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Κωδ: ΧΕΑΡΠ 

HAIR PRO 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΩΝ 
Πάνω μέρος        Κάτω μέρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
Τα ζωντανά κύτταρα χρειάζονται φως για να επιβιώσουν, και τα μαλλιά μας δεν διαφέρουν σε αυτό. Χρησιμοποιώντας 
Τεχνολογία Λέιζερ Χαμηλού Επιπέδου, μπορείτε να απολαύσετε πλουσιότερα μαλλιά. 
 
LED (LEDT) 
Τριάντα έξι οπές LED που λειτουργούν με 4 LED, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αναπτυγμένη από κυβερνητικό οργανισμό. 
 
Κούρα με Λέιζερ Χαμηλού Επιπέδου (LLLT) 
Το Hair Pro διαθέτει μία φαρδιά ακτίνα 650nm πομπού κρύου λέιζερ. Αυτό επιτρέπει στο λέιζερ να εκπέμπει σε ολόκληρο το 
μήκος της βούρτσας. Με αυτή την τεχνολογία διπλής δράσης, τα μαλλιά σας θα είναι πιο πλούσια  από ποτέ! 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣΟΧΗ – Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
 
Εισαγωγή μπαταριών: 
Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της λαβής, και εισάγετε  2 μπαταρίες ΑΑΑ, 
σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα. Βάλτε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών στη θέση του. 
 
Επιλογή λειτουργίας: 
LED (LEDT), οι τριάντα έξι οπές LED, που λειτουργούν με 4 LED, ενεργοποιούνται πιέζοντας το πάνω κουμπί, που βρίσκεται 
στην πάνω πλευρά της μονάδας, για 5 δευτερόλεπτα. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για να 
απενεργοποιήσετε τα LED. 
 

Χαμηλού Επιπέδου Λέιζερ (LLLT), το κρύο λέιζερ 650 ενεργοποιείται πιέζοντας το κάτω κουμπί , που βρίσκεται στην πάνω 
πλευρά της μονάδας, κάτω από το κουμπί LED, για 5 δευτερόλεπτα. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 
δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το LLLT. 
 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
ΧΡΗΣΗ: 
Αφού εισάγετε τις μπαταρίες και επιλέξετε τη λειτουργία, προτείνουμε να βουρτσίζετε τα μαλλιά σας με ομοιόμορφες κινήσεις 
για περίπου 15 λεπτά 3 φορές την εβδομάδα. 
 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
Ε: Πόσο συχνά πρέπει να χρησιμοποιώ το HAIR PRO; 
Α: Προτείνουμε να βουρτσίζετε τα μαλλιά σας για 15 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα. 
 
Ε: Πόσο θα χρειαστεί μέχρι να δω αλλαγή στα μαλλιά μου; 
Α: Πολλοί χρήστες αρχίζουν και βλέπουν αποτέλεσμα μετά από 7 εβδομάδες χρήσης. Για μερικούς, μπορεί να χρειαστούν 10-12 
εβδομάδες.  

 

Κουμπί Χαμηλού 
Επιπέδου Λέιζερ 
(LLLT) 

Κουμπί LED 

 

Όπες 36 LED 
(λειτουργούν με 4 

LED) 

Λέιζερ χαμηλού 
επιπέδου (LLLT) 

Διαμέρισμα μπαταριών 
– 2 μπαταρίες ΑΑΑ (δεν 

συμπεριλαμβάνονται) 
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Ε: Αν θέλω να δω γρηγορότερα αποτελέσματα, μπορώ να αυξήσω τη χρήση; 
Α: Όχι. Τρεις φορές την εβδομάδα για 15 λεπτά είναι ό,τι θα χρειαστείτε. Η συχνότερη χρήση της βούρτσας δεν έχει δείξει ότι 
αυξάνει τα αποτελέσματα. 
 
Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το HAIR PRO σε συνδυασμό με άλλες κούρες μαλλιών; 
Α: Δεν θα χρειαστεί, το HAIR PRO είναι η νούμερο 1 κούρα μαλλιών. Παρόλα αυτά, είναι ασφαλές για χρήση σε συνδυασμό με 
άλλες κούρες. 
 
Ε: Λειτουργεί για άντρες και γυναίκες; 
Α: Ναι, και οι άντρες και οι γυναίκες μπορούν να επωφεληθούν από το προϊόν. 
 
Ε: Μπορούν άτομα όλων των ηλικιών να επωφεληθούν από το προϊόν; 
Α: Αν είστε κάτω των 18, παρακαλούμε συμβουλευτείτε ένα γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 
 
Ε: Πρέπει να είναι καθαρά τα μαλλιά πριν την κούρα; 
Α: Προτείνουμε να ξεκινήσετε την κούρα σε καθαρό κεφάλι, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σωστά το λέιζερ.  
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Παροχή ρεύματος: Μπαταρία (2ΧΑΑΑ) 
Μοντέλο : LB01 (HAIR PRO) 
 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   

 

 
 Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται τη καλή λειτουργία του προϊόντος.  
 Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 6 (έξι) μήνες. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς. 
 Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή 

τιμολόγιο) 
 Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες. 
 Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις  που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, 

εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. 
 Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των 

προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Τelemarketing Store ή 

να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 
 H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
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