
 

EMS Skin Rejuvenator Handleiding 

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van het apparaat: 

1. Houd de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt om het toestel in te schakelen. Het ap-
paraat kan niet ingeschakeld worden :jdens het opladen. 

2. Dit toestel maakt gebruik van RF Radio Frequen:e technologie. Het is perfect nor-
maal dat u een kleine :nteling voelt :jdens het gebruik van het toestel. 

3. Gebruik het toestel niet te lang op eenzelfde plek op het gelaat om huidongemakken 
te voorkomen. 

4. Zwangere vrouwen dienen eerst hun arts te raadplegen alvorens het toestel te ge-
bruiken. 

5. Een Radio Frequen:e toestel mag niet gebruikt worden op gewrichten, boKen, het 
stroKenhoofd en de oogbol. 

6. Wees voorzich:g in gebruik bij implantaten. 

7. Volgende personen kunnen het toestel niet gebruiken: mensen met hartproblemen 
en/of pacemaker, bij koorts, infec:eziektes, acute ziektes, kanker, MS, epilepsie, hyper-
ven:la:e, hoge/lage bloeddruk, huidallergie of huidziekte, zonnebrand, medicijngebruik 
of als je herstellende bent van een opera:e. 

Product omschrijving 

Doorheen de jaren verliest onze huid aan elas:citeit, wordt ze valer van kleur en treden 
er rimpels op. Dit maakt allemaal deel uit van het natuurlijk verouderingsproces. Huid-
verzorgingsproducten zoals lo:ons en moisturizers zorgen voor een goede hydrata:e 
maar werken enkel aan de oppervlakte van de huid en kunnen niet voldoende in de huid 
dringen. Hierdoor wordt de opname van collageen beperkt. 



Het toestel maakt gebruik van radiogolven om rechtstreeks in de huid te dringen. Het 
gebruikt de weerstand die de huid hierbij vormt om energie te genereren om op deze 
manier het collageenweefsel en de vetcellen te verwarmen, waardoor de temperatuur 
van de onderste huidlaag s:jgt en de bovenste huidlaag ges:muleerd wordt om colla-
geen te regenereren. Het heeT een uniek en diep s:mulerend effect, verstevigt de huid 
en verbetert de algehele huidtextuur. 

Func@es 

1. Huidverjongingsmodus: de belangrijkste func:e van rood licht (620-630 nm) is om de 
bloedcircula:e te bevorderen en bloedstasis te verwijderen. Dit komt omdat rood licht 
de microcircula:e kan versnellen, de capillaire permeabiliteit kan verhogen, het metabo-
lisme kan versnellen, beschadigde haarvaten kan herstellen en de stevigheid van de huid 
kan bevorderen. Celregenera:e en bloedcircula:e hebben een guns:g effect op het ver-
lichten van acneliKekens, allergische derma::s, het verlichten van pijn en het ac:veren 
van ac:eve ingrediënten. 

2. An@ gevoelige modus: groen licht (520-530 nm) kan de huid kalmeren en is uiterst 
geschikt voor de gevoelige huid. Het heeT een evenwich:ge en stabiliserende werking 
en kan de ruwheid van de huid, rimpels, mee-eters en acne veroorzaakt door vermoeid-
heid en mentale stress verbeteren. 

3. An@ acne modus: Blauw licht (465-470nm) heeT een bacteriedodend en ontstekings-
remmend effect. Dit komt doordat de bacteriën op de huid het licht van deze golflengte 
absorberen. Het licht zal de bacteriën doden en a^reken, de talgafscheiding normalise-
ren, acne-bacteriën doden en de talgklieren afremmen. Het is uiterst geschikt om wond-
infec:e te voorkomen en een allergische huid te kalmeren. 

4. Whitening-modus: volgens het principe van rood en blauw licht ondersteunt het de 
schoonheidsverzorging, is het huidvriendelijk, pijnloos, verbetert het de fijne lijntjes en 
elas:citeit van de huid, behandelt het huidproblemen :jdens de puberteit en vermindert 
het grove poriën. 



 

Kenmerken 

(1) Massage hoofd 
(2) Phototherapie behandeling 
(3) Afleesbaar display 
(4) Aan/uitknop 
(5) Modus knop 
(6) Handvat 
(7) USB aanslui:ng voor opladen 

Gebruikershandleiding 

1. In- en uitschakelen: houd de aan-/uitknop ④ 3 seconden lang ingedrukt om in te 
schakelen en houd de aan-/uitknop ④ 3 seconden lang ingedrukt om uit te schake-
len. 

2. Intensiteit aanpassen: druk kort op de aan-/uitknop ④ na het opstarten, u kunt de 
intensiteit van 1 tot 3 aanpassen en afwisselen. Je leest de intensiteit af aan de hand van 
het aantal streepjes links boven op het display. 



3. Modusschakelaar: Druk kort op de ⑤ modusknop om van modus te wisselen na het 
opstarten. De standaardmodus "huidverjonging" is de standaardmodus. Huidverjonging 
(rood licht) → An:gevoelig (groen licht) → An: acne (blauw licht) → whitening (rood en 
blauw licht), wisselen in deze volgorde. 

