产品使用说明书

Bedankt en gefeliciteerd met de aanschaf van het Femooi Ada ProTMapparaat.Voor
je van alle voordelen van dit apparaat gaat genieten, neem een paar minuten de �jd
om de instruc�es in deze handleiding door te lezen.

Over Ada Pro TM
Ada Pro TM staat op het punt om jou meest eﬀec�eve gezichtsreiniger assistent
te worden, die je huidreinigings- en an�rimpelverzorging biedt om je natuurlijke,
frisse en stralende huid te waarborgen. Hieronder tonen we een eenvoudig maar
uitgebreid overzicht van alle func�es van je nieuwe Ada Pro TM .
Het uiterst hoogwaardige siliconenmateriaal van de borstel is zorgvuldig geselecteerd vanwege
de huidvriendelijke en voedselveilige eigenschappen en zal je helpen bij het verzorgen van jouw
gevoelige huid.
Het hightech siliconenmateriaal is gemakkelijk te drogen, vochtbestendig en hee� an�bacteriële
eigenschappen. Hierdoor is het niet nodig om de borstel te vervangen, waardoor dit product een
duurzame keuze is die bijdraagt aan een beter milieu.
De ﬁjne en zachte siliconen borstelharen op de borstel zorgen voor een zachte aanraking. Bovendien
zorgen de extra lange borstelharen, gecombineerd met het extra grote oppervlak van de borstel en
de geleidelijk veranderende hoek van de borstelharen voor de perfecte combina�e van comfort en
netheid.
IntelliTemp TM integreert verwarmings- en koelfunc�es om bij te dragen aan een eﬃciëntere
gezichtsreiniging en tegelijker�jd de zachtheid en elas�citeit van de huid verbeteren. Verder kan
het helpen met het absorberen van huidverzorgingsproducten en zorgen voor een kalmerende
werking op de huid wanneer je het nodig hebt.
De unieke innova�eve oogverzorgingsfunc�e kan helpen om je ogen te verhelderen zodat je er
jonger uit ziet. Door de ogen zacht te verwarmen en te koelen wordt de de bloedsomloop bevorderd
waardoor de donkere kringen en wallen rond de ogen zichtbaar verminderden.
Drie instelbare reinigingsintensiteiten (tot 8000 bewegingen per minuut) maken het mogelijk om
alle soorten hardnekkig vuil in de huid, zoals vet, dode huid en make-upresten diep in de poriën
te reinigen en verwijderen. Dit resulteert in een grondige reiniging van de huid die geschikt is voor
verschillende gezichtsreinigingsbehoe�en.
De V-SMART TM puls in combina�e met het zorgvuldig geplaatste massageoppervlak creëren een
comfortabele en eﬀec�eve huid-li�ing eﬀect doormiddel van een ontspannende en aangename
massage. Dit zal het ontstaan van ﬁjne lijntjes voorkomen, rimpels gladstrijken en de huid steviger
en jonger maken.
Het draadloos opladen is eenvoudig en gemakkelijk in gebruik, het unieke ontwerp van het draadloze
laadsta�on garandeert een schone en droge borstel.
Dit product is a�oms�g uit Nederland en is ontworpen en vervaardigd met het doel om een
eenvoudige, moderne en vrouwelijke uitstraling te creëren. De groo�e en het gewicht van het
product zijn zorgvuldig gekozen en zullen je een buitengewone en aangename ervaring bezorgen.

Apparaat:

①
②
③
④
⑤
⑥

Diep reinigende borstelharen
Indica�elampje
Bedieningsinterface
Dual-temp head
Massageoppervlak
Draadloos opladen ontvanger oppervlak

Draadloos laadstation:

⑦ Draadloos opladen zender oppervlak
⑧ Opening voor waterafvoer
⑨ Oplaadpoort

Plaatsing apparaat:

Andere items:

Voedingsadapter

Opbergtas

Handleiding
(inclusief garan�ekaart)

