
emmi®-skin Ultraljudskrämer och –sprej

Thermo Effect Värmesprej
Thermo Effect Värmesprej fungerar som värmeterapi 
på bara några sekunder för smärtor i leder och 
muskler. Värmen s�mulerar blodcirkula�onen som i 
sig själv underlä�ar muskelsmärtor. Tack vare 
värmeeffekten kan muskelsmärtorna underlä�as och 
musklerna är varma och avkopplade (läs Termo Effects 
brukanvisning noggrannt). 

Bruksanvisning �ll Thermo Effect:

 Skaka all�d flaskan innan användning och  
 håll all�d flaskan ver�kalt med MUNSTYCK 
 ET NEDÅT vid användning. Tryck inte på   
 munstycket när flaskan är i rät poso�on. 
 Sprid först ut en LITEN MÄNGD av   
 produkten på önskat hud- eller muskelom  
 råde (ju större mängd av produkten ju   
 större är den värmande effekten). Du kan  
 först prova produkten på e� litet område. 
 Sprid ut produkten lä�, låt den verka i 30   
 sekunder och massera sedan in i huden. 
 För a� uppnå bä�re resultat, använd   
 produkten �llsammans med en emmi®-skin  
 Ultraljudsenhet

Använd endast på ren/hel hud. Tvä�a händerna e�er 
användning och undvik a� produkten kommer i 
kontakt med ögonen. Undvik varmt va�en på huden 
(dusch/bastu) e� dygn e�er användning. Endast för 
utvärtes bruk. Om den värmande ffekten uteblir, 
fortsä� använda produkten. E�er 3-4 användnings-
gånger borde effekten stabiliseras. Förvara flaskan 
svalt (tex i kyl). Varning: Lä�antändlig

emmi®bioMYO
De ak�va ingredienserna är julros, hästkastanj och 
enbärsextrakt, som har en avkopplande, an�-inflam-
matorisk och öppnande effekt och ingredienserna 
förbä�rar också blodcirkula�onen. På grund av a� 
blodcirkula�onen förbä�ras är emmi®-skin bioMYO  
lämplig för användning vid många olika smär�llstånd 
som artrit, muskelsmärta, muskelkramper, ödem och 
andra nervsmärtor.Observera a� alla emmi® krämer 
och sprej också fungerar utan ultraljud.  emmi®-skin 
SPORT ökar krämernas behandlande effekt. 

Huvuddelen
För hygienska skäl är det inte a� rekommendera a� 
fler än en person använder samma huvuddel. Man 

rekommenderar a� huvuddelen byts ut var tredje 
månad. Enligt rekommenda�onerna skall varje person 
ha en egen huvuddel. Du kan köpa huvddelen på 
samma plats som du köpte  emmi®-skin SPORT 
Ultraljudenheten.

Ba�eriteknologi
Handstycket kan placeras i laddningssta�onen för 
laddning e�er användning eller var 8:nde dag. Om den 
dagliga användningen övers�ger 6 minuter kan man 
behöva ladda enheten o�are än en gång per 8:nde 
dag. När ba�eriet snart är tomt börjar den gröna 
LED-lampan längst ner inte a� lysa. Istället börjar den 
röda LED-lampan blinka var 5:te sekund. Om de�a 
händer, ladda enheten i 24 �mmar. 

Byte och återvinning av ba�eriet 
I enhetens handstycke finns e� särskilt miljövänligt 
li�um ba�eri. Om den röda LED-lampan blinkar trots 
en lång laddnings�d ska ba�eriet bytas ut. I emmi® 
–skin SPORT enheten kan man bara använda emmi® 
li�um orginal ba�eri. Vi kan byta ba�eriet för dig, Om 
du vill byta ba�eriet själv, följ dessa anvisningar:

Garan�n gäller inte om enheten har använts på fel 
sä� eller med tredje parter. Garan�n ersä�er inte 
y�re skador eller om enheten använts fel.  För a� 
bevara rä�en �ll garan� behöver man spara kvi�ot 
för inköpet.  Hanteringen av garan�n blir snabbare 
om du skickar hela enheten, även �llbehör, �ll oss.  
Anvisningar för hur du skickar enheten fås från den 
plats du köpte enheten.  

