H πρωτοποριακή φιλοσοφία του SQOOM για προβληματικά δέρματα
και ευαίσθητες επιδερμίδες. Ανανέωση της επιδερμίδας από το
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– επιστημονικά αποδεδειγμένο.
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Η ιατρική προσέγγιση

H πρωτοποριακή φιλοσοφία του SQOOM
επινοήθηκε για ανακούφιση από τον πόνο
και βελτίωση της επιδερμίδας.
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Ευχαριστούμε που αγοράσατε το SQOOM.
To SQOOM το οποίο χρησιμοποιεί
εφαρμοσμένη τεχνολογία υψηλού
επιστημονικού επιπέδου δημιουργήθηκε
και υλοποιήθηκε από την εξειδικευμένη στο
τομέα της ιατρικής δερματολογίας SCHICK
Medical, προσφέρει ένα σύνολο από έξι
προγράμματα, επιστημονικά αποδεδειγμένα
και δερματολογικά ελεγμένα, για την
αποτελεσματική θεραπεία του πόνου και των
προβλημάτων του δέρματος.
Η λειτουργία του SQOOM η οποία ελέγχεται
από ένα μικροεπεξεργαστή, προσφέρει
μία πρωτοποριακή θεραπεία με τη χρήση
ενεργών τζέλ που είναι προϊόντα υψηλών
διεργασιών με σκοπό την αναδόμηση
της επιδερμίδας από το εσωτερικό της Η
παγκοσμίως πατενταρισμένη «SynchronTechnology», χαρακτηρίζεται από ένα
μοναδικό συνδυασμό ταυτόχρονης
εφαρμογής διαδικασίας ιοντοφόρεσης και
υπερήχων με σύγχρονη χρήση ενεργών
κοσμετολογικών σκευασμάτων. Η ήπια
θεραπεία αναδομεί τον συνδετικό ιστό,
βελτιώνοντας αποτελεσματικά την υφή της
επιδερμίδας και ανακουφίζει από τον πόνο.
Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο
οδηγιών προσεκτικά ώστε να έχετε την
καλύτερη δυνατή επιτυχία στην αγωγή σας.

Η σύστημα SQOOM έχει διακριθεί και
βραβευτεί
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Συνοπτική επισκόπηση
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Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις
πληροφορίες για να εξοικειωθείτε με το
SQOOM σας . Σας δίνουν μία πρώτη εικόνα
της λειτουργίας της συσκευής.

Αισθητήριο
Εδώ τοποθετείτε τζέλ σε
ικανοποιητική ποσότητα.

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
συσκευής - On/Off
Πιέζοντας το κουμπί που έχει το διακριτικό
τίτλο On/Off μία φορά, θέτετε σε λειτουργία ή
απενεργοποιείτε το SQOOM.
Κουμπί επιλογής προγραμμάτων STEP
Πιέζοντας το κουμπί επιλέγετε ένα από τα έξι
προγράμματα εφαρμογών.

Κουμπί επιλογής λειτουργιών - MODE
Πιέζοντας αυτό το κουμπί με το διακριτικό τίτλο MODE
επιλέγετε λειτουργία με την τεχνολογία υπερήχων (ULTRA)
ή με την ιοντοφόρεση (ION) ή με Συγχρονισμένη Τεχνολογία
δηλαδή και τις δύο ταυτόχρονα.
Πράσινο φωτάκι : Λειτουργία με ιόντα
Κόκκινο φωτάκι : Λειτουργία με υπερήχους

Φωτεινή ένδειξη ελέγχου μπαταρίας
Φορτίστε την συσκευή μέχρι να γίνει πράσινο
χρώμα η φωτεινή ένδειξη.
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Παρακαλείσθε όπως χρησιμοποιείτε τα τζέλ που έχουν παραχθεί από εμάς.
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αποτελέσματα που μπορεί να
προκληθούν από χρήση φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων που έχουν
παραχθεί από άλλους.

Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας συσκευής
H φωτεινή ένδειξη στην πίσω πλευρά της
συσκευής αναβοσβήνει κατά την διάρκεια
λειτουργίας της συσκευής. Λάβετε υπόψη ότι
η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει μόνο όταν
η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία και αυτό
συμβαίνει μόνο όταν το αισθητήριο ακουμπάει
το δέρμα.

Σημεία επαφής δεξιά και αριστερά
Πάντα να κρατάτε το SQOOM από αυτά τα
σημεία επαφής και από τις δύο πλευρές.

Κουμπί επιλογής συχνότητας υπερήχων - (L/H)
Πιέζοντας αυτό το κουμπί με το διακριτικό τίτλο
Low/High επιλέγετε χαμηλή ή υψηλή συχνότητα.

Βάση φόρτισης
Τοποθετείστε την συσκευή στη βάση
φόρτισης μετά από κάθε θεραπεία.
Έτσι σιγουρεύεστε ότι το SQOOM σας
είναι έτοιμο για δράση.

Δώστε στο δέρμα σας αυτό που του χρειάζεται.
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Καθαρίστε την επιδερμίδα σας με τον
συνηθισμένο τρόπο πριν από κάθε
πρόγραμμα θεραπείας. Στην συνέχεια,
απλώνετε μια πλούσια ποσότητα ενεργών
τζελ απευθείας επάνω στον αισθητήρα ή
στο σημείο της επιδερμίδας που θα δεχτεί
την θεραπεία, ανάλογα με το πρόγραμμα
επιλογής σας.
Τώρα, επιλέξτε το ανάλογο πρόγραμμα
θεραπείας και κρατήστε το SQOOM σταθερά
και από τις δύο πλευρές, από τις λαβές.
Ακουμπήστε τον αισθητήρα πάνω στην
περιοχή της επιδερμίδας που θα δεχτεί την
θεραπεία και μετακινήστε τον απαλά με
αργές κυκλικές κινήσεις.
Προσοχή : Αν περιποιείστε κάποιον άλλο
με το SQOOM σας πρέπει να αγγίζετε με το
ελεύθερό σας χέρι το άλλο άτομο ώστε να
κλείνει το κύκλωμα και να διασφαλίζεται η
ορθή λειτουργία του SQOOM σας.
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Προγράμματα εφαρμογής.

8

Πρόγραμμα AK
Ακάθαρτη, λιπαρή επιδερμίδα όπως τυπικά εμφανίζεται σε
περιπτώσεις ακμής.
Πρόγραμμα W
GelComplex AK
Χρόνος θεραπείας:

Πρόσωπο: 4-8 λεπτά
Σώμα: 8-12 λεπτά
Εφαρμογή: Καθημερινή ή όπως απαιτείται

Αντιφλεγμονώδες και
καταπραϋντικό για το δέρμα με την
βοήθεια του σαλικυλικού οξέος
και της τσιμιτσιφούγκα, ουσία του
φαρμακευτικού φυτού cimicifuga
(Actaea racemosa).
· Φυσικό σαλικυλικό οξύ που
εξάγεται από τον φλοιό της ιτιάς,
απολυμαντικό και κερατολυτικό,
ανοίγει τους κερατινοποιημένους
πόρους.
· Αντιφλεγμονώδες και
καταπραϋντικό δέρματος με την
βοήθεια του συστατικού magnolol
που εξάγεται από το φυτό της
μανόλιας (Magnolia officinalis).
· Η cimicifuga εμποδίζει το ένζυμο
«5- άλφα ρεδουκτάση» (5-alpha
reductase), υπεύθυνο για την
δημιουργία ακμής, και ρυθμίζει
την παραγωγή σμήγματος από
τους σμηγματογόνους αδένες.
· Ήπια απολυμαντικό μέσω βιοαλκοόλης.

