WAARSCHUWINGEN
VEILIGHEIDSINFORMATIE
VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSINSTRUKTIES
IT is een elektrisch apparaat dat radiofrequentie golven gebruikt. Houd
•
u daarom aan de volgende voorzorgsmaatregelen:
IT toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar evenals door
•
personen met fysieke, sensoriële of mentale beperkingen en door personen
zonder voorafgaande ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder
geschikt toezicht staan of nadat ze duidelijke veiligheidsinstructies ontvingen
en de gevaren verbonden aan het gebruik van het toestel volledig begrepen
hebben. Dit toestel is geen speelgoed. Het reinigen en het onderhoud
mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
EBRUIK het apparaat alleen waar het voor bedoeld is zoals beschreven
•
in deze handleiding.
OE het apparaat alleen aan voor de behandeling.
•
EBRUIK het apparaat niet als het uit elkaar is gehaald of is beschadigd
•
of als het elektrische snoer is beschadigd.
EBRUIK het apparaat niet in de buurt van vlambare vloeistoffen
•
(alcohol, aceton).
ROOG uw handen en gezicht goed voor u met de behandeling begint.
•
OUD het apparaat buiten het bereik van kinderen.
•
• EG het apparaat niet neer, bewaar het niet en gebruik het niet in de
buurt van water zoals bij de wastafel of bad. Als het apparaat nat is of in het
water valt mag u het apparaat niet aanraken. Haal meteen de stekker uit het
stopcontact.
ETEEN na gebruik en nog voor u het apparaat schoonmaakt, doet u
•
het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
EBRUIK alleen de kabel met stekker voor het apparaat die bij de
•
NEWA is geleverd. Een andere stroomvoorziening kan het apparaat
beschadigen.
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CONTRA INDICATIES (WANNEER U DE NEWA NIET MAG
GEBRUIKEN)
Gebruik de NEWA niet als een van de volgende criteria voor u van
toepassing zijn:
• ls u een pacemaker of arrhythmias of een andere serieuze
hartziekte heeft.
• ls zich een geïmplanteerd metalen apparaat of lichaamspiercing
in het te behandelen gebied bevindt.
• ls er een vorm van verdachte huidlesies in het te behandelen
gebied bevindt.
ij zwangerschap of borstvoeding.
•
• ls u lijdt aan een auto-immune ziekte of diabetes.
• ls u problemen heeft met uw bloedstolling.
• ls u bloedverdunners gebruikt.
• ls u de afgelopen twee maanden Isotretinoin (Accutaan) heeft gebruikt.
• ls u twijfelt over een andere medische aandoening of medicatie
die effect kan hebben op de behandeling, neem dan contact op met
uw dokter.
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LEER JE NEWA KENNEN
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Beschermkap
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WAARSCHUWINGEN
ebruik de NEWA niet op uw oogleden, wenkbrauwen, lippen,
•
oren, borsten en in het genitale gebied.
ebruik de NEWA niet op elk ander lichaamsdeel dan de
•
aanbevolen lichaamsdelen die in de snelgids staan vermeld.
• raag uw dokter of u de NEWA kunt gebruiken als u aan een
auto-immune ziekte, diabetes of aan een bloedstollingsziekte lijdt.
ebruik de NEWA niet zonder de NEWA Lift gel voor Gevoelige
•
huid. Het apparaat zal waarschijnlijk niet goed werken als het zonder
de NEWA Lift gel voor Gevoelige huid. Het gebruikt of als het met
een andere gel wordt gebruikt.
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Voor u begint

Kabel met stekker
Behandelingsknop
LED Indicator
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1. Test
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Aan/Uit knop

G

NEWA Lift gel voor
Gevoelige huid
Ingredients: Water / Aqua,
Methylpropaandiol, Carbomeer, Caprylyl
Clycol, Phenylpropanol, Triethanolamine

Breng de NEWA gel aan
Doe twee dikke 'lijnen' NEWA Lift gel voor Gevoelige huid op
het aktieve gedeelte van het apparaat. Plaats het NEWA aktieve
gedeelte op het te behandelen gezichtsdeel. Smeer de NEWA
Lift gel voor Gevoelige huid met draaibewegingen van het midden
naar de buitenkant van het gezichtsdeel uit.
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Netaansluiting

NEWA opberghoes

Verdeel uw gezicht in 6 behandelplaatsen; 2 op uw wangen,
2 op uw kaaklijn en 2 onder uw kin en hals.

Gebruik geen ander gelproduct met het NEWA apparaat.

3.Bereid u voor op de behandeling

• Verwijder al uw sieraden van de gezichtsdelen die u wilt
behandelen, zoals oorbellen, kettingen en ringen.
• Maak uw gezicht grondig schoon en goed droog. Verzeker
u ervan dat u al uw make-up en cremes heeft verwijderd
van het te behandelen gezichtsdeel.

Doe de kabel van de stekker in het apparaat en steek de
stekker in het stopcontact. Verwijder de beschermkap.
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Lees voor u begint eerst de gebruiksaanwijzing die hieronder
staat vermeld. Behandel eerst uw arm om te zien hoe uw
huid op NEWA reageert.

