приладі 
було деформовано, будь-ласка, не використовуйте його. 
Якщо під час використання приладу ви помітите незвичну 
реакцію шкіри, будь-ласка, негайно припиніть його 
використання.
Будь-ласка, використовуйте зарядний пристрій із 
комплекту належним чином, щоб уникнути несправності 
приладу, можливості виникнення пожежі або ураження 
електричним струмом. 
Будь-ласка, негайно припиніть використовувати/
заряджати прилад у випадку його надмірного нагрівання.

Будь-ласка, перед першим використанням переконайтесь, 
що прилад не має слідів пошкодження. 
Обов’язково дотримуйтесь правил щодо використання 
приладу, які зазначені у цьому посібнику. 
Для заряду акумулятора використовуйте зарядний 
пристрій із комплекту. 
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Будь-ласка, уникайте потрапляння води на корпус 
приладу. Це може призвести до короткого замикання, 
ураження електричним струмом, пожежі тощо.
Будь-ласка, уникайте випадків падіння приладу, аби 
уникнути пошкодження і деформації його корпусу. 
Після використання приладу обов’язково очищуйте 
електроди від залишків гелю. Для очищення маніпули не 
використовуйте засоби на масляній основі. 
Прилад має вбудований літієвий акумулятор, який 
неможливо замінити на новий. Після закінчення строку 
служби акумулятора, прилад слід безпечно утилізувати. 
Якщо у вас виникли питання щодо використання 
приладу, зателефонуйте до постачальника та отримайте 
професійну консультацію.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прилад для ліфтингу х1

Керівництво 
користувача х1

Кільце для 
фіксації  х1

Кабель для
заряду  х1
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ОГЛЯД ПРИЛАДУ

Кільце для
фіксації

LED-лампаУльтразвуковий 
електрод  

Мікрострумовий 
електрод  

Світлові 
індикатори

Сенсорні 
електроди

USB-роз’єм

Кнопка POWER

Кнопка MODE

МЕТОД ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА

• Перш ніж використовувати прилад , обов’язково зарядіть 
акумулятор. Для заряду акумулятора використовуйте 
зарядний кабель з комплекту. Якщо ви використовуєте 
прилад за кордоном, будь-ласка, спочатку перевірте чи 
відповідає рівень місцевої напруги для заряду приладу.

• Перед зарядкою вимкніть прилад, підключіть до адаптера, 
що відповідає характеристикам. Підключіть адаптер до 
джерела живлення, а інший кінець шнура підключіть до 
роз’єму для зарядки на поверхні приладу.

• Світлові індикатори відображатимуть процес заряду 
акумулятора. Після закінчення заряду акумулятора всі 
індикатори будуть постійно світитись.
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• Після того, як акумулятор буде заряджено, від’єднайте 
кабель від приладу, а зарядний пристрій від джерела 
живлення. Якщо під час процесу заряду акумулятора 
адаптер нагрівається – це нормальне явище.

• Як правило, час повного заряду акумулятора становить 
близько 2 годин (залежно від температурних умов 
навколишнього середовища і рівня напруги джерела 
живлення).

• Якщо під час процедури омолодження потужність 
приладу недостатня, підключіть прилад до джерела 
живлення за допомогою зарядного шнура та зарядіть 
прилад.

МЕТОД ВИКОРИСТАННЯ

Прилад має 6 конфігурацій режимів, які працюють 
автоматично.

1

2

Перед використанням приладу необхідно очистити шкіру 
обличчя за допомогою спеціального засобу (тонік, засіб 
для зняття макіяжу).  
Натисніть і утримуйте кнопку POWER протягом 2 секунд, 
щоб увімкнути прилад. Активується режим очікування.
Використовуйте кнопку MODE, щоб обрати необхідний 
режим. Для зміни інтенсивності режиму натискайте на 
кнопку POWER. Рівень інтенсивності відображатиметься 
світловими індикаторами: 2 індикатори - 1 рівень, 4 
індикатори - 2 рівень, 6 індикаторів - 3 рівень. 