Για βαθύ καθαρισμό πριν από την
θεραπεία, σας προτείνουμε το
ενεργό καθαριστικό τζελ SQOOM

Καθαρίστε την επιδερμίδα σας
όπως συνηθίζετε και απλώστε
ικανοποιητική ποσότητα από
το ιατρικό τζελ (medGel) AK
απευθείας επάνω στον αισθητήρα
ή στο σημείο της επιδερμίδας
που θα δεχτεί την θεραπεία.
Κρατήστε το SQOOM σταθερά
και από τις δύο πλευρές, από τις
λαβές. Τοποθετήστε τον αισθητήρα
επάνω στην περιοχή του δέρματος
που θα δεχτεί την θεραπεία και
μετακινήστε τον απαλά με αργές
κυκλικές κινήσεις.
1. Ξεκινήστε την λειτουργία του
SQOOM πιέζοντας το πλήκτρο
POWER.
2. Πιέστε το πλήκτρο STEP μέχρι να
ανάψει η φωτεινή ένδειξη W
3. Στην συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο MODE για να επιλέξετε το
πρόγραμμα λειτουργίας ION και
ULTRA. Πρέπει και οι δύο φωτεινές
ενδείξεις να είναι αναμμένες.
4. Πιέστε το πλήκτρο L/H για να
επιλέξετε την υπερηχητική συχνότητα HIGH και LOW.
Όταν η εμφάνιση της συσκευής
σας αντιστοιχεί με αυτήν του
SQOOM στην διπλανή εικόνα τότε
η συσκευή σας είναι έτοιμη για
χρήση και μπορείτε να ξεκινήσετε
την θεραπεία.
Ο προεπιλεγμένος χρόνος
λειτουργίας του προγράμματος
είναι 4 λεπτά. Μπορείτε αν θέλετε
να επαναλάβετε την θεραπεία
μετά την λήξη της όταν δηλαδή
ακούσετε το ηχητικό σήμα λήξης.
Για να το κάνετε αυτό πιέστε
επαναλαμβανόμενα το κουμπί
STEP
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Προγράμματα εφαρμογής.
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Πρόγραμμα OL
Πόνος-οξύς ή χρόνιος, πόνος από φλεγμονή ή τραυματισμοί
από αθλητικές δραστηριότητες.
Πρόγραμμα M
GelComplex OL
Χρόνος θεραπείας: 12-16 λεπτά
Εφαρμογή: Καθημερινή ή όπως απαιτείται

Έντονη αντιφλεγμονώδης και
αναλγητική δράση με την βοήθεια
του φυσικού οξέος από Βοσουέλια
(Boswellia)
· Έντονα δραστικό χάρη στη
λιποσωμική ενθυλάκωση του εκχυλίσματος από Boswellia Serrata
που διαθέτει πολλές σημαντικές
ιδιότητες.
· Καταπραϋντικό και αντιφλεγμονώδες
· Ανοσορρυθμιστικό και αναζωογονητικό μέσω της β-γλυκάνης
(καρβοξυμεθυλο βηταγλυκάνη)
· Θεραπευτικό και προστατευτικό
από τα παθογόνα μικρόβια μέσω
των άμορφων μικρομορίων αργύρου (micro-silver) στην καθαρότερη μορφή τους.
· Ήπια απολυμαντικό μέσω βιοαλκοόλης.