4. Opladen: Als de baKerij van het apparaat leeg is, gebruikt dan de USB oplaadkabel  ⑦ 
om het toestel op te laden. 

Vier func@es 

1. huidverjonging (rood licht): wordt gebruikt om huidrimpels te verbeteren, collageenre-
genera:e en huidelas:citeit te verbeteren. 
2. an:gevoelig (groen licht): wordt gebruikt om donkere vlekken of verkleuring van de 
huid te verbeteren en heeT als doel de overma:ge groei van melanine te remmen. 
3. an: acne (blauw licht): wordt gebruikt om acne en veKe huid te verbeteren. 
4. whitening (rood en blauw licht): gebruikt voor het bleken van de huid, geschikt voor 
donkere vlekken en doffe huid. 

Aandacht: 

1. Tijdens het gebruik van het toestel zal de huid warm en :ntelend aanvoelen door de 
stroomstootjes. Dit is een normaal verschijnsel bij het gebruik van radiofrequen:es. Elke 
modus is ingesteld op 10 minuten gebruiks:jd, het toestel wordt automa:sch uitgescha-
keld na 10 minuten. Overschrijdt het dagelijks gebruik van 10 minuten niet. 

2. Gebruik het 3 keer per week gedurende 10 minuten. Het wordt aanbevolen om de 
huid gehydrateerd te houden :jdens het gebruik van het apparaat voor betere resulta-
ten. 

3. Bij gebruik moet u het handvat van het toestel vasthouden en het metalen gedeelte 
van de kop van het instrument gebruiken om volledig contact te maken met de huid. 
Houd uw huid :jdens het gebruik voch:g, anders werkt het instrument niet op:maal. 

4. Raadpleeg de instruc:es voor gebruik. 



      
 Was je huid met lauwwarm water   Verdeel de moisturizer gelijk over je gelaat 

    
Houd de aan-/uitknop 3 seconden lang ingedrukt om in te schakelen, houdt het toe-
stel vast aan het handvat, gebruik draaiende bewegingen op jouw gelaat. 

Kin 
Plaats de massagekop in het midden van de kin en gebruik een boogvormige techniek 
rich:ng de slapen, maak telkens 2 seconden met constante snelheid dezelfde massage-
beweging. 

 



Kaaklijn 
Plaats de massageknop op de onderste slapen en masseer de jukbeenderen gedurende 2 
seconden met een constante snelheid van onder naar boven. 

 

Wang 
De s:mula:e voor de wang is onderverdeeld in 2 delen: [1] en [2]1.  
1. Plaats de massagekop op de hoeken van uw lippen en beweeg deze van onder naar 
boven rich:ng de jukbeenderen. Masseer met een constante snelheid van 2 seconden. 
2. Plaats de massagekop naast de hoeken van uw lippen en gebruik een boogvormige 
techniek rich:ng de oorlel om met een constante snelheid van 2 seconden te masseren. 

①                                                     ② 

                           

Oog 
Met behulp van de drukpunt techniek masseert de massagekop zachtjes van de bin-
nenste ooghoek naar het uiteinde van het oog. Masseer met een constante snelheid 
van 2 seconden. 

alternate



 

VeiligheidsvoorschriMen 

1. Het is niet geschikt als plas:sche chirurgie in het gezicht en bij onderhuidse metalen 
implantaten. Zwangere vrouwen dienen eerst hun arts te raadplegen alvorens het toe-
stel te gebruiken. 
2. Veeg de massagekop af met keukenpapier, was het toestel niet met water en raak 
geen metalen voorwerpen met je handen aan. 
3. Bewaar het toestel niet op een voch:ge plaats zoals een badkamer, om kortslui:ng te 
voorkomen. 
4. Dit instrument is geschikt voor gezicht en hals, waardoor puistjes en ontstekingsacne 
worden vermeden. 

 
Onderhoud 
Controleer voor onderhoud of de stroom is uitgeschakeld. Als de stroom is ingeschakeld, 
kan het gebruik van naKe of papieren handdoeken irrita:e veroorzaken. 

Was het toestel niet! 
Als u het toestel met water wast, zal de machine defect raken. Veeg deze na gebruik af 



met een droge doek of een zachte doek die lichtjes is bevoch:gd met zeep. 

Gebruik geen bijtende producten om het toestel schoon te vegen. 

Gebruik geen bijtende vloeistoffen zoals alcohol, thinner, benzine, nagellakverwijderaar 
enz. voor het reinigen, anders kan het toestel defect raken of kunnen onderdelen bar-
sten, verkleuren, enz. 

 

Product gegevens 

Product naam EMS Skin Rejuvenator

Model Nummer R519

Afmetingen 172*45*43mm

Netto gewicht 95g

Inhoud RF toestel, handleiding, USB kabel

Rated input voltage AC 100V-240V,50/60Hz

Output voltage/current DV 5V/1A

Rated Power 4W

Rated voltage/rated 
capacity

3.7V/500mAH

Laadduur Ongeveer 3 uur

Snelheden 3 snelheden

Land productie China



Garan@e 
1. Binnen 2 jaar na de verkoopdatum van het product, bij een presta:estoring. Het toe-
stel zelf moet intact zijn. Het toestel kan worden vervangen (onder voorbehoud van in-
spec:e), maar enkel als het geen door de mens veroorzaakte schade omvat. 
2. Het product heeT een garan:e van 2 jaar vanaf de verkoopdatum. Levenslang onder-
houd en accessoires vallen niet onder de garan:e. 
3. De garan:eservice is alleen geldig bij normaal gebruik. 
4. Alle externe schade zoals door de mens veroorzaakte schade, zelf-demontage, onei-
genlijk gebruik, enz., vallen niet onder de garan:e. 

Invoerder: 
Netsense bv, 3990 Peer, België. BTW: BE0870087327. info@netsense.be


