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LED MASKA Uživatelská příručka

Název produktu: miin-iMask
Model: Artemis-F

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte uživatelskou příručku
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Bezpečnostní informace
1. Bezpečné zacházení s přístrojem
- Pokud zaznamenáte kouř nebo zvláštní zápach z přístroje, okamžitě jej vypněte.
- Používejte pouze kabel a USB adaptér dodaný výrobcem zařízení.
- Přístroj nerozebírejte ani nijak neupravujte.
- Nepoužívejte zařízení pokud máte mokré ruce.
- V případě bouřky odpojte napájecí kabel.
- Při přesouvání přístroje odpojte napájecí kabel.
- Zařízení používejte pouze na místech bez elektromagnetického rušení.
- Chraňte zařízení před pády a nárazy.
- Pokud se do zařízení dostane vlhkost, nepoužívejte jej a kontaktujte zákaznické centrum.
- Chraňte masku před poškozením ostrými předměty (spony do vlasů, náhrdelníky, nehty, apod.).
- Případné poškozené příslušenství je nutné nahradit pouze novým originálním příslušenstvím.
- V případě neodborného zásahu do zařízení nebude možné provádět odborný záruční/pozáruční servis.
- Nepoužívejte napájecí kabel, pokud má viditelně poškozenou izolaci.
- Napájecí kabel zbytečně neohýbejte ani jinak fyzicky nenamáhejte.
- Nekopírujte hardware ani software zařízení.

2. Nebezpečí poranění
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než které jsou uvedeny v této příručce.
- Zařízení se doporučuje používat pouze jednou denně.
- Vyvarujte se přímého pohledu do zdroje LED světla. Nadměrný přímý oční kontakt může způsobit poškození očí.
- Pokud jsou vaše oči citlivé na světlo, používejte oční náplasti.
- Nepoužívejte zažízení, pokud máte jakékoliv kožní onemocnění nebo poranění.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jste za poslední 2 měsíce podstoupili kosmetický chirurgický zákro nebo procedury proti
vypadávání vlasů .
- Máte-li alergickou nebo citlivou pokožku, používejte zařízení po konzultaci s dermatologem.
- Zařízení může způsobit podráždění kůže (zarudnutí). Pokud tato situace nastane, doporučujeme konzultaci s dermatologem.
- Použití přístroje vždy předem konzultujte s odborníkem, pokud platí některá z těchto možností:
• Máte kardiovaskulární onemocnění, endokrinní abnormalitu, porucha senzorického nervového systému, kožní onemocnění
• Prodělala jste laserová operace očí, infekční onemocnění, epilepsii
• Užíváte léky na hormonální nerovnováhu
- Nenechávejte zařízení v automobilu, na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla.
- Neskladujte ani nepoužívejte zařízení na horkém a vlhkém místě.
- Chraňte zařízení před dětmi.
- Nedoporučujeme přístroj používat během těhotenství, menstruace a kojení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte alergii na sluneční světlo.
- Zařízení nepoužívejte přiřízení nebo při chůzi.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte implantovaný kardiostimulátor nebo jiné lékařské elektronické zařízení.

3. Péče o baterii
- Poškozená baterie představuje nebezpečí výbuchu. Baterii nikdy nerozebírejte
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel.
- Zařízení se prodává s nenabitou baterií, před použitím ji nabijte.
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4. Skladování a údržba
- Neuchovávejte zařízení na špatně dostupných místech.
- Uchovávejte zařízení mimo vyhřívané místo. Může způsobit požár.
- Zabraňte pádu zařízení nebo nabíjecího adaptéru do vody nebo jakéhokoliv vlhkého prostředí.
- Kabel umístěte mimo vyhřívaný povrch.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti těkavých kapalin.
- Nepoužívejte drsné čistící prostředky, které by mohly poškodit povrch přístroje.
- Nepokládejte na přístroj žádné předměty.
- Nevkládejte zařízení do myčky, trouby, pračky.
- K čištění použijte měkký suchý hadřík. Pokud je povrch příliš špinavý, použijte navlhčený měkký hadřík. Nepoužívejte
agresivní prostředky, jako jsou alkohol, benzen nebo ředidlo, mohly poškodit povrch přístroje.
- Nenechávejte zařízení v autě, na slunci nebo v blízkosti míst s vysokou teplotou.
- Zařízení skladujte mimo horká a vlhká místa.

