
Je zult prikkeling voelen door circulerende stroom
wanneer ionen worden toegevoerd. Dit is echter
onschadelĳk voor het menselĳk lichaam.
Niet langdurig op één bepaalde plek
gebruiken, gebruik soepele bewegingen.

Druk aan/uit knop 2 keer kort in vanuit standby
modus en 1 keer vanuit peeling modus.
Hierna zal G-Blue LED oplichten en de functie
starten.

Breng cosmetica (ampoule of essence) aan op de
huid en gebruik het in de richting volgens afbeelding.

G-Blue modus is effectief in absorberen van
vitamines en je kunt het gebruiken in combinatie
met masker.

Na lichte contact met de brede zĳde van het blad
en de huid, masseer in hetzelfde richting als
afbeelding. Bĳ fysieke contact met de electrode
zal de functionele rode LED oplichten, ionen
worden toegevoerd in combinatie met licht therapie.

Stap 3

Stap 1

Stap 2

Ultrasonische massage, voedend, kalmeert
huid problemen en ontstekingen.

Ca. 5 min per keer / dageĳks
mogelĳk

Gebruikswĳze G-Blue

Na peeling, de huid wordt meestal droog.
Het is daarom beste om een hydraterende
essence of masker te gebruiken.
Niet langdurig op één bepaalde plek
gebruiken, gebruik soepele bewegingen.

Stap 3

Verwĳderen van verhardingen, talg en
onzuiverheden. Huidzuiverend. Druk kort op de
aan/uit knop vanaf standy modus. Peeling LED
zal oplichten en de functie zal starten.

Na het reinigen van het gezicht, gebruik het
apparaat als er nog water op het gezicht is.
Als er onvoldoende vocht is op de huid, breng
eerst een laagje vocht aan op gezicht.
Als er teveel vocht is op het blad kan het de
effectiviteit verminderen. Verwĳder dan eerst
het overtollige vocht.

Na het lichtjes aanbrengen van de bladtip op de
huid, beweeg langzaam, om zodanig het water
voorzichtig eraf te schrapen in de richting volgens
afbeelding.

Stap 1

Stap 2

Verwĳderd verhardingen, talg en
onzuiverheden, verhelderd de huid

Ca. 5 min per keer / 3~4 keer per
week

Gebruikswĳze Peeling

※Dit product mag niet worden gebruikt tĳdens het opladen.

(bezig met
opladen)

(volledig
opgeladen)

1. Openen van beschermende dop
Zoals afgebeeld, til lichtjes de beschermede kap
omhoog. Het kapje is dan makkelĳk te scheiden.

2. Aan / uit zetten
Druk de aan/uit knop in (ca. 2 seconde)
als het apparaat uit staat. Start deuntje zal afspelen
en het apparaat zal opstarten. Dit is de standby
modus, en LED lichtjes zullen knipperen.

3. Uit zetten
Druk de aan/uit knop in tĳdens gebruik of standby
modus (ca. 2 seconden). Afsluit deuntje zal
worden afgespeeld en het apparaat wordt uit gezet.

4. Automatisch uitzetten
Na 5 minuten tĳdens peeling, G-Blue, G-Red,
schakkelt het apparaat automatisch naar standby
modus. Na 5 minuten op standby modus zonder
gebruik zal het apparaat zich automatisch uitzetten.

5. Opladen
Sluit micro USB oplader aan via het oplaad poort
onderin het apparaat. Rood LED verschĳnt tĳdens
het laden, blauw LED verschĳnt als het apparaat
volledig is opgeladen.

Gebruikswĳze Reclar
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Garantiebepalingen

1. Buiten bereik houden van baby's en jonge
kinderen.

2. Niet demonteren of aanpassen aan het product.
3. Staak het gebruik als de huid geirriteerd raakt,
zoals roodheden, jeuk of als zwelingen opkomen
tĳdens het gebruik.

4. Galvanische stroming kan effect hebben op de
foetus, daarom raden wĳ het gebruik van G-Blue
of G-Red niet aan bĳ zwangere vrouwen.

5. Laad het volledig op voor het eerste gebruik.
6. Bĳ het gebruiken van de Galvanische functie, nooit
de ogen langdurig bloodstellen aan de
functionele LED.