Καθαρίστε την επιδερμίδα σας
όπως συνηθίζετε και απλώστε
ικανοποιητική ποσότητα από
το ιατρικό τζελ (medGel) OL
απευθείας επάνω στον αισθητήρα
ή στο σημείο της επιδερμίδας
που θα δεχτεί την θεραπεία.
Κρατήστε το SQOOM σταθερά
και από τις δύο πλευρές, από τις
λαβές. Τοποθετήστε τον αισθητήρα
επάνω στην περιοχή του δέρματος
που θα δεχτεί την θεραπεία και
μετακινήστε τον απαλά με αργές
κυκλικές κινήσεις.
1. Ξεκινήστε την λειτουργία του
SQOOM πιέζοντας το πλήκτρο
POWER.
2. Πιέστε το πλήκτρο STEP μέχρι να
ανάψει η φωτεινή ένδειξη M
3. Στην συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο MODE για να επιλέξετε το
πρόγραμμα λειτουργίας ION και
ULTRA. Πρέπει και οι δύο φωτεινές
ενδείξεις να είναι αναμμένες.
4. Πιέστε το πλήκτρο L/H για να
επιλέξετε την υπερηχητική συχνότητα HIGH και LOW.
Όταν η εμφάνιση της συσκευής
σας αντιστοιχεί με αυτήν του
SQOOM στην διπλανή εικόνα τότε
η συσκευή σας είναι έτοιμη για
χρήση και μπορείτε να ξεκινήσετε
την θεραπεία.
Ο προεπιλεγμένος χρόνος
λειτουργίας του προγράμματος
είναι 4 λεπτά. Μπορείτε αν θέλετε
να επαναλάβετε την θεραπεία
μετά την λήξη της όταν δηλαδή
ακούσετε το ηχητικό σήμα λήξης.
Για να το κάνετε αυτό πιέστε
επαναλαμβανόμενα το κουμπί
STEP
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Προγράμματα εφαρμογής.
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Πρόγραμμα NE
Ξηρό, ερεθισμένο δέρμα, που κατά κανόνα
σχετίζεται με νευροδερματίτιδα.
Πρόγραμμα N
GelComplex NE
Χρόνος θεραπείας:

Πρόσωπο: 4-8 λεπτά
Σώμα: 8-12 λεπτά
Εφαρμογή: Τρεις φορές την εβδομάδα

Αντιφλεγμονώδες και
καταπραϋντικό για το δέρμα με την
βοήθεια μικρομορίων αργύρου και
δεξπανθενόλης.
· Αντιφλεγμονώδες και
καταπραϋντικό για το δέρμα
με την βοήθεια του magnolol,
της δεξπανθενόλης η οποία
εξάγεται από τους οφθαλμούς του
φυτού Capparis spinosa, και του
καθαρού ελαίου από σπόρους
καμέλιας.
· Ανοσορρυθμιστικό και
αναζωογονητικό μέσω της
β-γλυκάνης (καρβοξυμεθυλο
βηταγλυκάνη)
· Θεραπευτικό και προστατευτικό
από τα παθογόνα μικρόβια μέσω
των άμορφων μικρομορίων
αργύρου (micro-silver) στην
καθαρότερη μορφή τους
· Ήπια απολυμαντικό μέσω βιοαλκοόλη

Καθαρίστε την επιδερμίδα σας
όπως συνηθίζετε και απλώστε
ικανοποιητική ποσότητα από
το ιατρικό τζελ (medGel) NE
απευθείας επάνω στον αισθητήρα
ή στο σημείο της επιδερμίδας
που θα δεχτεί την θεραπεία.
Κρατήστε το SQOOM σταθερά
και από τις δύο πλευρές, από τις
λαβές. Τοποθετήστε τον αισθητήρα
επάνω στην περιοχή του δέρματος
που θα δεχτεί την θεραπεία και
μετακινήστε τον απαλά με αργές
κυκλικές κινήσεις.
1. Ξεκινήστε την λειτουργία του
SQOOM πιέζοντας το πλήκτρο
POWER.
2. Πιέστε το πλήκτρο STEP μέχρι να
ανάψει η φωτεινή ένδειξη N
3. Στην συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο MODE για να επιλέξετε το
πρόγραμμα λειτουργίας ION και
ULTRA. Πρέπει και οι δύο φωτεινές
ενδείξεις να είναι αναμμένες.
4. Πιέστε το πλήκτρο L/H για να
επιλέξετε την υπερηχητική συχνότητα HIGH και LOW.
Όταν η εμφάνιση της συσκευής
σας αντιστοιχεί με αυτήν του
SQOOM στην διπλανή εικόνα τότε
η συσκευή σας είναι έτοιμη για
χρήση και μπορείτε να ξεκινήσετε
την θεραπεία.
Ο προεπιλεγμένος χρόνος
λειτουργίας του προγράμματος
είναι 4 λεπτά. Μπορείτε αν θέλετε
να επαναλάβετε την θεραπεία
μετά την λήξη της όταν δηλαδή
ακούσετε το ηχητικό σήμα λήξης.
Για να το κάνετε αυτό πιέστε
επαναλαμβανόμενα το κουμπί
STEP
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Προγράμματα εφαρμογής.
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Πρόγραμμα PS
Ξηρό, ξεφλουδισμένο δέρμα, που κατά
κανόνα σχετίζεται με ψωρίαση.
Πρόγραμμα N
GelComplex PS
Χρόνος θεραπείας:

Πρόσωπο: 4-8 λεπτά
Σώμα: 8-12 λεπτά
Εφαρμογή: Καθημερινή ή όπως απαιτείται

Αντιφλεγμονώδες και
αναζωογονητικό χάρη στο magnolol και στο απόσταγμα καλέντουλας.

· Αντιφλεγμονώδες και
καταπραϋντικό για το δέρμα με
την βοήθεια των λιποσωμικών
ενεργών συστατικών πού
εξάγονται από φυσικό οξύ
Βοσουέλιας, magnolol, λιποσωμική ενθυλάκωση στοιχείων γλυκόριζας, απόσταγμα καλέντουλας,
δεξπανθενόλης και καθαρού
ελαίου από σπόρους καμέλιας.

· Ανοσορρυθμιστικό και
αναζωογονητικό μέσω της
β-γλυκάνης (καρβοξυμεθυλο
βηταγλυκάνη)
· Θεραπευτικό και προστατευτικό
από τα παθογόνα μικρόβια μέσω
των άμορφων μικρομορίων
αργύρου (micro-silver) στην
καθαρότερη μορφή τους.
· Ήπια απολυμαντικό μέσω βιοαλκοόλης.

Καθαρίστε την επιδερμίδα σας
όπως συνηθίζετε και απλώστε
ικανοποιητική ποσότητα από το
ιατρικό τζελ (medGel) PS απευθείας
επάνω στον αισθητήρα ή στο
σημείο της επιδερμίδας που θα
δεχτεί την θεραπεία. Κρατήστε
το SQOOM σταθερά και από
τις δύο πλευρές, από τις λαβές.
Τοποθετήστε τον αισθητήρα
επάνω στην περιοχή του δέρματος
που θα δεχτεί την θεραπεία και
μετακινήστε τον απαλά με αργές
κυκλικές κινήσεις.
1. Ξεκινήστε την λειτουργία του
SQOOM πιέζοντας το πλήκτρο
POWER.
2. Πιέστε το πλήκτρο STEP μέχρι να
ανάψει η φωτεινή ένδειξη N
3. Στην συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο MODE για να επιλέξετε το
πρόγραμμα λειτουργίας ION και
ULTRA. Πρέπει και οι δύο φωτεινές
ενδείξεις να είναι αναμμένες.
4. Πιέστε το πλήκτρο L/H για να
επιλέξετε την υπερηχητική συχνότητα HIGH και LOW.
Όταν η εμφάνιση της συσκευής
σας αντιστοιχεί με αυτήν του
SQOOM στην διπλανή εικόνα τότε
η συσκευή σας είναι έτοιμη για
χρήση και μπορείτε να ξεκινήσετε
την θεραπεία.
Ο προεπιλεγμένος χρόνος
λειτουργίας του προγράμματος
είναι 4 λεπτά. Μπορείτε αν θέλετε
να επαναλάβετε την θεραπεία
μετά την λήξη της όταν δηλαδή
ακούσετε το ηχητικό σήμα λήξης.
Για να το κάνετε αυτό πιέστε
επαναλαμβανόμενα το κουμπί
STEP
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Προγράμματα εφαρμογής.
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Πρόγραμμα RO
Κοκκινίλες στο δέρμα, που κατά κανόνα
σχετίζεται με ερύθημα και την ερύθρωση του
προσώπου.
Πρόγραμμα N
GelComplex RO
Χρόνος θεραπείας: Πρόσωπο: 4-8 λεπτά
Εφαρμογή: Τρεις φορές την εβδομάδα

