
O N D E R D E L E N

a. Netstroomadapter

b. Stroomcontact

c. Sleutels 

d. Sleutelschakelaar

e. Stroomstand  

(5 groene lichtjes)

f. Activeringsknop 

g. Activeringslichtje (rood)

h. Handheld peninstrument

i. Laserknop

j. Laserversterking 

en aanraakpennen

k. Laseropening

l. Wit ‘klaar’ lichtje

m. Oranje lichtje 

W A A R S C H U W I N G E N
• Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door en berg ze goed op.
• Niet geschikt voor zwarte huidtypes. Zie “Geschikte huidtypes” in de 

handleiding.
• Ontharing met laserstralen doet geen pijn. Als u pijn voelt of als de huid 

gevoelig blijft, dan kan het zijn dat de instelling te hoog is of dat uw 
huidtype (kleur) ongeschikt is voor dit product.

• De ingebouwde veiligheidsfuncties beschermen de ogen tegen de 
laserstraal. Toch mag u het peninstrument nooit op de ogen richten.  

• NOOIT in de buurt van brandbaar materiaal gebruiken.
• Dit product uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.
• Reflectiegevaar: Verwijder vóór elk gebruik alle juwelen uit het te 

behandelen gebied.
• Wanneer de sleutel niet wordt gebruikt, bergt u hem goed op, uit de 

buurt van kinderen.
• Nooit hetzelfde haartje meerdere keren gedurende één sessie 

behandelen.
• Niet gebruiken wanneer u alcohol hebt gebruikt, of als u zich niet lekker 

of moe voelt.
• Niet gebruiken rond: tatoeages, permanente make-up, puistjes, wratten, 

haren op zwarte vlekken of kleine moedervlekken, donkere sproeten, 
huidaandoeningen, opstaande moedervlekken, verbrande huid, lippen, 
tepels, genitaliën, anus, eczeem, oogharen, wenkbrauwen, rond ogen, 
neus- of oorhaartjes.

• Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door mensen met beperkte 
fysieke, gevoelsmatige of mentale vermogens of onvoldoende 
ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of aanwijzingen 
hebben gekregen over het gebruik van dit toestel door iemand die 
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

OPPASSEN
• Het toestel NOOIT uit elkaar halen of repareren. Als u problemen 

ondervindt met het product, neem dan contact op met onze 
klantenservice. 

• Als het toestel wordt misbruik, kan dit lichamelijk letsel veroorzaken.
• NOOIT enige veiligheidsfunctie opheffen of het toestel openen 
• Gebruik dit product alleen met de meegeleverde netstroomadapter.

• Het beste resultaat wordt bereikt bij haartjes die een dag of 
twee vóór de behandeling zijn geschoren of afgeknipt tot 1-2 
mm lengte.

• Verwijder vóór elk gebruik alle juwelen uit het te behandelen 
gebied.

• Zorg dat u de te behandelen huid 24 uur vóór de behandeling 
hebt getest.

STAP 1

Steek het snoerstekkertje in het toestel en de 
stroomstekker in het stopcontact. 

STAP 2

Gebruik de sleutel om 
de sleutelschakelaar te 
ontgrendelen. 

Het linker stroom indicatielichtje 
begint groen te knipperen.

STAP 3

Voer b innen 60 seconden de 
‘Veiligheidssleutel knoppen gebruiken’ in.

De Veiligheidssleutel – knoppen 
gebruiken staat voorin de handleiding.

STAP 4

Gebruik de + en – knoppen om de 
stroomsterkte in te stellen. Raadpleeg de 
handleiding voor de verschillende huidtypen.

Als u pijn voelt, zet u de stroom stand 
lager. 

Wanneer de stroomstand wordt gewijzigd, 
knippert het rode activeringslichtje.

STAP 5

Druk op de activerings  knop. 
Het rode activeringslichtje blijft 
aan en het oranje lichtje op het 
peninstrument gaat branden.

B E H A N D E L I N G

TESTEN

BELANGRIJK: 24 uur vóór de behandeling is het erg belangrijk om 
de werking van het toestel te testen.

Deze test bepaalt de maximale stroomstand die geschikt is voor 
uw huidtype. Elk te behandelen huidgedeelte moet getest worden, 
omdat de huidtint vaak varieert. 

Lees het deel ‘TESTEN’ in de handleiding, waar alle aanwijzingen 
staan.

Golflengte van  
808 nm

Het is niet nodig om 
een veiligheidsbril 
te dragen, omdat 
dit product 
ingebouwde 
veiligheids functies 
heeft.

Dit product MOET op verantwoorde 
wijze worden gebruikt.

Lees ALLE aanwijzingen, inclusief de 
handleiding GOED door, voordat u dit 
product gaat gebruiken.

Lees de aanwijzingen in de handleiding 
voor:

• VEILIGHEIDSKNOP CODE 

• INFORMATIE OVER HAAR, LASER, 
HUIDTYPES EN BEHANDELINGEN

STAP 6

Wanneer u dit op de huid plaatst, gaat het 
oranje lichtje UIT en gaat het witte ‘gereed’-
lichtje branden.

STAP 7

Houd de laserknop ingedrukt 
om de behandeling te beginnen.  
U hoort een aantal hoge piepjes 
die aangeven dat de laser 
functioneert. U ziet een klein rood 
stipje.  

De laserstraal moet op de WORTEL van het haartje gericht zijn.

NB: Op de lagere standen zal de laser 4 seconden lang aan en uit 
pulseren.

NB: Het is mogelijk dat u een ‘speldenprik’ tijdens de behandeling voelt, 
maar de meeste mensen voelen helemaal niets.

NB: Soms ruikt u een lichte brandlucht of ziet u zelfs een klein lijntje rook 
opstijgen wanneer het haartje wordt behandeld.

STAP 8

Wanneer het rode laserlichtje ophouden, 
gaat het oranje lichtje weer aan. U kunt nu 
met het volgende haartje doorgaan.

NB: De aanraakpennen moeten even van de huid af gehaald worden, 
voordat het volgende haartje wordt behandeld. 

NB: De met succes behandelde haartjes vallen niet altijd meteen 
uit, dit kan enige tijd duren. Ze moeten namelijk door de haarfollikel 
worden losgelaten. Als u zachtjes over de huid wrijft, wordt deze actie 
gestimuleerd.

 

STAP 9

Na elk gebruik draait u het toestel met de 
sleutelschakelaar op slot. Verwijder de sleutel 
en bewaar hem uit de buurt van kinderen.

NB: Als er na 20 minuten geen knop is ingedrukt, gaat het toestel 
over op de energiebesparende stand. Het oranje lichtje knippert en 
stroomniveau 1 blijft aan.  Als u opnieuw wilt beginnen, draait u de 
sleutel helemaal naar links en dan weer naar rechts. Ga verder vanaf 
Stap 3. 

Als u merkt dat dit product op onverwachte wijze functioneert, dan 
kan dat komen door enige elektromagnetische storing. 

U moet deze storingsbron verwijderen en het product opnieuw 
starten, voordat u de behandeling hervat. De laserstraal zal nooit per 
ongeluk aan gaan.
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a. Netstroomadapter

b. Stroomcontact

c. Sleutels 

d. Sleutelschakelaar

e. Stroomstand  

     (5 groene lichtjes)

f. Activeringsknop 

g. Activeringslichtje (rood)

h. Handheld peninstrument

i. Laserknop

j.  Laserversterking 

     en aanraakpennen

k. Laseropening

l. Wit ‘klaar’ lichtje

m. Oranje lichtje 
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LAHR2-C instructies