Ändamålsenlig användning 
Enheten ska användas endast för det ändamål och 
med de delar som emmi Ultrasonic GmbH har 
godkänt.      All annan användning av enheten anses 
vara icke ändamålsenlig användning. Emmi 
Ultrasonic GmbH ansvarar inte för skador eller 
upprä�hållande av garan��den om enheten har 
använts på e� icke ändamålsenligt sä�.  A� följa 
bruksanvsiningen anses vara ändamålsenlig 
användning. Symbolerna på enheten har också med 
de�a a� göra. Till de�a hör också försik�g och 
omsorgsfull användning av enheten, omsorgsfull 
transpor�on och förvaring samt servicebehov. 
Testningar enligt DGUV V3 är obligatoriskt.  Handsty-
cket och laddningssta�onen måste placeras så a� 
laddarens elektriska kontakt är löstagbar när som 
helst. 

Icke ändamålsenlig användning 

Med 100% ultraljud fungerande emmi®-skin 
SPORT enheten bör laddas endast i den 
spänning som anges på enhetens bo�en 
(laddningssta�onens bo�en).

Använd inga syror, frätande eller antändbara 
kemikalier för rengöring av enheten.

Om enheten skadas under transport, koppla 
den inte �ll elu�aget

Enheten ska endast användas inomhus i 
rumstemperatur. 

Icke ändamålsenlig användning kan orsaka skador för 
människan eller kroppen. Av den anledningen är all 
icke-ändamålsenlig användning förbjuden. Emmi 
Ultrasonic GmbH ansvarar inte för skador som 
orsakas av icke-ändamålsenlig användning och 
garan�n står heller inte för enheten eller dess delar 
om enheten inte används ändamålsenligt. 
A� följa bruksanvisningen är obligatoriskt för a� 
undvika icke-ändamålsenlig användning:  

Lossa på skruven i handstyckets bo�en och ta 
bort den �llsammans med bo�enlocket.
När du sä�er in det nya ba�eriet, säkerställ 
ba�eriets polaritet. Ba�eriets posi�va huvud 
kommer mot bo�enlocket. 
Säkerställ a� alla delar si�er rä�. Du kan köpa 
e� ba�eri på samma plats som du köpte 
emmi®-skin SPORT enheten.
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SPORT

Bruksanvisning

CORRECT PLACEMENT

PATENTERAD OCH OMFORSKAD TEKNOLOGI
FRAMSTÄLLD I TYSKLAND
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Observera: Garan�n gäller endast  om enheten har 
hanterats korrekt och endast med ursprungliga delar 
även vid ba�eribyte. 

Återvinning av ba�eriet
Ba�eriet kan inte kastas i normalt blandavfall. 
Återvinn li�um-ba�eriet enligt na�onella anvisningar.  

Varning
emmi®-skin SPORT enheten innehåller e� säkerhets-
ba�eri. Trots det får inte ba�eriet inte ges �ll barn 
och instruk�onerna för hur de ska slängas ska följas. 
Om ba�eriet läcker trots säkerhetsplaceringen, 
undvik hudkontakt och gör dig av med ba�eriet enligt 
anvisningarna. Ba�eriet är helt skyddat i si� eget 
hölje , trots det ska man undvika a� låta laddaren 
hamna i va�en. Laddarens kabel samt laddaren 
måste vara hela och oskadade. Om laddaren eller 
kabeln skadas, bör dessa ej användas. emmi®-skin 
SPORT Ultraljudsenheten ska endast användas  för 
det sy�e som beskrivs i denna bruksanvisning. . 

