
Tarkoituksenmukainen käy�ö
Tätä laite�a tulee käy�ää vain siten ja siihen tarkoituk-
seen ja niiden osien kanssa jotka emmi Ultrasonic 
GmbH on hyväksynyt.      Kaikki muunlainen käy�ö 
katsotaan epätarkoituksenmukaiseksi käytöksi. Emmi 
Ultrasonic GmbH ei vastaa epätarkoituksenmukaisesta 
käytöstä aiheutuneita vahinkoja eikä korvaa tästä syystä 
vaurioituneita lai�een osia. Käy�öohjeen nouda�amin-
en katsotaan tarkoituksenmukaiseksi käytöksi. 
Lai�eessa olevat merkinnät lii�yvät myös tähän. Tähän 
kuuluvat myös varovainen ja huolellinen lai�een käy�ö, 
huolellinen kuljetus ja säilytys kuin myös huoltoon 
lii�yvät toimenpiteet. BGV A2 mukaisten tarkistusten 
nouda�aminen on pakollista. Käsiosa ja laturi täytyy 
sijoi�aa siten, e�ä laturin sähköpistoke on irroite�avis-
sa seinästä milloin tahansa.

Epätarkoituksenmukainen käy�ö
Lai�een epätarkoituksenmukaisesta käytöstä voi 
aiheutua vaaraa ihmisille tai elimistölle tai lai�een 
materiaaleille. Epätarkoituksenmukainen käy�ö on 
tästä syystä kielle�y. Emmi Ultrasonic GmbH ei vastaa 
epätarkoituksenmukaisesta käytöstä aiheutuneita 
vahinkoja eikä ole niistä vastuussa myöskään lai�een tai 
lai�een osien osalta. Käy�öohjeen ehdoton nouda�ami-
nen on väl�ämätönstä epätarkoituksenmukaisen 
käytön väl�ämiseksi:







emmi®-skin Ultraäänivaahdot ja –voiteet

 

PATENTOITU JA TUTKITTU TEKNOLOGIA
VALMISTETTU SAKSASSA
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100% ultraääni nuorelle, kauniIlle ja terveelle iholle

INTENSE
emmi - skin®

Emmi Ultrasonic GmbH • Gerauer Straße 34
64546 Mörfelden-Walldorf • Deutschland

Tel. +49 (0)6105 40 67 94 Fax +49 (0)6105 40 67 81
www.emmi-ultrasonic.de   info@emmi-ultrasonic.de 

CORRECT POSITIONING

Hyaluronivoide vähentää juonteiden muodostumista, 
kiintey�ää ja kosteu�aa ihoa sekä tehostaa ihon omaa 
hyaluronin muodostamista. HydraLi� voide sisältää 
omenan kantasoluja ja toimii erinomaisena an�-aging 
tuo�eena. Voide vähentää ikääntymisprosessia ja uudistaa 
ja tehostaa ihon omaa kollageenin muodostamista. 
Silicium-voide au�aa torjumaan juonteita ja vahvistaa 
sidekudoksia. Voide myös s�muloi ja au�aa ihoa 
uudistumaan. 

Löysytä ruuvit käsiosan pohjasta ja irrota akku 
pohjalevyn kanssa.

Kun asetat uuden akun, tarkista akun napaisuus. Akun 
posi�ivinen pää tulee pohjalevyn suuntaan.

Varmista, e�ä kaikki osat ase�uvat kunnolla paikoilleen. 
Voit ostaa uuden akun samasta paikkaa kuin mistä os�t 
emmi®-skin INTENSE yksikön.

Huomioi: lai�een takuu on voimassa vain mikäli laite�a 
käytetään tarkoituksenmukaises� ja siinä käytetään 
alkuperäisiä osia myös akkua vaihde�aessa.

Thermo Effect Lämpövaahto
Thermo Effect Lämpövaahto toimii 
sekunneissa lämpöterapiana nivelten ja 
lihasten kipuun. Lämpö s�muloi 
verenkiertoa, joka itsessään helpo�aa 
lihaskipua. Lämpövaikutuksen ansiosta 
lihaskipua voidaan helpo�aa ja lihakset 
ovat lämpimät ja rentoutuneet. Thermo 
Effect Lämpovaahtoa voidaan käy�ää myös 
ilman Ultraäänilaite�a, mu�a ultraäänen 
käy�ö tehostaa voiteen posi�ivisia 
vaikutuksia.