Gebruik:
De unieke siliconen reinigingsharen van Ada ProTM kunnen worden gebruikt in combina�e met alle soorten huid
types en bieden gerichte oplossingen voor verschillende reinigingsgebieden in het gezicht. De verwarmingsmodus
en koelingsmodus van IntelliTempTM kunnen bijdragen aan een betere huidverzorging. We raden aan om Ada Pro TM
iedere dag te gebruiken voor een eenvoudige reiniging in de ochtend en een complete reinigingsrou�ne in de
avond. De gebruiksfrequen�e kan aangepast worden a�ankelijk van je huidcondi�e. Bestudeer voordat je begint
de volgende belangrijke informa�e:

· Laad je Ada ProTM totdat de ba�erij volledig is opgeladen . Raadpleeg de “Opladen” sec�e in deze handleiding

voor meer informa�e.
· Voor het eerste gebruik, ontgrendelen de Ada ProTM door op de knop reinigen en masseren gelijk�jdig in (een
korte trilling en een ﬂits van het controlelampje wordt gegeven wanneer het product ontgrendeld).Als je een
gevoelige huid of huidallergie hebt, is het beter om het product eerst te testen in de handpalm om te controleren
of er geen afwijkingen optreden.
· Als je irrita�es, zwellingen, jeuk of andere abnormaliteiten op de huid opmerkt, stop dan onmiddellijk met
het gebruik en raadpleeg een arts.
TM
te gebruiken op andere gebieden
· We raden af om je Ada Pro TM met iemand anders te delen of om Ada Pro
dan het gezicht.

Beschrijvingen modi:
1. Druk op de knop "Verwarming" om de verwarmingsmodus van Ada Pro TM te starten. Het indica�elampje
veranderd con�nu van aan naar uit om aan te geven dat de modus is gestart en de dual-temp head begint
op te warmen. Druk opnieuw op de knop om de verwarmingsmodus uit te schakelen.
2. Druk op de knop "Reinigen" om de reinigingsmodus van Ada ProTM te starten. Het indica�elampje knippert
snel om aan te geven dat de reinigingsmodus is gestart. Druk binnen 10 seconden nogmaals op de knop om
de reinigingsintensiteit aan te passen en kies uit een totaal van drie intensiteitsinstellingen. Telkens wanneer
een nieuwe intensiteit wordt geselecteerd, knippert het indica�elampje om de keuze te beves�gen. Na meer
dan 10 seconden een intensiteitsinstelling te hebben gebruikt, wordt de intensiteitsinstelling opgeslagen als
de gewenste intensiteit met behulp van de intelligente geheugenfunc�e. Wanneer je opnieuw op de knop "
Reinigen" drukt, wordt de reinigingsmodus uitgeschakeld. Bij het volgende gebruik begint de reinigingsmodus
automa�sch met de opgeslagen intensiteitsinstelling.
3. Druk op de knop "Massage" om de massagemodus van Ada ProTM te starten. Het indica�elampje knippert één
keer om aan te geven dat de modus is gestart. Druk nogmaals op de knop om de massagemodus uit te schakelen.
4. Druk op de knop "Koeling" om de koelingsmodus van Ada ProTM te starten. Het indica�elampje veranderd
con�nu van aan naar uit om aan te geven dat de modus is gestart. Druk nogmaals op de knop om de
koelingsmodus uit te schakelen.
5.Vergrendel of ontgrendel je Ada Pro TM door gedurende 2 seconden de knoppen "Reiniging" en "Massage"
tegelijk ingedrukt te houden. Het vergrendellen wordt beves�gd door een korte trilling en één keer knipperen
van het indica�elampje. Het apparaat beves�gt ook het ontgrendelen door een korte trilling en één keer
knipperen van het indica�elampje.

AANDACHT:
* Bij het starten van de verwarmingsmodus of koelingsmodus wordt deze 1,5 minuten ingeschakeld. Nadat de
�jd verstreken is, trilt het apparaat kort als herinnering en wordt de modus automa�sch uitgeschakeld. Als je
de verwarmingsmodus of koelingsmodus wilt blijven gebruiken, kunt je de modus inschakelen door nogmaals
op de knop te drukken.