Καθαρίστε την επιδερμίδα σας
όπως συνηθίζετε και απλώστε
ικανοποιητική ποσότητα από
το ιατρικό τζελ (medGel) RO
απευθείας επάνω στον αισθητήρα
ή στο σημείο της επιδερμίδας
που θα δεχτεί την θεραπεία.
Κρατήστε το SQOOM σταθερά
και από τις δύο πλευρές, από τις
λαβές. Τοποθετήστε τον αισθητήρα
επάνω στην περιοχή του δέρματος
που θα δεχτεί την θεραπεία και
μετακινήστε τον απαλά με αργές
κυκλικές κινήσεις.

Εξαιρετικά αποτελεσματικό και
πολύ δραστικό χάρη στο ασβέστιο
και στα κοραλλιοειδή ερυθροφύκη

1. Ξεκινήστε την λειτουργία του
SQOOM πιέζοντας το πλήκτρο
POWER.

· Εξαιρετικά αποτελεσματικό χάρη
στην λιποσωμική ενθυλάκωση
δεσμευμένου πεπτιδίου, ενεργού
ασβεστίου και ιχνοστοιχεία από
κοραλλιοειδή ερυθροφύκη.
· Δραστικό αντι-φλεγμονώδες χάρη
στον συνδυασμό magnolol με
συστατικά πού εξάγονται από τό
φυτό Capparis spinosa
· Ήπια απολυμαντικό μέσω βιοαλκοόλης

2. Πιέστε το πλήκτρο STEP μέχρι να
ανάψει η φωτεινή ένδειξη N
3. Στην συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο MODE για να επιλέξετε το
πρόγραμμα λειτουργίας ION και
ULTRA. Πρέπει και οι δύο φωτεινές
ενδείξεις να είναι αναμμένες.
4. Πιέστε το πλήκτρο L/H για να
επιλέξετε την υπερηχητική συχνότητα HIGH και LOW.
Όταν η εμφάνιση της συσκευής
σας αντιστοιχεί με αυτήν του
SQOOM στην διπλανή εικόνα τότε
η συσκευή σας είναι έτοιμη για
χρήση και μπορείτε να ξεκινήσετε
την θεραπεία.
Ο προεπιλεγμένος χρόνος
λειτουργίας του προγράμματος
είναι 4 λεπτά. Μπορείτε αν θέλετε
να επαναλάβετε την θεραπεία
μετά την λήξη της όταν δηλαδή
ακούσετε το ηχητικό σήμα λήξης.
Για να το κάνετε αυτό πιέστε
επαναλαμβανόμενα το κουμπί
STEP
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Προγράμματα εφαρμογής.
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Πρόγραμμα NA
Ουλές, που κατά κανόνα σχετίζονται με
χειρουργικές επεμβάσεις και τραυματισμούς.
Πρόγραμμα N
GelComplex NA
Χρόνος θεραπείας:

Πρόσωπο: 2-4 λεπτά
Σώμα: 4-8 λεπτά
Εφαρμογή: Καθημερινή

Σχήμα αποκατάστασης του
δέρματος πού αποτελείται από
βιο-ενεργά αμινοξέα και φυσικό
εκχύλισμα του φαρμακευτικού
φυτού onopordum acanthium
· Αντιφλεγμονώδες και
καταπραϋντικό για το δέρμα
με την βοήθεια του φυτικού
συστατικού magnolol, της
δεξπανθενόλης και του καθαρού
ελαίου από σπόρους καμέλιας.
· Ανοσορρυθμιστικό και
αναζωογονητικό μέσω της
β-γλυκάνης (καρβοξυμεθυλο
βηταγλυκάνη)
· Θεραπευτικό και προστατευτικό
από τα παθογόνα μικρόβια μέσω
των άμορφων μικρομορίων
αργύρου (micro-silver) στην
καθαρότερη μορφή τους.
· Ήπια απολυμαντικό μέσω βιοαλκοόλης.