7. Let op! Als je het apparaat onderdompeled in
water, of als er een groot hoeveelheid water in
het apparaat terechtkomt, kan dit leiden tot
storingen.

8. Dit apparaat is niet waterproof.

1. Het product heeft een 1-jarige garantie vanaf de
datum van aankoop.

2. Garantie periode start vanaf de dag van aankoop,
bewaar daarom het aankoopbewĳs. (Als het
datum van aankoop niet bevestigd kan worden,
zal de garantie periode lopen vanaf de productie
datum.)

3. In de onderstaande gevallen vervalt het recht op
garantie.

A. In geval van breukschade, ontstaan door het niet
volgen van de bĳgevoegde gebruikers handleiding

B. In geval van externe factoren zoals schok en het
ontmantelen van het apparaat.

C. In geval van falen door natuurrampen.
D. In geval van onderdelen hevig aan slĳtage bĳ
gebruik.

Voor reperaties en uitwisselingen binnen de garantie
periode, kan dit product worden vergoed in
overeenstemming met compensatiecriteria voor
consumentenschade, gemeld door het ministerie
van Financiën en Economie.

Voorzorgsmaatregelen

• Model : RECLAR
• Gewicht : 90g
• Gemeten voltage : DC 5V
• Batterĳ : 3.7V / 600mAh (Li-Polymer)
• Laadduur : 80min • Gebruiksduur: 35min
• Formaat : 170 X 52 X 155 (mm)
• Materiaal : ABS
• Land : Geproduceerd in Korea
• Fabrikant : RNU Co., Ltd
• Adres : 58, Maeyeo-ro, Dong-gu, Daegu, Korea
• TEL : +82-80-854-0001

Werkzaamheid product varieert per individueel.

4. Goud therapie
We induceren 99,9% pure goud dat is effectief voor
bloed circulatie, verheldering en toxische emissie,
aan het blad zodat jĳ effectief gebruik kunt maken
van ultrasonische therapie, galvanische functies en
licht therapie functies. (Enkel Gouden versie)

1. Water Peeling
Wanneer ultrasonische geluidsgolven zich door
water heen verspreid, dan penetreren deze
golven zich diep in de huid waar je normaal
gesproken met de hand of hulpmiddelen niet
bĳ kan komen. Het verwĳdert grondig en snel
onzuiverheden vanuit de porie en de huid
oppervlakte zoals verhardingen en talg.

2. Galvanisch
Negative en positive ionen, gegenereert in het
blad, penetreert cosmetische producten diep
in de huid met ultrasonische massage. Poriën
trekken samen en het verbetert de staat van
de huid evenals de veerkrachtigheid.

3. Licht therapie
Blauw licht helpt bĳ het verbeteren van huid
problemen.
Rood licht vermindert vrĳe radicalen en het is
effectief voor anti-aging, huidschade ontstaan
door UV stralingen evenals rimpel voorming. Het
is ook effectief voor rimpel verbetering en
verheldering.

Werkzaamheden van Reclar

Je zult prikkeling voelen door circulerende
stroom wanneer ionen worden toegevoerd.
Dit is echter onschadelĳk voor het menselĳk
lichaam.
Niet langdurig op één bepaalde plek
gebruiken, gebruik soepele bewegingen.

Na lichte contact met de brede zĳde van het blad
en de huid, masseer in dezelfde richting als op de
afbeelding. Bĳ fysieke contact met de electrode
zal de functionele rode LED oplichten, + ionen
worden toegevoerd in combinatie met licht therapie.

Stap 3

Druk de aan/uit knop 3 keer kort in tĳdens de
standby modus of druk nog een keer op de knop
vanuitG-blue modus. G-Red LED zal hierna
oplichten en de functie zal starten.

Breng cosmetische producten (voedende creme
of rimpel verzorgende producten) aan op de huid
en gebruik het in de richting volgens afbeelding.

Stap 1

Stap 2

Ultrasonische massage, voedend, porie
verkleinend, verbeterd elasticiteit.

Ca. 5 min per keer / dagelĳks
mogelĳk

Gebruikswĳze G-Red


