DK

brugervejledning

Tak...

Service

for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling
er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys
nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud,
mens let vibration og varme åbner porerne, så
den dybdegående behandling effektiviseres.

For rekvirering af service og reservedele i Danmark
kontaktes den butik, hvor produktet er købt.

Garantien
Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og
materialefejl på Deres nye produkt, gældende fra den
dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer,
arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør
De oplyse produktets navn.

Ingen smerte - ingen tørhed - ingen irritation
og bedst af alt: ingen bumser!
Apparatets dele:
•
•
•
•

Zap-behandlingshoved (1)
Indikatorlampe (2)
Tænd/sluk-knap (3)
Batterirumsåbning (4)

1
2
3

Garantien dækker ikke:
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• Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
• Hvis der er brugt uoriginale reservedele
• Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
• Hvis ikke installationen er sket som anvist
• Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
2
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Transportskader

Hvad er apparatet beregnet til?

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens
levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem
kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden
selv har stået for transporten af produktet, påtager
leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med
evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes
omgående og senest 24 timer efter, at varen er
leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Tanda Zap behandler let til moderat akne og ikke
svære tilfælde af nodulær og cystisk akne.

Erhvervskøb
Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal
bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv
eller erhvervslignende formål (kosmetolog,frisør og
lign.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse,
der omfatter flere brugere. I forbindelse med
erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt
udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.
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Kontraindikationer
• FORSIGTIG! Brug aldrig apparatet på andre læsioner
end mild til moderat akne. Hvis det bruges på andet, kan
det forsinke den optimale medicinske behandling.
• FORSIGTIG! Lad ikke børn under 14 år bruge apparatet uden
opsyn. Det kan medføre personskade, hvis den bruges forkert.
• FORSIGTIG! Brug ikke apparatet, hvis du er lysfølsom.
Det kan medføre en uønsket lysfølsomhedsreaktion.
Det anbefales at foretage en test for lysfølsomhed
på et lille område, f.eks. på underarmen.
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Test for lysfølsomhed
Følg nedenstående anvisninger for
at se, om du er lysfølsom:
1. Tryk på den orange tænd/sluk-knap.
2. Apparatet vibrerer, og det bakteriedræbende blå lys tændes.
3. Placer og hold Zap på armens inderside i den
to minutters lange behandlingstid.

4. Tryk på den orange tænd/sluk-knap igen for at foretage
endnu en to minutters behandling på samme område.

5. Vent 24 timer. Du bør IKKE mærke nogen
bivirkninger de næste 24 timer.

6. En bivirkning er smerte eller
ubehag i det områder, der
er blevet behandlet, eller
langvarig rødme på huden.
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• FORSIGTIG! Brug ikke apparatet, hvis du tager medicin,
der medfører lysfølsomhed. Eksempler på medicin, der
kan gøre dig lysfølsom, er blandt andet: antihistamin,
der bruges i medicin mod forkølelse og allergi, NSAID’er
(non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler), der
bruges til at lindre smerter og dæmpe betændelse, og
antibiotika, herunder tetracyklin og sulfonamider.
• FORSIGTIG! Brug ikke apparatet sammen med væsker,
salver etc., der indeholder varmefremkaldende
ingredienser, da det kan medføre brandsår.
• FORSIGTIG! Brug ikke apparatet på eller i nærheden af
områder, hvor du har fået en steroid-injektion for nylig.
Det kan medføre en uønsket lysfølsomhedsreaktion.
• FORSIGTIG! Brug ikke apparatet på eller omkring øjnene
eller øjenlågene, og kig ikke direkte ind i det blå lys. Det
kan medføre alvorlige øjenskader, herunder permanent
eller forbigående synstab eller hovedpine.
• FORSIGTIG! Brug ikke apparatet på skjoldbruskkirtlen
(halsområdet). Det kan stimulere kirtlen.
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Advarsler
Advarsel: Tag følgende forholdsregler for at
reducere risikoen for elektrisk stød, der kan
medføre personskade eller dødsfald:
• Undlad at placere eller opbevare apparatet et sted, hvor der
er risiko for, at det falder ned i et badekar eller en vask. Sørg for
ikke at lægge eller tabe apparatet i vand eller andre væsker.
• Sørg for aldrig at tabe eller indsætte noget i enhedens åbninger.
• Brug kun de batterier, der anbefales til dette apparat.
• Brug aldrig apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det
har været tabt, er blevet beskadiget eller har været nedsænket
i vand. Returner apparatet for at få det undersøgt og repareret.
• Tag batterierne ud, hvis du forventer, at apparatet ikke
skal bruges i en længere periode, f.eks. en måned.
• Undlad at adskille eller ændre apparatet, da det kan
medføre skade på apparatet, elektrisk stød, brand,
personskade eller fejl på apparatet. Apparatet indeholder
ingen dele, der skal vedligeholdes af brugeren.
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Advarsel: Tag følgende forholdsregler for at
forebygge brand og brandsår:
1. Hold apparatet væk fra steder, hvor der
bruges aerosol produkter (spray), eller hvor der
foretages medicinsk behandling med ilt.

2. Sluk for apparatet, hvis det bliver meget varmt.
Advarsel: Stands øjeblikkeligt brugen af apparatet,
hvis der forekommer bivirkninger eller langvarig
rødme. Det kan være en lysfølsomhedsreaktion.