Jednotlivé části zařízení

Nabíječka

LED MASK

USB kabel
(typ C)

Ochranná podložka

Podložka

Manuál

Řemínek

Nabíjecí konektory

USB Port
(USB-C Typ)

Indikátor baterie

Držák řemínku

Tlačítko
napájení

Tačítko volby režimu

Ochranná podložka

Reset
Tačítko
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Nabíjení baterie

1. Připojte USB kabel k nabíječce.
2. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
3. Připojte USB kabel k masce.
4. Barva kontroky se mění dle stavu nabití.
• Doba nabíjení baterie závisí na teplotě, a stavu baterie.
• Běžná nabíjecí doba je 3.5 hodiny.
• Přístroj lze možné používat i běhen nabíjení.
• Baterii byste měli nabíjet, když kontrolka svítí červeně.

Stav baterie
Plně nabito
Dostatečně
Středně
Málo
Nedostatečně

LED barva
Modrá
Modrá bliká
Zelená bliká
Červená bliká
Červená

Před použitím přístroje

Omyjte obličej
základní kosmetikou

Nastavte řemínek,
aby maska držela

Pokud je váš obličejmalý,
využijte gumovou vložku

Masku nasaďte
směrem shora dolů
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Informace k používání zařízení

Tlačítko napájení

Zapnutí přístroje

Režim Skincare

Dlouze stiskněte tlačítko napájení
Dežte jej déle než 1s, zařízení se zapne

3 sekundy po zapnutí
Automaticky se zapne správa zařízení

1. Přistroj se zapne stisknutím tlačítka napájení po dobu 1s. (Rozsvítí se LED indikátor)
2. Režim Skincare se spustí automaticky po 3s. (Výchozí nastavení : Normal mode (červená))
3. Režim Skincare se zastaví po 10 minutách. (Výchozí nastavení: 10 minut)
4. Po ukončení režimu Skincare se přístroj po 3s vypne.
5. Přístroj lze kdykoliv vypnout přidržením tlačítka napájení po dobu 1s.
* Čas a intenzita Skincare je nastavitelná v mobilní aplikaci.

Přepínání běžných režimů
(Krátký stisk)

Přepínání automatických
režimů
(Dlouhý stisk)

Přepínání běžných režimů (Normal mode)
Krátkým stiskem změníte běžný režim
v průběhu trvání ošetření
(Červený → Zelený → Modrý → Žlutý → Fialový → Světle modrý)

Přepínání automatických režimů
Stiskem po dobu 1s změníte automatický
režim v průběhu trvání ošetření
(Auto 1 → Auto 2 → Auto 3 → Auto 4 → Auto 5 → Auto 6 → Auto 7)

1. Přepínání běžných režimů (Normal mode)
• Krátkým stiskem vždy nastavíte / změníte běžný režim
• Červený → Zelený → Modrý → Žlutý → Fialový → Světle modrý
2. Přepínání automatických režimů
• Z běžného módu do automatického přístroj přepnete stiskem tlačítko po dobu 1s
• Kdykoliv stisknete tlačítko po dobu 1s, nastavíte / změníte automatický režim
Auto 1 → Auto 2 → Auto 3 → Auto 4 → Auto 5 → Auto 6 → Auto 7

* Další režimy péče lze pohodlně vybrat pomocí mobilní aplikace.
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Režim se změní pokaždé, když se stisknete tlačítko.

Tlačítko režimu
(Stiskněte krátce)

(Červený → Zelený → Modrý → Žlutý → Fialový→ Světle modrý)

Běžný režim 1
(ČERVENÝ)
Pružnost a
omlazení

Běžný režim 2
(ZELENÝ)
Tone-up pleti

Tlačítko režimu
(Stiskněte dlouze)

Auto režim 1
(Elasticity Care)
Pružnost,
regenerace

Auto režim 4
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Běžný režim 3
(MODRÝ)
Mastná pleť

Běžný režim 4
(ŽLUTÝ)
Redukce
zarudnutí

Běžný režim 5
(FIALOVÝ)

Běžný režim 6
(SVĚTLE MODRÝ)

Hloubkové čištění Hydratace
Léčba po zákrocích

Režim se změní vždy po dlouhém stisku (1s).
Automatický režim 1 → Automatický režim 2 ••• Automatický režim 7

Auto režim 2
(Trouble Care)

Auto režim 3
(Whitening Care)

Akné, po kosmetické
proceduře

Bělení, redukce zarudnutí

(Skin Soothing, Moisturizing)

Auto režim 5
(Homme Care)

Auto režim 6
(V-line Care)

Auto režim 7
(Fine dust care)

Pro citlivou pleť,
rovnováha hydratace

Po holení
péče o pružnost

Intenzivní péče o bradu

Péče o jemnou pokožku
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Instalace mobilní aplikace

Android

iOS

Zadání aktivačního
kódu

Bluetooth
připojení
Minimální požadavky
pro mobilní aplikaci

• Obchod Play → Hledat “iMask” → Nainstalovat
• Zaregistrujte váš model v aplikaci.