2.Kies de lichaamsdelen die u wilt behandelen
Aktieve gedeelte

VOORBEREIDING VOOR DE BEHANDELING

1

Trek een paar minuten uit om deze belangrijke tips te lezen
zodat u zeker weet dat u de veiligste en meest effectieve
NEWA behandelingen krijgt.
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VOOR JE MET DE BEHANDELING BEGINT
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Doe het apparaat aan -zet de Aan/Uit knop op – 2 - .
Het LED lichtje gaat branden. We raden u aan om met het
hogere warmte niveau (niveau '2') te beginnen maar als u dit een
onprettig gevoel geeft kunt u op het lagere niveau (niveau '1')
beginnen.
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Personaliseer uw NEWA® ervaring

1

Maximaliseer de verjongingsresultaten van uw huid met
de gratis NEWA® mobiel applicatie. – een interactieve
hulpbron die alles omvat om het meest uit uw NEWA®
belevenis te halen.
Zoek op “NEWA Endymed”
Voor meer huidverzorgingsadvies of informatie:
www.newanederland.com
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WAARSCHUWING:
Gebruik dit cosmetisch product alleen
voor het doel waarvoor het bestemd is en
overeenkomstig de gebruiksvoorschriften.
Dit cosmetisch product mag alleen gebruikt
worden als geen gevoeligheid bekend is voor
een van de ingrediënten. Niet inslikken of
voor inwendig gebruik. Vermijd contact met
ogen. In het geval van contact met ogen,
goed met water spoelen. Houd bui - ten
bereik van kinderen. Uit de buurt van directe
warmte en zonlicht houden. Indien niet
in gebruik, op een koele en droge plaats
bewaren.

Behandeling

Begin de behandeling - Druk op de behandelingsknop en laat
deze weer los om de energietoevoer te beginnen. Het LED lichtje
gaat knipperen. Verzeker u ervan dat het aktieve gedeelte volledig
contact met de huid maakt. tijdens de behandeling terwijl u redelijke,
comfortabele draaibewegingen maakt. Als de optimale huidtemperatuur
van uw huid is bereikt, dan verandert het LED lichtje op de NEWA van
blauw naar groen. Als u vindt dat uw huid te warm is, vergroot u gewoon
de draaibewegingen tijdens de behandeling.

Stop niet met het maken van de draaibewegingen met het apparaat.
Om de behandeling te stoppen voordat de 4 minuten voorbij zijn, drukt u op de Aan/Uit knop.
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Ga door naar de volgende behandelingsplaats - Als u de behandeling op het eerste
behandelingsgedeelte heeft voltooid (een totaal van 4 minuten behandelingstijd), zal het
LED lichtje stoppen met knipperen en het apparaat zal trillen om aan te geven dat de energie
toevoer is gestopt.
Smeer meer NEWA Lift gel voor Gevoelige huid op het aktieve gedeelte en herhaal de
bovenstaande procedure op het volgende gezichtsgedeelte.
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Voltooi uw huidverzorgingsroutine - haal voorzichting het teveel aan behandelingsgel
van uw gezicht. Maak uw gezicht goed schoon en smeer dan NEWA Rimpel Corrector of
een andere huidverzorgingscreme op uw gezicht.

Om de resultaten met de NEWA te
optimaliseren wordt aangeraden om de
behandeling 3 tot 5 keer per week voor
een periode van een maand uit te voeren.
Aan het eind van de eerste maand
kan het zijn dat u twee keer per
week door wilt gaan met de
onderhoudsbehandelingen. Als u stopt de
NEWA te gebruiken zullen de resultaten
minder worden. Als u de behandeling na
een rustperiode weer opnieuw begint,
kan het zijn dat u er voor kiest om de hele
behandeling opnieuw te beginnen.
Om de NEWA veel gevraagde vragen of
andere gebruikersinformatie te lezen gaat
u naar www.NewaNederland.com

LABELING EN SPECIFICATIONS

Specificatie

NEWA apparaat

Energie verbruik

10W

Ingangsspanning

100-240VAC

Dimensies

72mm, 30mm, 120mm

Gewicht

110 gr

Input

100-240VAC, 50-60 Hz 0.8A

Uitgangsspanning

9 VDC

Uitgangsstroom

2A

Richting van connector
Symbool

Betekenis

SNELGIDS

Alles wat u moet weten om de NEWA® te kunnen gebruiken

De gebruiker moet in de handleiding kijken
CE Merk
Elektrische- en Elektronische Afval Apparaten (WEEE).
Wegwerp Elektrische- en Elektronische Afval Apparaten mogen
niet als ongesorteerd gemeentelijk afval worden weggegooid
maar moeten apart worden opgehaald.
Het apparaat voldoet aan de voorschriften die door de
Federale Communicaties Commissies zijn opgesteld met
betrekking tot de hoeveelheid radiofrequentie uitstoot die
geoorloofd zijn zodat andere apparaten niet worden geschaad.

Om de volledige handleiding te lezen
gaat u naar www.newanederland.com