3

7

Clean Mode

Режим очищення. Відображається індикатором “С”. Поєднує 
ультразвукову вібрацію, термоліфтинг і вплив позитивних 
іонів. Проводьте цю процедуру, прикріпивши кільцем до 
приладу серветку з засобом для очищення. Рекомендується 
проводити 1 раз на 2-3 дні протягом 2-3 хвилин.
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Nourishing Mode

Lifting Mode

Photon Mode

Massage Mode

 Soothing Mode

Режим живлення. Відображається індикатором “N”. Поєднує 
вібрацію, термоліфтинг, ультразвукові імпульси і вплив 
негативних іонів. Проводьте цю процедуру з попереднім 
нанесенням на шкіру сироватки чи есенції. Рекомендується 
проводити щодня. Час процедури - 2-3 хвилин.

Режим підтяжки. Відображається індикатором “L”. Поєднує 
вібрацію, термоліфтинг, ультразвукові імпульси для ліфтингу 
і мікрострум. Проводьте цю процедуру з попереднім 
нанесенням на шкіру струмопровідного гелю чи тканинної 
маски. Рекомендується проводити щовечора протягом 3-5 хв.

Режим LED-терапії. Відображається індикатором “P”. Поєднує 
вібрацію, червоне і синє світло. Рекомендується проводити 
щовечора. Час процедури - 3-5 хвилин.

Режим масажу. Відображається індикатором “M”. Поєднує 
вібрацію, термоліфтинг і червоне світло. Рекомендується 
проводити щовечора.  Час процедури - 3-5 хвилин.

Режим заспокоєння. Відображається індикатором “M”. 
Поєднує вібрацію, термоліфтинг і синє світло. Рекомендується 
проводити щовечора для заспокоєння шкіри після інших 
режимів. Час процедури - 3-5 хвилин.

Прилад починає працювати лише за умови контакту 
головного і сенсорних електродів, що розташовані по 
боках, зі шкірою. Якщо контакт буде втрачено, прилад 
автоматично перейде у режим очікування. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ

Ретельно опрацюйте ділянку чола у вертикальному 
напрямку догори, після чого рухайтесь від центру до 
зовнішніх ліній чола 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 3D Skin

Модель F65U

Акумулятор 3.7V, 800 mAh

Час повного заряду акумулятора 2 години

Номінальна потужність 3 W

Час роботи 100-130 хвилин

Розмір 165 х 53 х 48 мм

LED RED – 623 nm / BLUE – 465 nm

Вага 145 г

Країна виробник Японія

Країна збірки Китай



ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Для чого необхідно використовувати серветку або 
ватний диск під час процедури очищення шкіри?
Під час глибокого очищення шкіри серветка/ватний диск 
запобігають повторному контакту забруднень зі шкірою. 
Як обрати рівень інтенсивності? 
Рівень інтенсивності будь-якого режиму можна 
регулювати за допомогою одного натискання на кнопку 
POWER.  
Чи підходить цей прилад для неповнолітніх?
Відповідно до стану шкіри, цей прилад рекомендується 
використовувати для людей, віком старше 20 років.  
Що я буду відчувати під час процедури?
Відповідно до обраного режиму, ви можете відчувати 
легке скорочення м’язів і тепло у глибоких шарах шкіри. 
Перед першим використанням приладу рекомендовано 
активувати найменшу інтенсивність, щоб ваша шкіра 
звикла до проведення подальшої процедури.  
Для якого типу шкіри підійде цей прилад? 
Цей прилад підходить для будь-якого типу шкіри. Якщо 
у вас жирна шкіра – застосовуйте високу інтенсивність 
імпульсів, якщо шкіра тонка, суха і чутлива – застосовуйте 
нижчу інтенсивність. 
Чи є цей прилад водонепроникним? 
Враховуючи необхідність використання косметики, 
маніпула приладу - водонепроникна, проте його корпус 
не є водонепроникним. Через це не рекомендується 
використовувати апарат у ванній кімнаті. Вода і вологе 
повітря можуть спричинити корозію внутрішніх деталей 
і, як результат, несправність приладу. В жодному разі не 
занурюйте прилад цілком у воду, для очищення корпусу 
використовуйте ватні диски, паперові рушники чи 
серветки.

1

2

3

4

5

6
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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 3D Skin F65U 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.



ЗА КОНСУЛЬТАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЬ:
WWW.LIFTING-LAB.COM