* Wanneer de Ada ProTM bijna leeg is, worden de verwarmingsmodus en koelingsmodus automa�sch uitgeschakeld.
Raadpleeg voor meer informa�e de “Opladen” sec�e in deze handleiding.
* Schakel niet te snel tussen de verwarmingsmodus en koelingsmodus.
* Schakel de reinigingsmodus uit en start deze opnieuw om de gewenste intensiteitsinstelling te rese�en in de
intelligente geheugenfunc�e. Met deze ac�e is het mogelijk een nieuwe intensiteitsinstelling te kiezen gedurende
een periode van 10 seconden. Tijdens deze �jd kan op de knop "Reinigen" worden gedrukt om tussen de vier
instellingen te kiezen: "LAAG→ MIDDEN → HOOG →UIT.”

Gedetailleerde stappen:
Gezichtsreiniging & huidverzorging
Ada Pro TM Reinigingsmodu

STAP1: Maak je gezicht voch�g en breng je normale reinigingsproduct aan, maak
Ada Pro TM een beetje nat.

STAP2: Druk op de knop "Reiniging" en begin met het reinigen van je gezicht.
Druk binnen 10 seconden opnieuw op de knop om de intensiteitsinstelling van de
reinigingsmodus aan te passen. Raadpleeg voor meer informa�e de “Beschrijvingen
modi” sec�e in deze handleiding.

STAP3: Elke 15 seconden zal een korte pauze je eraan herinneren om het
volgende gebied te reinigen. Het wordt aanbevolen om de volgende vier
gebieden met Ada Pro TM te reinige :
1.Linkerwang en kin: druk de geleidelijke borstelharen op je gezicht en maak
cirkelvormige bewegingen om de wang en kin te reinigen.
2. Rechterwang en kin: druk de geleidelijke borstelharen op je gezicht en maak
cirkelvormige bewegingen om de wang en kin te reinigen.
3. Voorhoofd: begin vanuit het midden van je voorhoofd, druk de geleidelijke
borstelharen op je gezicht en maak zachte, naar buiten gerichte bewegingen
om het voorhoofd aan beide kanten te reinigen.
4. Neus: gebruik de lange borstelharen om de neus te reinigen. Druk voorzich�g
de lange borstelharen op en neer aan één kant en herhaal de reiniging aan de
andere kant van de neus.
Na 1 minuut gee� het apparaat aan dat de reinigingsrou�ne is voltooid door
middel van 3 korte pauzes in de trillingen. Druk op de knop "Reinigen" om de
reinigingsmodus uit te schakelen.
met reinigen, kun je doorgaan met gebruiken totdat het apparaat na 2 minuten
automa�sch stopt. In de laatste minuut zullen er geen meldingen zijn.

STAP4: Spoel en droog je gezicht nadat de reinigingsrou�ne is voltooid. Breng
vervolgens je favoriete huidverzorgingsproducten aan.

Let op:
* Houd rekening met je persoonlijke huidcondi�e om overma�g gebruik te voorkomen.
* Wees voorzich�g bij het reinigen van de ogen, voorkom direct contact tussen het apparaat en de ogen of
oogleden.
* Het wordt aanbevolen dat mensen met een gevoelige huid het apparaat in het begin voorzich�g gebruiken.
Maximaal één of twee keer per week, totdat de huid aan de normale reiniging gewend raakt.
* Het wordt aanbevolen dat mensen met een gevoelige huid dit product met een zachte beweging gebruiken (
zie de extra a�eelding).

Ada Pro TM Massagemodus

STAP1: Druk op de knop "Massage" om de massagemodus te starten. Als je een
gevoelige huid hebt is het mogelijk huidverzorgingsproducten aan te
brengen voor gebruik.