Akun hävitys
Älä hävitä akkua sekajä�een mukana. Hävitä li�um-akku 
kansallisten ohjeiden mukaises�.

Varoitus
emmi®-skin INTENSE yksikössä on sisäänrakenne�u sulake. 
Tästä huolima�a, älä anna akkua lapsille ja hävitä akku 
ohjeiden mukaises�. Mikäli akkunesteet vuotavat 
suojauksesta huolima�a, älä anna akkunesteen osua ihoon 
ja hävitä akku kuten yllä kuva�u. Akku on täysin suoja�u 
mu�a älä anna tästä huolima�a akun joutua koskaan 
kosketuksiin veden kanssa. Huolehdi, e�ä laturijohto on 
ehjä ja laturi vaurioitumaton. Mikäli laturi tai johto 
vaurioituu, näitä ei pidä käy�ää. emmi®-skin INTENSE 
Ultraäänilaite�a tulee käy�ää vain kuten tässä kuva�u.

Takuu
Lai�eella on 24 kuukauden ja akulla 6 kuukauden takuu. 
Takuun aikana lai�een materiaali tai tekniset viat korjataan 
huollossa kului�a. Muita hyvityksiä lai�eelle ei tehdä. 
Takuu raukeaa mikäli laite�a ei ole käyte�y tarkoituksen-
mukaises� tai alkuperäisten osien kanssa. Takuu ei korvaa 
ulkoisia vaurioita tai mikäli laite�a ei ole käyte�y oikein ja 
tarkoituksenmukaises�.

Takuuhuollon saamiseksi, ostajalla tulee olla kui� ostosta. 
Jo�a huolto tapahtuisi nopeas�, toimita meille koko laite 
kaikkien osien kanssa. Ohjeet lai�een lähe�ämisestä 
huoltoon saat paikasta, josta os�t lai�een. emmi 
Ultrasonic GmbH ei korvaa lähetyksestä aiheutuneita 
kustannuksia.

100% ultraäänellä toimivaa emmi®-skin INTENSE 
yksikköä tulee ladata vain siinä jänni�eessä kuin 
lai�een pohjaan on merki�y (laturin 
pohjamerkintä).

Älä käytä sy�yviä tai syövy�äviä kemikaaleja, 
happoja tai muita vastaavia tuo�eita lai�een 
puhdistamiseen.

Mikäli laite vioi�uu kuljetuksen aikana, älä 
kiinnitä laturia sähköpistokkeeseen.

Käytä laite�a ainoastaan sisä�loissa huonelämpö-
�lassa.

Hoitopää
Yhden hoitopään käy�äminen useammalla ihmisellä ei ole 
hygieniasyistä suositeltavaa ja yksi hoitopää on suositel-
tavaa vaihtaa kolmen kuukauden välein. Jokaisella 
käy�äjällä olisi suositeltavaa olla oma hoitopää. Voit ostaa 
hoitopäitä samasta paikasta kuin mistä os�t emmi®-skin 
INTENSE Ultraäänilai�een.

Akkuteknologia
Käsiosa voidaan ase�aa takaisin latausasemaan 
latautumaan käytön jälkeen tai ladata 8 päivän välein. 
Mikäli päivi�äinen käy�öaika päivässä on enemmän kuin 6 
minuu�a, voidaan laite�a joutua lataamaan hieman 
useammin kuin kerran 8 päivässä. Kun akku on lähes tyhjä, 
alin vihreä LED-valo ei syty. Tällöin punainen LED-valo 
sy�yy ja vilkkuu 5 sekunnin ajan. Jos näin tapahtuu, 
laite�a tulee ladata jälleen 24 tun�a.

Akun vaihtaminen ja hävitys
Lai�eessa on käsiosassa erityinen, pitkäkestoinen, 
ympäristöystävällinen lithium akku. Mikäli punainen 
LED-valo palaa pitkästä latauksesta huolima�a, akku täytyy 
vaihtaa. emmi®–skin INTENSE  lai�eessa voidaan käy�ää 
vain alkuperäistä emmi® lithium akkua. Voimme vaihtaa 
akun puolestasi. Jos haluat vaihtaa akun itse, noudata 
seuraavia ohjeita:













 

 

 

 

 

 

 

 

 











Käy�äjien kokemuksia:
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Iho tuntuu kiinteämmältä

lllllllllllllllllllllllllllllllll  94%
Iho näy�ää paremmalta

llllllllllllllllllllllllllllll  91%
Iho näy�ää terveemmältä

emmi®-skin INTENSE – 100% ultraääni nuoremmalle, 
kauniille ja terveelle iholle

Onni�elut! Olet valinnut korkealaatuisen, innova�ivisen 
lai�een. Saadaksesi parhaat tulokset uudella emmi®-skin 
Ultraäänilai�eellasi, ole hyvä ja lue käy�öohjeet 
huolellises�.