Garan� 
Enheten har en garan� på 24 månader och ba�eriet 
har en garan� på 6 månader. Garan�n täcker 
material- och tekniska fel och dessa repareras utan 
kostnader. Inga andra ersä�ningar görs för enheten.
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emmi®-skin SPORT – 100% ultraljud för en 
yngre, vacker och frisk hud 
Gra�s! Du har valt en innoa�v enhet med hög 
kvalitet. För a� uppnå bästa möjliga resultat med din 
nya emmi®-skin Ultraljud, vänligen läs bruksanvisnin-
gen noggrannt. 

emmi®-skin SPORT förpackningen innehåller:

1 emmi®-skin SPORT handstycke 1 ultraljudsenhets 
huvud, 1 laddningssta�on och 1 st Thermo Effect 
Värmesspej. (emmi®-bioMYO Behandlingsprej kan 
köpas separat.) 

Innan du startar enheten
Sä� laddningssta�onens sladd i väggu�aget. Placera 
Ultraljudsenhetens huvud i handstycket och placera 
enheten sedan i laddningssta�onen. 
Ladda enheten 24 �mmar innan den första användnin-
gen. Om man använder enheten cirka 6 minuter om 
dagen räcker ba�eriet i genomsni� 8 dagar.  Ladda då 
ba�eriet igen i 24 �mmar. När laddningsta�onen 
fungerar på rä� sä� brinner en grön lampa på 
laddningssta�onen. 

Innan den första användningen 
Två gröna Led-lampor på handstycket visar ba�erini-
vån. Om ba�eriet är fullladdat, försäkra dig om a� 
huvudet är fastsa� i enheten innan användningen.  
Placera och lösgör all�d huvudet försik�gt från 
enheten i e� ver�kalt läge.

Påsä�ning och avstängning av enheten
Påsä�ning:
Starta enheten genom a� trycka på startknappen i 
ungefär 1 sekund (en grön lampa tänds). Du kan 
ak�vera avstängning av ljudsingnalerna som 
upprepas med 6 sekunders mellanrum, genom a� 
trycka på startknappen ungefär i 9 sekunder när 
enheten är påslagen. Ljudet kan ak�veras genom a� 
upprepa samma procedur. 
Enhetens gröna blinkande LED-lampor anger 
ba�erinivån. Enheten vibrerar som e� tecken på a� 
enheten är påslagen. 

Avstängning -  automa�sk och manuell 
Stäng av enheten genom a� trycka på startknappen 
cirka 1 sekund. Enheten stängs av automa�skt e�er 
6 minuter (energisparläge).
Enheten är också utrustad med en elektronisk 
sensor. Om enhetens huvud inte är fastsa� hålls 
enheten inte påslagen och den gröna LED-lampan 
släcks.  

LED-lamporna
        Grön LED-lampa. 
Starta eller stäng 
enheten genom a� 
trycka på startknappen. 
Den gröna LED-lampan 
längst ner tänds eller 
släcks beroende på om 
enheten startas eller 
stängs.
        Den blinkande gröna 
LED-lampan vid punkt 2 
meddelar a� ba�eriet är 
fulladdat. 
        Den blinkande gröna 
LED-lampan vid punkt 3 
meddelar när 30 % 
återstår av ba�eriet.
        Blå LED-lampa. Om 
handstycket är i laddning 
i en spänning mellan 
120-140V, lyser lampan 
blå vid punkt 4. När 
ba�eriet är fullladdat 
lyser lampan en mörkare 
blå (kontroll av 
laddningsnivån). 
        FELTILLSTÅND röd LED—lampa. Om ba�eriet är 
tomt eller enheten defekt blinkar den röda 
signallampan i cirka 5 sekunder varte�er lampan 
slocknar.

emmi® SPORT och 100% ultraljud
När enheten startas kan man känna vibra�oner i 
enheten. Man kan inte höra, se eller känna lukten av 
ultraljud men enheten har en inbyggd motor så 
användaren kan känna a� enheten är igång. 
Enheten vibrerar mjukt varje sjä�e skund som en 
signal om byte av behandlingsplats. Vibra�onerna 
stannar också upp en stund. Man kan också koppla 
av ljudet såsom det finns beskrivet i instruk�onerna.