Καθαρίστε την επιδερμίδα σας
όπως συνηθίζετε και απλώστε
ικανοποιητική ποσότητα από
το ιατρικό τζελ (medGel) NA
απευθείας επάνω στον αισθητήρα
ή στο σημείο της επιδερμίδας
που θα δεχτεί την θεραπεία.
Κρατήστε το SQOOM σταθερά
και από τις δύο πλευρές, από τις
λαβές. Τοποθετήστε τον αισθητήρα
επάνω στην περιοχή του δέρματος
που θα δεχτεί την θεραπεία και
μετακινήστε τον απαλά με αργές
κυκλικές κινήσεις.
1. Ξεκινήστε την λειτουργία του
SQOOM πιέζοντας το πλήκτρο
POWER.
2. Πιέστε το πλήκτρο STEP μέχρι να
ανάψει η φωτεινή ένδειξη N
3. Στην συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο MODE για να επιλέξετε το
πρόγραμμα λειτουργίας ION και
ULTRA. Πρέπει και οι δύο φωτεινές
ενδείξεις να είναι αναμμένες.
4. Πιέστε το πλήκτρο L/H για να
επιλέξετε την υπερηχητική συχνότητα HIGH και LOW.
Όταν η εμφάνιση της συσκευής
σας αντιστοιχεί με αυτήν του
SQOOM στην διπλανή εικόνα τότε
η συσκευή σας είναι έτοιμη για
χρήση και μπορείτε να ξεκινήσετε
την θεραπεία.
Ο προεπιλεγμένος χρόνος
λειτουργίας του προγράμματος
είναι 4 λεπτά. Μπορείτε αν θέλετε
να επαναλάβετε την θεραπεία
μετά την λήξη της όταν δηλαδή
ακούσετε το ηχητικό σήμα λήξης.
Για να το κάνετε αυτό πιέστε
επαναλαμβανόμενα το κουμπί
STEP
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Συντήρηση, επαναφόρτιση, περιβαλλοντική
προστασία
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Παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες
για να εξασφαλίσετε την μακροβιότητα της
συσκευής σας

· Αποθηκεύετε πάντα την συσκευή
σας μακριά από υγρασία και μη
την πλένετε με νερό
· Καθαρίστε τον αισθητήρα με ένα
νωπό πανάκι
· Βάλτε την συσκευή στο φορτιστή
μετά από τη χρήση. Σιγουρευτείτε
ότι το κόκκινο λαμπάκι ανάβει.
· Το κόκκινο λαμπάκι γίνεται
πράσινο όταν ολοκληρωθεί η
διαδικασία φόρτισης. Αν κάτι
δεν πάει καλά το λαμπάκι θα
αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
· Αν η μπαταρία είναι εντελώς
άδεια πρέπει να φορτιστεί για
τουλάχιστον τρείς ώρες πριν
χρησιμοποιηθεί ξανά η συσκευή
· Η συσκευή έχει αυτονομία
λειτουργίας διάρκειας 4 ωρών
όταν είναι πλήρως φορτισμένη η
μπαταρία
· Κρατήστε πατημένο το κουμπάκι
με την ένδειξη STEP για τρία
δευτερόλεπτα για να δείτε το
επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.
Αν λάμπουν και τα έξι φωτάκια
των αντίστοιχων προγραμμάτων
τότε η συσκευή έχει πλήρως
φορτιστεί. Αν μόνο 2 λαμπάκια
ανάβουν τότε ο υπόλοιπος
χρόνος λειτουργίας αντιστοιχεί σε
περίπου 30 λεπτά. Ένα ηχητικό
μήνυμα σας προειδοποιεί
ότι η μπαταρία πρέπει να