STAP2: Elke 12 seconden zal een korte pauze in de massagepuls je eraan
herinneren dat je het volgende gebied kunt masseren. We raden aan om met de
unieke V-SMART TMpuls van Ada Pro TMde volgende vijf gebieden te masseren:
1. Voorhoofd en wenkbrauwen.
2. Gebied aan de buitenzijde van het linkeroog.
3. Gebieden rond de lachlijn en de mondzone aan de linkerkant van je gezicht.
4. Gebied aan de buitenzijde van het rechter oog.
5. Gebieden rond de lijnlijn en de mondzone aan de rechterkant van je gezicht.
Na 1 minuut zullen 3 korte pauzes in de massagepuls je eraan herinneren dat de
aanbevolen massage�jd is afgelopen. Druk op de knop "Massage" om de
massagemodus uit te schakelen.
Het is mogelijk om de massagemodus te blijven gebruiken na de aanbevolen
massage�jd, maar er worden dan geen meldingen meer gegeven. Om overma�g
gebruik te voorkomen, stopt het apparaat automa�sch na 2 minuten.

NOTITIE:
* Houd rekening met je persoonlijke huidcondi�e om overma�g gebruik te voorkomen.

Eye Care
Ada Pro TM Verwarmingsmodus

STAP1: Druk op de knop "Verwarming" om de IntelliTempTM verwarmingsmodus
te starten.
Plaats de warme dual-temp head van het apparaat op de huid rond de ogen en
masseer zacht om de bloedcircula�e te bevorderen en donkere kringen rondom
de ogen te verlichten. Na 1,5 minuut gee� het apparaat een melding om aan te
geven dat de verwarmingsmodus is voltooid met een korte trilling.

Ada Pro TM Koelingsmodus

STAP1: Druk op de knop "Koeling" om de IntelliTempTM koelingsmodus te starten.
Plaats de koude dual-temp head van het apparaat op de huid rond de ogen en
masseer zacht om de huid eﬀec�ef te laten a�oelen en wallen rondom de ogen
te verlichten. Na 1,5 minuut gee� het apparaat een melding om aan te geven dat
de koelingsmodus is voltooid met een korte trilling.

TIP：The Hea�ng Mode and Cooling Mode can help to relax and shrink the skin pores during the cleansing
process, and achieve a more eﬀec�ve and thorough cleaning eﬀect.

NOTITIE:
* Na gebruik van de koelingsmodus is het normaal dat het apparaat warm aanvoelt. Stop onmiddellijk met het
gebruik van de koeling als het apparaat oververhit en extreem heet is.

WAARSCHUWING:
TM
* Als je enig ongemak ondervindt bij het gebruik van
jouw Ada Pro apparaat, stop on- middellijk met gebruiken
en raadpleeg een arts.

Onderhoud
Zorg goed voor je Ada ProTM om een op�maal gebruik en veiligheid te garanderen, en overweeg de volgende
punten:

· Schakel niet te snel tussen de verwarmingsmodus en koelingsmodus, omdat dit de eﬀec�viteit van de func�es
·
·
·
·
·
·

kan verminderen.
Wissel niet te vaak tussen de verwarmingsmodus en koelingsmodus, dit kan leiden tot een kortere levensduur
van de dual temperature head.
Gebruik geen etherische oliën om het siliconen oppervlak te beschermen.
Reinig het apparaat gronding na elk gebruik met een neutraal reinigingsmiddel en schoon water. Na het
schoonmaken van het apparaat, spoel het apparaat met warm water en droog het af met een zachte doek
of handdoek.
Veeg het draadloze laadsta�on schoon met een zachte, voch�ge doek.
Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van klei of siliconen, of andere korrelige huidverzorgingsproducten,
zoals exfoliërende crèmes of scrubs in combina�e met Ada ProTM . Deze stoﬀen kunnen de zachte haren op
het reinigingsoppervlak beschadigen.
Reinig het apparaat niet met alcohol, benzeen of reinigingsmiddelen op basis van aceton, omdat deze de huid
kunnen irriteren.
Plaats Ada ProTM niet in zure of alkalische vloeistoﬀen.

·
· Plaats de Ada ProTM niet in een vaatwasser, magnetron of snelkookpan, omdat dit ongelukken of verwondingen
·
·
·
·
·
·
·
·

tot gevolg kan hebben.
Vermijd direct zonlicht en stel het apparaat niet bloot aan extreme hi�e of kokend water.
Houd het apparaat buiten bereik van kinderen en laat niet toe dat ze het apparaat gebruiken.