Bruksanvisning
E�er fri�ds- eller e�er idro�sak�viteter eller när det 
dyker upp skador eller spänningar, rekommenderar 
vi användning av 100% emmi®-skin SPORT Ultraljud.

Effekt
emmi®-skin SPORT är utvecklad av tyska ingenjörer 
och baseras på nya vetenskapliga upptäckter. 
Till skillnad från tradi�onella hudvårdsapparater 
fungerar emmi®-skin SPORT utan mekaniska 
påfrestningar på huden såsom exempelvis peeling 
gör. emmi®-skin SPORT utny�jar den nyaste 
ultraljudsteknologin som inte påfrestar huden.  
Den här teknologin har använts med mycket goda 
resultat inom många medicinska områden. Det är 
fullständigt ofarligt a� använda ultraljud inom 
hudvård. Användning av ultraljud ända upp �ll 50 
wa� har konstaterats vara ofarligt för människan.  
Emmi®-skin SPORT använder endast 0,2 wa�.

Dermatologer har testat och konstaterat a� 
teknologin är säker. Det patenterade piezo-mikrochi-
pet producerar ultraljudsvågor och av emmi® 
Ultrasonic krämen produceras miljontals mikrobub-
blor, som leds direkt �ll de lägsta skikten av huden. 
Människan har tre funk�onella hudlager: 

-   Epidermis
-   Dermis
-   Subcu�s

Tradi�onella krämer inverkar endast på epidermis. 
Med hjälp av emmi®-skin SPORT kan krämerna 
absorberas ända ner �ll subcu�s. De�a hjälper 
huden a� bilda nya celler och förnyas mer effek�vt.  
Som e� pos�v resultat av ultraljudet frigörs också 
kroppens egen energi, lymfakörtlarnas 
ämnesomsä�ningsmekanismer blir effek�vare och 
blodcirkula�onen förbä�ras. 

Människor tror o�a a� man behöver va�en som en 
transmi�osubstans �ll ultraljud. Sanningen är a� en 
ändamålsenlig transmi�osubtans beror på 
frekvensen (förekomsten) och effekten. Inom den 
medicinska vetenskapen är de�a välkänt och där 
använder man krämer och geler av olika 
sammansä�ningar. Vi har utvecklat en särskild 
ultraljudskräm för skadade och spända muskler. För 
a� uppnå op�mala resultat, använd krämen 
�llsammans med emmi®-skin SPORT. 

För hygienska skäl rekommenderas a� man 
tvä�ar enheten innan varje användning. Till 
de�a passar exempelvis desinfek�onsspray 
eller endast va�en.

Sprid ut en emmi®-skin kräm som exempel-
vis  emmi®-bioMYO:ta eller Thermo Effect 
Värmeskum på det hudområde som ska 
behandlas. En 100% effekt av emmi® 
ultraljud kan endast garanteras om man 
använder den �llsammans med en emmi® 
kräm.

Starta enheten och håll den mot det 
hudområde som ska behandlas åtminstone 
6 sekunder utan a� röra på enheten. En 
längre behandlings�d är också fullständigt 
ofarligt e�ersom enheten använder mjukt 
ultraljud.  Vi rekommenderar en 30 
minuters behandlings�d. Den genomsni�li-
ga behandlings�den är 15 minuter per 
problemområde. En längre behandling kan 
leda �ll snabbare och bä�re resultat.

Gå vidare �ll nästa behandlingsområde och 
upprepa steg 3. 

När behandlingen är klar kan du stänga av 
enheten. Tvä�a handstycket med va�en 
eller med rengöringssprej. E�er det kan du 
placera  emmi®-enheten i laddningssta�o-
nen.
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