Sammutus -  automaa�nen ja manuaalinen
Sammuta laite painamalla virtanappulaa noin 1 sekun�. 
Laite sammuu automaa�ses� 6 minuu�n jälkeen 
(akunsäästöasetus). Yksikössä on myös elektroninen 
tunnis�n. Mikäli lai�een päätä ei ole asete�u paikoilleen, 
laite ei pysy päällä ja vihreä LED-valo sammuu.

Teho
emmi®-skin INTENSE:n ovat kehi�äneet saksalaiset 
insinöörit pohjautuen uusimpiin �eteen löydöksiin. Toisin 
kuin perinteiset ihonhoitolai�eet, emmi®-skin INTENSE 
toimii ilman mekaanista ihon rasitusta kuten kuorintaa. 
emmi®-skin INTENSE hyödyntää uusinta ultraääniteknolo-
giaa joka ei rasita ihoa. Tätä teknologiaa on käyte�y 
eri�äin onnistunees� monella lääke�eteellisellä alalla. 
Ultraäänen käy�ö ihonhoidossa on täysin vaaratonta. 
Ultraäänen käytön maksimissaan 50 wa�n teholla on 
tode�u �eteellises� ihmiselle vaara�omaksi. emmi®-skin 
INTENSE toimii 0,2 wa�n teholla.

Ihotau�lääkärit ovat testanneet ja todenneet teknologian 
turvallisuuden. Patentoitu piezo-mikrosiru tuo�aa 
ultraääniaaltoja ja tuo�aa emmi® Ultrasonic voiteista 
miljoonia mikrokuplia, jotka ohjataan suoraan syvemmälle 
ihonalaiskudoksiin. Ihmisellä on kolme toiminnallista 
ihokerrosta:

-   Orvaskesi (epidermis)
-   Verinahka (dermis)
-   Ihonalaiskudos (subcu�s)

Perinteiset voiteet vaiku�avat ainoastaan epidermikseen. 
emmi®-skin INTENSE:n avulla voiteet voidaan imey�ää 
aina ihonalaiskudokseen as�. Tämä au�aa ihoa 
muodostamaan uusia soluja ja uudistumaan tehokkaam-
min. Posi�ivisena tuloksena ultraääni myös vapau�aa 
elimistön omaa energiaa, tehostaa imusolmukkeiden 
aineenvaihdunnallisia mekanismeja sekä parantaa 
verenkiertoa.

Ihmisille on usein kerro�u, e�ä ve�ä tarvitaan ultraäänen 
väli�äjäaineeksi. Todellisuus on se, e�ä tarkoituksenmuka-
inen väli�äjäaine riippuu ultraääniaaltojen frekvenssistä 
(esiintymis�heydestä) ja tehosta. Lääke�eteessä tämä 
�edetään hyvin ja siellä käytetäänkin eri koostumuksen 
omaavia voiteita ja geelejä. Me olemme kehi�äneet 
erityisiä ultraäänivoiteita iholle, loukkaantumisille ja 
kireille lihaksille. Saadaksesi op�maalisia tuloksia, käytä 
voiteita yhdessä emmi®-skin INTENSE:n kanssa.

Käy�ö
Suosi�elemme, e�ä käytät 100 % ultraäänellä 
toimivaa emmi®-skin INTENSE Ultraäänilaite�a 
joka toinen päivä 6 minuu�a ihon puhdistami-
seen.

emmi®-skin INTENSE ja 100% ultraääni
Kun laite käynnistetään, tunnet värinän lai�eessa. 
Ultraääntä ei voi kuulla, nähdä tai haistaa, mu�a 
lai�eeseen on rakenne�u moo�ori, jo�a käy�äjä voi 
tuntea, e�ä laite on päällä. Lai�eesta tulee pehmyt 
värähdys 6 sekunnin välein, joka on merkki siitä, e�ä 
hoide�avaa kohtaa voidaan vaihtaa. Värinä myös pysähtyy 
hetkeksi. Ääni voidaan kytkeä myös pois päältä kuten 
ohjeissa on kuva�u.

