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iNeck - Uživatelská pøíruèka

Upozornìní
Nedodržení tìchto bezpeènostních podmínek mùže zpùsobit poruchu
zaøízení nebo vaše zranìní.

Tlaè?tko zapnut?/vypnut?
LED indikátor napájení a nabití baterie

Pøed použitím pøístroje
* Po umytí použijte základní kosmetiku

Název

5V DC nabíjecí konektor
(USB-C typ)

NESKLADUJTE zaøízení V dosahu topení nebo mikrovln. Mùže to zpùsobit
poškození nebo výbuch.
NEPOUŽÍVEJTE ani nenabíjejte zaøízení, pokud je vlhké. Mùže to zpùsobit
jeho popraskání, únik nadmìrného tepla, pøíp. vznik požáru.

Reset tlaè?tko

NIKDY zaøízení nezapínejte, když zvlhne. Mùže to zpùsobit poruchu.

Umyjte dekolt.
Zaøízení nerozebírejte ani jej nevystavujte nárazùm. Pokud jej upustíte,
mùže pádem na podlahu dojít k jeho poškození.

Instalace aplikace & Registrace
• Stáhnìte si aplikaci z Obchodu Play pro Android
/ App Store pro iOS.
• Obchod Play / App Store → Hledat „iMask“ → Instalovat

Nepoužívejte zažízení, pokud vykazuje jakékoliv známky poruchy.

NIKDY neohýbejte, nezahøívejte ani nepøerušujte napájecí kabel.
Mùže se rozbít a zpùsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nasaïte iNeck.

[ Nabíjeèka 5V 2A ] [ USB kabel ]

[ Uživatelská pøíruèka ]

Nastavte pásek tak, aby byl
iNeck správnì usazen.

miin-iNeck

Model

Artemis N

Hmotnost

287g

Rozmìry

205 x 245x 105 mm

Obsah

iNeck, pásek, uživatelská pøíruèka,
DC 5V nabíjeèka, USB kabel

Napájení

3.7V Li-ion dobíjecí baterie, 3000mAh

Záruèn?list

Stav nabití baterie
Stav nabití

LED barva

Nabíjení

Velmi málo

Èervenì bliká

Èervenì bliká

Málo

Èervená

Èervenì bliká

Støednì

Zelená

Zelenì bliká

Dostateènì

Modrá

Modøe bliká

Plnì

Modrá

Modrá

1. Tento produkt je vyroben v pøísné shodì s kvalitou produktù
spoleènosti Miinsystems co., ltd.
2. Oprava je bezplatná pouze pokud dojde k selhání zaøízení pøi
bìžném používání (v záruèní dobì)
3. Servis mimo záruèní podmínky je placenou službou.

• Po spuštìní aplikace budete vyzváni k registraci a
zadání aktivaèního èísla
• Zadejte „1 2 3 4 5 6 7 8 9 0“

Pokud je zaøízení v provozu, nedívejte se do LED kontrolky.
Váš zrak mùže být narušen.

iNeck si nesundavejte, pokud je v provozu.

Zapnutí
• Stisknutím tlaèítka na 1 sekundu se pøístroj zapne
a ohlásí se pípnutím.
• LED kontrolka svítí.
• Režim správy péèe o pokožku se automaticky
spustí do 3 sekund po zapnutí.

[ Pásek ]
Vypnutí

Pøepínání režimu

• Stisknutím tlaèítka na 1,5 sekundy
se pøístroj vypne a ohlásí se pípnutím.

• Režim Skincare se automaticky spustí po 3 sekundách
od zapnutí pøístroje.
• Krátkým stiskem tlaèítka napájení zmìníte režim péèe

Nabíjení
Automatické vypnutí
• Pøístroj se automaticky vypne po 3 s
od dokonèení péèe o ple

• Pøipojte zaøízení k 5V DC adaptéru pomocí USB kabelu.
• Doba plného nabití je 3 hodiny

Mode 1 → Mode 2 → Mode 3 → Mode 4 → Mode 5 →
Mode 1 repeat
· Mode 1 : Èervený
· Mode 2 : Zelený
· Mode 3 : Modrý
· Mode 4 : Èervený + Modrý
· Mode 5 : Modrý + Èervený

• (Pozor) Minimální konfigurace smartphonu:

Artemis N

Sériové è?slo

Adresa majitele
Jméno majitele

[iPhone]
OS - iOS 11.0 nebo vyšší
Displej - 750 x 1334 nebo vyšší

• Bluetooth se aktivuje po zapnutí napájení.
• Na smartphonu v seznamu Bluetooth zaøízení
se zobrazí „miin-iMask Neck“
• Volbou automatického pøipojení se obì zaøízení
budou párovat bez potøeby dalšího nastavení

miin-iNeck

Model
Datum prodeje

[Telefon s Androidem]
OS - Android 6.0 nebo vyšší
Displej - 1080 x 1920 nebo vyšší

Bluetooth pøipojení

Název

• Informace k bezplatné opravì
V pøípadì, že se produkt rozbije v rámci záruky, nárok na
bezplatnou opravu vzniká, pokud bylo zaøízení používáno
v bìžném prostøedí.
LED indikátor
nabití baterie

• Opravu je nutné uhradit v následujících pøípadech:
- Porucha byla zpùsobená chybou nesprávného zacházení.
- Porucha vznikla po uplynutí zákonné záruèní lhùty
- Porucha byla zpùsobená chybou zákazníka (nedbalost).
- Porucha byla zpùsobená zásahem jiného servisního technika.