επαναφορτιστεί.
· Η συσκευή σβήνει αυτόματα
όταν δεν την χρησιμοποιείτε για
παραπάνω από δύο λεπτά.
· Ο προγραμματισμένος χρόνος για
κάθε εφαρμογή είναι 4 λεπτά. Ένα
ηχητικό σήμα σας προειδοποιεί
για το τέλος της λειτουργίας και
αμέσως η συσκευή μπαίνει σε
κατάσταση αναμονής.
· Η ονομαστική τάση λειτουργίας
είναι 100-240V που σημαίνει ότι
μπορείτε να την χρησιμοποιείτε
ενώ ταξιδεύετε σε όλο τον κόσμο
· Να βγάζετε τον φορτιστή από την
μπρίζα μόλις φορτιστεί πλήρως η
συσκευή
· Πάντα να κρατάτε τις ηλεκτρικές
επαφές καθαρές, στεγνές και
χωρίς σκόνη

Για λόγους ανακύκλωσης αυτή η
συσκευή δεν θα πρέπει να πετιέται
στα οικιακά σκουπίδια. Μπορείτε
να επιστρέψετε τη συσκευή
στην Schick Medical Gmbh ή να
την αποθέσετε στα αντίστοιχα
σημεία συγκέντρωσης ειδών προς
ανακύκλωση της τοπικής σας
κοινωνίας
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
(Copyright Schick Medical Gmbh).
Ολα τα δικαιώματα είναι
κατοχυρωμένα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
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Όνομα συσκευής
Συσκευή
Φορτιστής
Τάση λειτουργίας
Βάρος

SQOOM M1 (B-0204A)

AC 100-240 V, 50/60 Hz
133g

Συσκευή χειρός
Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση λειτουργίας
AC 100 V to 240 V
Μετασχηματιστής τροφοδοσίας ρεύματος με τάση εξόδου 4.2 V = 1 A
Ισχύς εξόδου
7W
Μικτό βάρος
194g
Υπέρηχοι
Συχνότητα
Επίπεδα ευαισθησίας από
Ιοντοφόρεση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Να χρησιμοποιείτε μόνο τα
ειδικά θεραπευτικά τζέλ που
προορίζονται για χρήση με το
SQOOM και παρασκευάζονται
από την Schick Medical.
Μη κάνετε εφαρμογή σε μία
περιοχή πάνω από είκοσι λεπτά
ημερησίως.
Μην χρησιμοποιείτε το SQOOM σε
περιοχές που έχουν προσβληθεί
από καρκίνο του δέρματος.

1 MHz
0.1W/cm2 bis 0.5W/cm2
1 Hz/150 μsec συχνότητα παλμών

Μην χρησιμοποιείτε το SQOOΜ αν
φοράτε καρδιακό βηματοδότη
Σε περίπτωση υπερθυρεοειδισμού
μη κάνετε εφαρμογή με SQOOM
στο λαιμό ή το στήθος

Αποκλειστικός Διανομέας Ευρώπης:
Schick Medical GmbH, D-78628 Rottweil
CE, ISO 9001 2000, UL-C, US, UFD, HS Mark

Μη χρησιμοποιείτε το SQOOM
κοντά σε εμφυτεύματα
κλειδώσεων γιατί πιθανόν να
αυξηθεί ο πόνος
Μην χρησιμοποιείτε το SQOOM
στην κοιλιά ή τον θώρακα κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Αποφύγετε απευθείας επαφή του
τζελ και του αισθητήρα με τα
μάτια.
Κρατήστε συσκευή και τζελ μακριά
από παιδιά
Μην αποθηκεύετε τα τζελ σε
θερμοκρασίες πάνω από 25C
Τα τζελ προορίζονται μόνο για
δερματική χρήση
Όταν εφαρμόζετε πρόγραμμα σε
άλλο άτομο με τη συσκευή σας
σιγουρευτείτε ότι αγγίζετε με το
ελεύθερό σας χέρι τον άλλο ώστε
να κλείνει το κύκλωμα και έτσι να
διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία
του SQOOM.