Gebruik het apparaat niet �jdens het opladen.
Schakel alle func�es uit voordat je het apparaat vergrendelt.
Laad je Ada ProTM op wanneer de ba�erij bijna leeg is om de levensduur van de ba�erij te verlengen.
Gebruik alleen het meegeleverde, originele Ada ProTM draadloze laadsta�on en netsnoer.
Demonteer, wijzig of repareer het product niet.
Gebruik het apparaat alleen volgens de speciﬁeke instruc�es die in deze handleiding worden genoemd.

Over vermogen en opladen
Jouw Ada ProTM kan draadloos worden opgeladen met behulp van het meegeleverde draadloze laadsta�on. Het
duurt 5 uur om het apparaat op te laden van een lege ba�erij naar volledig opgeladenWanneer de ba�erij vol
is, kan het apparaat worden gebruikt voor zes volledige reinigingsrou�nes.

· Steek de stekker aan het ene uiteinde van het laadsnoer in de oplaadpoort aan de achterkant van het

draadloze laadsta�on. Steek het andere uiteinde van het laadsnoer in het stopcontact.
· Plaats de Ada ProTM rechtop in het draadloze laadsta�on, raadpleeg de a�eelding in het “Plaatsing apparaat”
sec�e voor instruc�es. Als het apparaat correct is uitgelijnd, knippert het indica�elampje van het apparaat
in een ademhalingsritme om aan te geven dat de ba�erij normaal wordt opgeladen. Wanneer het laden is
voltooid, verandert het indica�elampje van een ademhalingsritme naar constant aan.
· Wanneer de ba�erij bijna leeg is, knippert het indica�elampje gedurende 10 seconden om je eraan te
herinneren dat de reinigingsmodus en massagemodus beschikbaar zijn, maar de verwarmingsmodus en
koelingsmodus nog niet werken. Het apparaat gee� deze herinnering totdat de ba�erij volledig leeg is.

Het volgende illustreert het energieverbruik van elke functie
Verwarmingsmodus/De frequen�e van

8%
Volledig opgeladen→kan ongeveer 10 keer alleen worden gebruikt→ba�erij bijna leegr →opladen

Reinigingsmodus/De frequen�e van

1%
Volledig opgeladen→kan ongeveer 100 keer alleen worden gebruikt→ba�erij leeg→opladen

Massagemodus/De frequen�e van

1%
Volledig opgeladen→kan ongeveer 10 keer alleen worden gebruikt→ba�erij leeg→opladen

Koelingsmodus/De frequen�e van

8%
Volledig opgeladen→kan ongeveer 10 keer alleen worden gebruikt→ba�erij bijna leeg→opladen

Stand - by/Aantal dagen

0.2%
Volledig opgeladen→Stand-by gedurende 180 dagen→ba�erij leeg→opladen

NOTITIE：
* De Verwarmingsmodus en de Koelmodus verbruiken meer energie en regelma�g gebruik zal resulteren in
lage ba�erij modus.
* Wanneer de ba�erij bijna leeg is, laadt u het apparaat �jdig op om de levensduur van de ba�erij te verlengen.

WAARSCHUWING:
* Dompel het apparaat en het draadloze laadsta�on niet gedurende lange �jd onder in water of andere
vloeistoﬀen.
* Controleer voordat je gaat opladen of het draadloze laadsta�on en de stekker van de voedingskabel droog zijn.
Controleer ook of de voedingsspanning van het stopcontact overeenkomt met de aangegeven vereiste
voedingsspanning van het apparaat.
* Laad het apparaat niet achter op een loca�e waar overstromingsgevaar bestaat.

Veel gestelde vragen
TM

Hieronder volgt een lijst met de meest gestelde vragen over Ada Pro . Als je het antwoord op je vraag niet in
deze lijst kunt vinden, bel dan met onze klantenservice voor meer informa�e.
TM
Het indicatielampje van Ada Pro knippert
niet meer wanneer de oplader is aangesloten?