Forholdsregler
• Læs alle anvisninger, før brug af Tanda Zap.
• Brug kun apparatet til det, det er beregnet til, og som er
beskrevet i denne vejledning. Ellers kan det medføre forsinkelse
af det optimale resultat.
• Stands brugen, hvis du oplever ubehag. Du kan være lysfølsom.
• Brug ikke apparatet på steder, hvor der bruges andre enheder,
der udsender elektromagnetisk energi uden afskærmning.
Bærbart eller mobilt kommunikationsudstyr, der bruger
radiofrekvenser, kan påvirke elektrisk medicinsk udstyr.
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• Langvarig eller overdreven brug ud over den anbefalede
behandlingstid to til tre gange om dagen kan medføre,
at apparatets behandlingsoverflade bliver varm.
Temperaturen kommer ikke op over 43 °C ved brug ved
stuetemperatur (25 °C), men kan medføre bivirkninger
såsom ubehag eller langvarig rødme i området.

Anvendelse
Bemærk, at nogle mennesker er lysfølsomme. Hvis du
tror, at du måske er lysfølsom, må du ikke bruge Tanda
Zap uden først at foretage en test for lysfølsomhed.
Se testen for lysfølsomhed, der er beskrevet.
Fremgangsmåde:
1. Tryk på den orange tænd/sluk-knap.
2. Apparatet vibrerer, og det bakteriedræbende blå
lys tændes. Kig ikke direkte ind i lysstrålen.

Tanda Zap-apparatets levetid
Du kan altid standse en behandling ved at trykke
på den orange tænd/sluk-knap. Hvis du standser
behandlingen inden for de første 30 sekunder, tæller
apparatet det ikke med som en behandling. Hvis du
standser behandlingen efter de første 30 sekunder,
tæller apparatet det med som en behandling.
Tanda Zap-apparatet kan bruges til 1.000 behandlinger.
Når der er færre end 50 behandlinger tilbage i Tanda Zap,
lyser den orange tænd/sluk-knap konstant rødt efter hver
behandling for at minde dig om, at du skal anskaffe et nyt
apparat.
Når Tanda Zap har været brugt til 1.000 behandlinger, kan
apparatet ikke længere tændes, og den orange tænd/
sluk-knap lyser konstant rødt.

3. Placer og hold Zap på bumsen i to minutter.
Når vibrationen stopper, er behandlingscyklussen færdig.

4. Gentag behandlingen to til tre gange dagligt.
10 TANDA
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Apparatets indikatorer
Stabil vibration og blåt lys

Apparatet foretager
behandling

Apparatet foretager
behandling Orange tænd/
sluk-knap blinker rødt i 10 sek.
efter hver behandling

Batterierne er ved at være
flade

Orange tænd/sluk-knap
lyser konstant rødt i 10 sek.
efter hver behandling

Apparatet har mindre end 50
behandlinger tilbage

Apparatet kan ikke tændes,
og den orange tænd/slukknap lyser konstant rødt i
10 sek.

Apparatet er løbet tør for
behandlinger. Køb et nyt
Tanda Zap-apparat!

Batterilevetid- og udskiftning
Når Tanda Zap-batterierne er ved at være flade, blinker den orange
tænd/sluk-knap rødt efter hver behandling. Udskift batterierne
med alkaliske AAA-batterier (IEC LR03).Tænk på miljøet! Tanda
anbefaler, at du køber et sæt genopladelige AAA-batterier.
Bemærk: Batterilevetiden kan variere ved brug af genopladelige
batterier. Det anbefales at bruge NiMH-batterier, der består af
nikkelmetalhydrid.

Sådan isættes og udskiftes batterier i
Tanda Zap-apparatet:
1. Drej apparatets øverste del mod uret, så de to trekanter på
apparatets øverste del og nederste del står ud for hinanden.

2. Tag de brugte batterier ud af batteriholderen.
3. Isæt tre nye AAA-batterier. Sørg for, at de

Åbning af
Zap-batterirummet

vender rigtigt som angivet på batteriholderen.

4. Luk Tanda Zap ved at placere de to trekanter
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ud for hinanden. Tryk de to dele sammen, og
drej den øverste del med uret, indtil trekanten
står ud for den lodrette streg, og det føles som
om, delene sidder godt sammen.
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Bortskaffelse
WEEE (affald af elektrisk og elektronisk udstyr)
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må
bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald
i EU. For at forhindre eventuel skade på miljøet og
menneskers sundhed som følge af ukontrolleret
bortskaffelse skal produktet afleveres til genbrug
for at fremme en bæredygtig genanvendelse af
materialeressourcer. Indlever det brugte apparat på en
genbrugsstation, eller kontakt forhandleren. De kan sikre,
at produktet genbruges på forsvarlig miljøvenlig vis.

Rengøring
Rengør Tanda Zap-behandlingsoverfladen med en
fugtig, blød og fnugfri klud og et mildt alkoholfrit
rengøringsmiddel.

Specifikationer
Tanda Zap-apparat = TANDA SERIES 4
TYPE BF ANVENDT DEL
Vigtigt! Se MEDFØLGENDE DOKUMENTER
Følg brugervejledningen.

Dette symbol betyder, at batterier ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald,
da de indeholder stoffer, der kan være miljø- og
sundhedsskadelige. Bortskaf batterierne ved
at lægge dem i en genbrugscontainer.
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TüV-certificeringsmærke. Kapslingskasse IPx5

RISIKOGRUPPE 2
FORSIGTIG! Der udsendes muligvis skadelig optisk stråling fra dette
produkt. Kig ikke på lyset. Det kan være skadeligt for øjnene.
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Anvendelsesspecifikationer
Omgivelsestemperatur:
5 til 40 °C. Relativ luftfugtighed: 15 til
93%, ikke-kondenserende;
Atmosfærisk tryk:
700-1.060 hPa;
Transport-/opbevaringsspecifikationer:
Omgivelsestemperatur: 0 til 60 °C.
Relativ luftfugtighed: 10 til 90%
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Distributør:
Witt A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning
info@witt.dk
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Producent:
Tanda Beauty Canada Inc.
11-380 Jamieson Parkway
Cambridge ON, N3C 4N4