• App Store → Najít “iMask” → Nainstalovat
• Zaregistrujte váš model v aplikaci.
.

• Po instalaci budete vyzváni k zadání aktivačního kódu

.

• Zapište “1 2 3 4 5 6 7 8 9 0” (10 číslic) v tomto
. pořadí.

• Bluetooth se aktivuje po zapnutí masky

.

• Zvolte “miin-iMask-xxxx” v seznamu zařízení k připojení.
•Android Phone : OS – Android 6.0 nebo vyšší / Displej – 1080 x 1920 nebo vyšší
•iPhone : OS – iOS 11.0 nebo vyšší / Display – 750 x 1334 nebo vyšší

Řešení problémů
Problém

Přístroj se nezapne

Řešení
•
•
•
•
•
•

Baterie může být vybitá, nabijte ji.
Zařízení může být používáno i během nabíjení.
Zkontrolujte správné propojení kabelů.
Zkontrolujtem zda-li nabíječka funguje.
Zkontrolujte správně nastavenou hodnotu elektrického napětí.
Pokud se baterie rychle vybíjí, kontaktujte servisní středisko.

Zařízení nepracuje
správně.

• Stiskněte tlačítko napájení po dobu 1 sekundy.
** Tlačítko napájení není dotykové.
• Na dotykové tlačítko netlačte, pouze se jej dotkněte
(Krátký dotek : Mění varianty běžného režimu, Dlouhý dotek: Mění automatický režim)
• Vyzkoušejte zařízení po plnohodnotném nabití.
• Zkontrolujte, zda svítí LED indikace stavu baterie.

Indikátor stavu nabití
nesvítí

•
•
•
•

Zařízení se zahřívá

Zkontrolujte zapojení USB kabelu k nabíječce.
Zkontrolujte zapojení nabíječky do el. zásuvky.
Zkontrolujte všechny USB kabely
Pokud problém nevyřešíte, kontaktujte servisní středisko.

• Zařízení se zahřívá při nabíjení i při používání, nemá to vliv na životnost.
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Specifikace
Název produktu miin-iMask

LED

RGB LED, IR LED
Běžně : 10 minut
(Možnosti 1-30 minut)

Model

Artemis-F

Váha

429 g

Max. nepřetržitý provoz

2 hodiny

205 (W) X 260 (D) X 135 (H) mm

Doba do plného nabití

3.5 hodiny

Provozní teplota
Vlhkost

0~35 C,
0%~90%

Rozměry
Napájecí adapter
Baterie

Provozní doba

Input : 100~240V, 50/60Hz
Output : 5V, 2A
3.7V, Li-ion, 3000mAh

Doporučené užívání

10 - 20 minut / Denně / 1 osoba *

* Doporučené užívání 10 - 20 minut je pro ošetření jedné osoby, masku lze používat libovolně pro více osob.

Poškození, na které se nevztahuje zákonná záruční lhůta:
• Pokud dojde k poruše způsobené cizími látkami v produktu (voda, nápoje, káva, hračky atd.)
• V případě poškození produktu nebo poruchy v důsledku pádu nebo nárazu
• V případě poškození povrchu nebo deformace způsobené chemickými látkami.
• Pokud přístroj není používán spolu s originálním příslušenstvím (nabíječka, USB kabely, ...)
• V případě napájení produktu nesprávným napětím.
• Po svévolném rozebrání zařízení nebo ztrátě příslušenství.

Záruční podmínky
1. Tento produkt je vyráběn v souladu s přísnou kontrolou kvality výrobků a procesem zkoušek společnosti Miinsystems Co., Ltd.
2. Záruční oprava je bezplatná, pouze pokud dojde k poruše při běžném používání produktu.
3. Veškerý pozáruční servis je zpoplatněn.

Název produktu

miin-iMask

Model

Artemis-F

Záruční
lhůta

od data nákupu

1 rok

Sériové č.
Datum prodeje
Adresa zákazníka
Jméno zákazníka

tel

• Záruční oprava zdarma
V případě, že dojde k poruše do 12 měsíců od zakoupení, bezplatná oprava
bude umožněna v případě, že produkt byl používán v souladu se záručními podmínkami
• Zpoplatněná oprava
Oprava je zpoplatněna v těchto případech:
- Porucha byla způsobena nesprávným používáním ze strany uživatele
- Vypršela záruční doba.
- Porucha byla způsobena nedbalostí uživatele.
- Porucha byla způsobena neodborným zásahem do zařízení.
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