· De ba�erij is volledig leeg en moet enkele minuten worden opgeladen voordat het indica�elampje weer de

status weergee�.
· Het apparaat is niet ver�caal in het draadloze laadsta�on geplaatst.
· De stekker is niet ingestoken in het stopcontact, of niet goed in de oplaadpoort van het draadloze laadsta�on
aangesloten.
TM

Ada Pro reageert niet wanneer de knoppen worden ingedrukt?

· Het apparaat is vergrendeld, ontgrendel door gedurende 2 seconden de knoppen "Reiniging" en "Massage"
tegelijk ingedrukt te houden.

· De interne temperatuur van het apparaat is te hoog en het apparaat hee� automa�sch de

temperatuurbeveiligingsfunc�e geac�veerd. Voordat je het opnieuw probeert, plaatst het apparaat een
�jdje opzij totdat de temperatuur weer is gedaald tot kamertemperatuur.
· De ba�erij is leeg, laad het apparaat op.

· De microprocessor hee� een �jdelijke storing. Plaats het apparaat op het draadloze laadsta�on en sluit de
oplaadkabel aan om het apparaat in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Na het starten van de verwarmingsmodus of koelingsmodus verandert de dual temperature head niet van temperatuur?

· Het ba�erijniveau is laag of leeg. Laad de ba�erij op.
· De microprocessor hee� een �jdelijke storing. Plaats het apparaat op het draadloze laadsta�on en sluit de
oplaadkabel aan om het apparaat in de oorspronkelijke staat te herstellen.
· Als de buitentemperatuur extreem hoog of koud is, kan dit invloed hebben op de verwarmingsmodus en
koelingsmodus van het product. Het wordt aanbevolen om het apparaat op een geschikte temperatuur (
tussen 5°C en 28°C).
The silicone bristles of Ada ProTM have degraded to a sticky or bubbly texture?

· Stop met gebruiken. Hoewel de siliconen van Ada Pro TM zeer duurzaam zijn, kunnen deze onder bepaalde

omstandigheden veranderen. Raadpleeg de “Onderhoud” sec�e van deze handleiding voor informa�e over
hoe dit te voorkomen.

Verwijder informatie
1. Dit apparaat mag niet als huishoudelijk afval worden verwijderd, maar moet naar een verzamelpunt voor
recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Door ervoor te zorgen dat dit
apparaat op de juiste wijze wordt verwijderd, help je de mogelijke nega�eve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van het product.
Het recyclen van de materialen zal helpen bij de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen.

Product speciﬁcaties
Product Naam: Femooi - Ada Pro Gezichtsreiniger apparaat
Product Type: FAP2.0
Product Materiaal: Huidvriendelijke siliconen, ABS en, huidvriendelijk metaal
Product kleur: Seashell wit, ivorymisty roze, frosted paars, berryrose rood, azuur blauw, citroengeel, ridder zwart
Apparaat Afme�ngen: 86 x 81 x 30 mm
Apparaat Gewicht: 105 gr
Laadsta�on Afme�ngen: 70 x 73 x 43 mm
Laadsta�on Gewicht: 50 grNominaal vermogen: 110v-240v
Ba�erij: Lithium-ion ba�erij 500 mAh, 3,7 V
Oplaad�jd: 300 minuten
Standby-�jd: 180 dagen
Frequen�e: 100 Hz
Geluidsniveau: tot 50 dB
Interface: 4 knoppen, indica�elampje
Disclaimer: Gebruik van dit apparaat is op eigen risico. Noch Femooi noch haar leveranciers zijn verantwoordelijk
of aansprakelijk voor enig letsel of schade, lichamelijk of anderszins, als direct of indirect gevolg van het gebruik
van dit apparaat. Femooi behoudt zich het recht voor deze publica�e te herzien en wijzigingen van �jd tot �jd
op de inhoud ervan te maken zonder de verplich�ng om iemand van dergelijke revisie of wijzigingen op de
hoogte te brengen. In geval van betwis�ng behoudt het bedrijf zich het recht voor om deﬁni�ef te beslissen
over de interpreta�e.
NOTITIE: Model kan worden gewijzigd voor verbetering zonder voorafgaande kennisgeving.
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