Vihreä LED-valo. Käynnistä tai 
sammuta laite painamalla 
virtanappulasta. Alin vihreä 
LED-valo sy�yy tai sammuu ja 
kertoo lai�een päälläolosta.

Vilkkuva vihreä LED-valo 
kohdassa 2 kertoo e�ä akku 
on täynnä.

Vilkkuva vihreä LED-valo 
kohdassa 3 kertoo, e�ä 
akussa on jäljellä 30% 
virrasta.

Sininen LED-valo. Mikäli 
käsiosa on laite�u lataukseen 
100-240V jänni�eeseen, valo 
palaa sinisenä kohdassa 4. 
Kun akku on latautunut 
täyteen, valo menee 
tummemmaksi (lataustason 
tarkistus).

VIKATILA punainen 
LED—valo. Mikäli akku on 
tyhjä tai lai�eessa on vika, 
punainen LED-valo välkkyy 
noin 5 sekun�a ja sammuu 
tämän jälkeen.

*Tutkimustulos N=24, osallistujat 22-56v. Tutkimuksessa 
käyte�in emmi®-skin HydraLi�, Hyaluron ja Silisium 
–voiteita. Osallistujat kokivat e�ä voiteet toimivat 
tehokkaammin (91-94%) yhdessä emmi®-skin INTENSE 
Ultraäänilai�een kanssa.

Hygieniasyistä suosi�elemme puhdista-
maan lai�een ennen jokaista käy�ökertaa. 
Tähän sopii esimerkiksi desinfinoin�suihke 
tai pelkkä vesi.

Hiero Ultraäänilaite�a hoide�avalle 
alueelle tai yhdistä hoito käy�äväksi 
emmi®-skin voiteiden kanssa. 100 % emmi® 
ultraäänen toimintateho voidaan taata 
ainoastaan käyte�ynä emmi® voiteiden 
kanssa. Löydät lisä�etoa emmi®-voiteista 
tästä oppaasta.

Käynnistä laite ja pidä sitä vasten 
hoide�avaa alue�a vähintään 6 sekun�a 
liiku�ama�a sitä. Pidempiaikainen käy�ö 
on täysin vaaratonta, sillä lai�eessa 
käytetään pehmeää ultraääntä. Suosi�e-
lemme 6-60 sekunnin hoitoaikaa yhdellä 
alueella. Pidempiaikainen hoito voi johtaa 
nopeampiin, parempiin tuloksiin.

Siirry seuraavaan hoide�avaan kohtaan ja 
toista kohta 3.

Kun hoito on suorite�u, sammuta laite. 
Puhdista käsiosa vedellä tai 
puhdistussprayllä. Aseta tämän jälkeen 
emmi®-laite latausasemaan.

LED-valot

Ennen kuin käynnistät lai�een
Kiinnitä latausaseman johto seinään. Aseta hoitopää 
käsiosaan ja laita laite latausasemaan. Lataa laite�a 24 
tun�a ennen ensimmäistä käy�öä. Mikäli laite�a 
käytetään noin 6 minuu�a päivi�äin, akku kestää noin 8 
päivää. Tämän jälkeen lataa laite�a jälleen 24 tun�a. Kun 
latausasema toimii oikein, latausasemassa palaa vihreä 
valo.

Ennen ensimmäistä käy�öä

Kaksi vihreää LED-valoa käsiosassa kertovat akun 
lataustasosta. Mikäli akku on lada�u täyteen, varmista e�ä 
hoitopää on kiinnite�y lai�eeseen ennen lai�een käy�öä. 
Aseta ja poista hoitopää aina huolellises� pystyasennossa 
lai�eeseen. 

Lai�een käynnistys
Käynnistä laite painamalla virtanappulaa noin 1 sekun�
(vihreä valo sy�yy). Voit ak�voida pois päältä 6 sekunnin 
välein kuuluvan merkkiäänen painamalla käynnistysnappu-
laa noin 9 sekun�a lai�een ollessa päällä. Ääni voidaan 
kytkeä takaisin päälle toistamalla sama uudestaan. Akun 
virtatasosta kertovat lai�eessa vilkkuvat vihreät LED-valot. 
Laite myös värisee kertoen käy�äjälle siitä, e�ä laite on 
päällä.

1 emmi®-skin INTENSE käsiosa, 1 ultraäänilai�een 
hoitopää, 1 latausasema ja 1 Thermo Effect Lämpövaahto, 
1 Hyaluronivoide

emmi®-skin INTENSE pakkaus sisältää:


