
Ageless WonderTM

Systeem voor de stimulatie van de gezichtsspieren

Handleiding

DANK U WEL

Vanwege het hele team van Thane Direct, bedanken wij u voor uw recente aankoop van Ageless WonderTM.

Ageless Wonder TM levert zachte microstroom impulsen om rimpels te minimaliseren ten om gezichtsspieren te herstelen voor een jeugdige 
uitstraling.

- Verjongt de huid

- Vermindert wallen

- Werkt ook op de huidskleur

- Verbetert de gezichtsbeweging

Geniet van uw Ageless WonderTM en, nogmaals, bedankt!
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1.0 Gebruiksaanwijzingen

De Ageless WonderTM gezichtspieren stimulator wordt gebruikt voor de verbetering van de spierspanning in het gezicht en voor het 
aanhalen en verstevigen van de gezichtshuid. Niet te gebruiken op gewonde of enige onduidelijke huid of spieren of tijdens therapie of voor 
behandeling, diagnoses, preventie of genezing van een medische aandoening of ziekte.

Het toestel moet alleen gebruikt worden voor de aangegeven doeleinden – namelijk voor het stimuleren van de gezichtsspieren, zoals 
aangegeven in de gebruiksaanwijzing voor persoonlijke doeleinden. Alle andere toepassingen worden als oneigenlijk gebruik beschouwd.

1.1 BELANGRIJKE introductie en gebruiksaanwijzingen

Gelieve de volledige handleiding van de Ageless WonderTM te lezen voordat u het toestel gebruikt. Het zal u een beter begrip geven van 
hoe het werkt en u zal van een beter resultaat kunnen genieten. 

Hoe Ageless WonderTM werkt

De Ageless WonderTM is een door batterijen aangedreven draagbaar EMS- apparaat bedoeld voor de verbetering van de gezichtsspieren 
env oor het aanhalen en verstevigen van de gezichtshuid. Het maakt gebruik van speciaal ontworpen bi-polaire lage spanning micro-
impulsen om uw gezichtsspieren te stimuleren om samen te trekken. 

Het gezicht is één van de moeilijkste gebieden om de spieren te trainen en te laten werken. Met de Ageless WonderTM kan u de spiervezels 
van uw gezicht veilig en effectief laten samentrekken om de bloedcirculatie te verhogen en de oefening van de gezichtsspieren te 
verbeteren zodat ze steviger worden en uw gezicht een meer gelift uiterlijk geven. 

Klinische studies zijn uitgevoerd om de effectiviteit van de Ageless WonderTM te testen. De prestaties van het apparaat zijn uitgebreid met 
zes voorprogrammeerbare modi voor gebruiksgemak, met een maximum aan voordelen en resultaten. De programma’s zijn speciaal 
ontworpen voor de vijf verschillende gebieden van het gezicht.

De Ageless WonderTM is een uniek ontworpen apparaat waarmee, met de unieke headset, u de zenuwen in de jukbeenderen kan 
stimuleren. U kunt de pad met een simpele klik loskoppelen om handmatig andere gebieden in het gezicht te bewerken. Dit geeft u de 
mogelijkheid om specifieke plekken te bewerken en te stimuleren en de mogelijkheid om ook andere gebieden van uw gezicht te 
stimuleren.

Wanneer u het apparaat inschakelt, zal de LCD display oplichten om aan te geven dat uw Ageless WonderTM goed werkt. 

Kies dan een deel van uw gezicht dat u wilt stimuleren en selecteer het bijhorende programma en de intensiteit zoals beschreven wordt in 
de Instructies.

Het apparaat wordt gelever met vier voorgeplaatste geleidende sponzen. Het vervangen van deze sponzen wordt later in deze handleiding 
toegelicht. Breng water op de speons toe totdat deze nat is om aan te raken. Bij het aanbrengen van de Ageless WonderTM op uw gezicht, 
zal u een licht tintelende sensatie voelen. Pas de intensiteit van de elektrisch puls aan via de High/Low-knop (+/-). De LCD display zal de 
gekozen intensiteit weergeven. 

Om een goede stimulatie te bekomen, beweegt u de headset en plug totdat u voelt dat uw spieren goed reageren. Verhoog de intensiteit 
tot uw gezichtsspieren merkbaar trillen en verlaag de toon van het apparaat met één stap nadat u dit punt bereikt heeft.

2.0 Ageless WonderTM instructies

De gezichtsspieren en huid zijn één van de hardste spiergroepen en delen van het lichaam om te bewerken en de nieuwe Ageless 
WonderTM is het toestel bij uitstek om u te helpen bij deze moeilijke taak. In slechts 15 minuten kan u uw spieren tot wel 3000 contracties 
laten hebben door eenvoudigweg het modus 1 - programma te kiezen.

Bij normaal gebruik, dagelijks gedurende 15 minuten voor elk bepaald gebied, van de Ageless WonderTM zal u na vier weken van 
regelmatig gebruik een merkbare verbetering van uw aangezicht merken.  Een gezond voedingspatroon, in combinatie met de moderne 
technologie van de Ageless WonderTM, is de beste manier om deze resultaten te bereiken.

2.1 Hoe het Ageless WonderTM Gezichtsstimulatie Systeem werkt

            TV-WINKEL     



De Ageless WonderTM generaart kleine, zachte elektrische pulsen die door de pad op uw huid geleverd worden. Deze elektrische pulsen 
activeren uw onderliggende motorische zenuwen, wat resulteert in spiercontracties. De Ageless WonderTM stuurt een signaal naar uw 
spieren opdat deze zouden samentrekken en ontspannen. Deze impulsen zijn ontworpen om de natuurlijke zenuwsignalen na te bootsen 
en om efficiënte, aangename, contracties op te wekken, die zich keer op keer herhalen. Hij stimuleert deze –onmogelijk-te-oefenen- 
gezichtsspieren en is eenvoudig te gebruiken!

De Ageless WonderTM vereist 2 AAA batterijen (inbegrepen). Zorg er zeker voor dat deze in de juiste richting zijn ingevoegd zodat de +/- 
markering overeenkomt met de indicatie in het batterijcompartiment.

2.2 LCD Display

Locked / sound off / Low battery : Geblokeerd /. Geluid af / lage batterij

Program 1-3:Headset will be shown : Programma 1-3, headset zal getoond worden

Intensity 1-30: Intensiteit 1-30

Acitve areas and positions of the pads: active gebieden en posities van de pads

Intsity 1-30: Intensiteit 1-30

Workout time in min: 5 – 10 – 15 – 20: Oefentijd in minuten 5 – 10 – 15 – 20

Program 1-6: Programma 1-6

Indication: Aanduiding

Mode: mode

Timer: Timer

Power : sterkte/kracht

Controls : besturing

Power on/off : AAN/UIT druk 2 seconden

KEY LOCK TOGGLE AAN/UIT:

Duw en hou de MODE M samen met de ‘+’ terwijl de pad werkt om in de intesiteitsmodus te komen. De LCD display zal het sleutelslot 
icoon weergeven. 

MUTE TOGGLE AAN/UIT: 

Druk en houd de knop MODE M samen met de  ‘-‘ knop twee seconden in. De LCD display zal het mute icoon weergeven.

‘Batterij laag’-indicator
(Ageless WonderTM vereist 2 AAA-batterijen)

2.3 Hoe de headset en pad aanbrengen

1. Neem de pad
2. Verwijder het plastiek kapje
3. Plaats de geleidende sponzen en druk om het silicium erop te bevestigen
4. Afgewerkt
5. Gebruik nu het kleine flesje om water te laten druppelen totdat de spons nat genoeg is om aan te raken. 

Herhaal op de tweede pad indien nodig.

Bevestiging van de applicatie pads

Omdat iedereen anders gemaakt is, zal de exacte positionering van de Ageless WonderTM applicatie pads van persoon tot persoon 
variëren. De ideale positie grenst aan de motorische zenuw. Terwijl het toestel in werking is, zal u in staat zijn om de pad te bewegen om 
hem op de meest effectieve plaatsen te bevestigen. Terwijl het toestel verplaatst zult u merken dat de contracties sterker en zwakker 
worden. De beste positie is daar waar de spiersamentrekkingen het sterkst gevoeld worden.

2.4 Hoe de riemklip gebruiken

Om de riemklip te bevestigen, duwt u hem eenvoudigweg in de achterkant van het toestel.

Om de riemklip te verwijderen, drukt u op het middengebied dat met een driehoekige pijl gemarkeerd is naar beneden om de vergrendeling 
op te heffen, en tegelijkertijd trekt u de klip weg van het toestel. 
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2.5 Eerste gebruik

De Ageless WonderTM is zeer makkelijk te gebruiken. Iedere operatie wordt duidelijk weergegeven op de LCD display en alle programma’s 
worden automatisch gestart. Bovendien heeft het toetel een automatische utischakelfunctie en ingebouwde veiligheidsvoorzieningen zoals 
beschreven aan het einde van dit hoofdstuk

Werking

1. Open het batterijcompartiment door de afsluiting voorzichtig naar beneden de schuiven (zie diagram)

2. Voeg 2 AAA batterijen in door de polariteitindicaties te volgen

3. Sluit de applicatie pad aan op de controle-eenheid

Gebruik de pad die aan de kabel is verbonden en sluit hem aan op het toestel. Let er op dat zonder de headset, alleen de pad met de 
kabel zal werken. Wij raden aan om het voorziene handvat in de achterkant van de pad te klikken wanneer u de headset niet gebruikt. 

Belangrijk: het toestel zal niet werken tenzij de sponzen in de applicatiepad vochtig zijn en als geleidend medium tussen uw huid en de 
pad werken!

4. Verzeker u ervan dat het toestel uit staat, zo zal de LCD display uit staan. Indien u per ongeluk het toestel inschakelt, druk dan de 
ON/OFF…. knop twee seconden in om het toestel terug uit te schakelen. 

5. Kies, zoals wordt geschreven in de volgende paragraaf, een programma en hou het applicatie toestel in uw hand of klik hem op de 
headset, afhangende van het gebied dat u wilt stimuleren. 

U kan de riemklip eenvoudig vastmaken door hem eenvoudigweg in de achterkant van het toestel de klikken. Nu kan u 100% handenvrij 
van oefening genieten terwijl u de headset gebruikt. Om de riemklip te verwijderen, drukt u op het middengebied dat met een driehoekige 
pijl gemarkeerd is naar beneden om de vergrendeling op te heffen, en tegelijkertijd trekt u de klip weg van het toestel. 

6. Zet het toestel AAN door éénmaal op de ON/OFF knop te duwen. De LCD display zal oplichten en de verschillende functies 
weergeven.

7. Gebruik de MODE M om door het menu te gaan

8. Om het toestel UIT te schakelen, hou de ON/OFF knop twee seconden ingedrukt

9. KEY LOCK TOGGLE AAN/UIT: hou de MODE M samen met de ‘+’ twee seconden ingedrukt terwijl de pad werkt om in de 
intensiteitsmodus te komen. De LCD display zal het sleutelslot icoon weergeven

10.  MUTE TOGGLE ON/OFF: hou de MODE M samen met de ‘-‘ twee seconden ingedrukt. De LCD display zal het mute teken 
weergeven.

11. BATTERIJ LAAG- indicator. Wanneer het batterij voltage te laag wordt, zal de LCD display het icoon van ‘battery low’ weergeven. 
Vervang de batterijen dan. 

BELANGRIJK: De Ageless WonderTM heeft verschillende ingebouwde veiligheidsvoorschriften: 

- Auto Off: Na ongeveer 30 seconden zal de AUTO OFF functie het apparaat uitschakelen, indien het niet in gebruik is

- Key Lock Aan/Uit: hou de MODE M knop en de ‘+’ knop twee seconden ingedrukt, terwijl het toestel in werking is zodat u in 
Intensive modus werkt. De LCD display zal het Key Lock icoontje tonen. 

2.6 Programma’s en applicaties

Locked / sound off / Low battery : Geblokeerd /. Geluid af / lage batterij

Program 1-3:Headset will be shown : Programma 1-3, headset zal getoond worden

Intensity 1-30: Intensiteit 1-30

Acitve areas and positions of the pads: active gebieden en posities van de pads

Intsity 1-30: Intensiteit 1-30

Workout time in min: 5 – 10 – 15 – 20: Oefentijd in minuten 5 – 10 – 15 – 20

Program 1-6: Programma 1-6
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Beweeg de applicatie pads een beetje tot u de ideale plek heeft gevonen om te stimuleren. Voor een handgehouden oefening zonder de 
headset, raden we een om de voorziene onderdelen te gebruiken. Klik het op de achterkant van de pad en beweeg deze om de optimale 
positie te komen.

2.7 Programma’s

Verschillende en automatische programma’s

Een van de grootste voordelen van uw geavanceerde Ageless WonderTM spierstimulator systeem is dat het een aantal microprocessor 
gestuurde automatische work-outprogramma’s op maat heeft op verschillende toepassingsgebieden om de best mogelijke resultaten in de 
korst mogelijke tijdspanne te realiseren. 

Dus leun achterover, relaxeer en geniet van wat de Ageless WonderTM Spierstimulator voor u kan beteken!

Modus 1 – Wang -lift

Gebruik de headset voor deze stimulatiemethode.

Stimuleert uw gezichtspieren in beide wangen, hetgeen resulteert in het stimuleren van een aantal spieren in beide zijden van uw gezicht. 
Dit programma zal alles doen om u een strakkere huid en een gladder uiterlijk en gevoel te geven.

- Plaats te headset horizontaal met de toepassingspads onder het jukbeen en ongeveer 1-2cm voor het oor.

Modus 2 – Wangen

Gebruik de headset voor deze stimulatiemethode

Stimuleert uw gezichtspieren in beide wangen, hetgeen resulteert in het stimuleren van een aantal spieren in beide zijden van uw gezicht. 
Dit programma zal alles doen om u een stevigere huid en een gladder uiterlijk en gevoel te geven.

- Plaats te headset horizontaal met de toepassingspads onder het jukbeen en ongeveer 1-2cm voor het oor.

Modus 3 – Lagere kaak

Gebruik de headset voor deze stimulatiemethode

Stimuleert uw gezichtspieren in zowel de lagere wangen, wat resulteer in het stimuleren van een aantal spieren aan beide zijden van uw 
gezicht. Selecteer deze modus om de onderkaak te stimuleren, van uit de hoek van de mond naar de bovenkaak. 

• Plaats de headset horizontaal met de applicatie pads onder het jukbeen en ongeveer 2-3 cm voor het oor. 

Modus 4 – Voorhoofd

Gebruik de handvaste plug voor deze stimulatiemodus. Gebruik de plug die aan de kabel is aangesloten en sluit deze aan op het apparaat.

Let er op dat zonder de headset, alleen de plug met de kabel zal werken. Wij raden aan om de voorziene bediening op de achterkant van 
de plug te bevestigen. Selecteer deze modus om het voorhoofd te stimuleren

Modus 5 – Kin, onderkaak

Gebruik de handvaste plug voor deze stimulatie-modus. Gebruik de plug die aan de kabel is aangesloten en sluit deze aan op het 
apparaat. 

Let er op dat zonder de headset, alleen de plug met de kabel zal werken. Wij raden aan om de voorziene bediening op de achterkant van 
de plug te bevestigen. Selecteer deze methode om de kin en de onderkaak te stimuleren.

Modus 6 – Onder de ogen

Gebruik de handvaste plug voor deze stimulatiemodus. Gebruik de plug die aan de kabel is aangesloten en sluit deze aan op het apparaat.

Let er op dat zonder de headset, alleen de plug met de kabel zal werken. Wij raden aan om de voorziene bediening op de achterkant van 
de plug te bevestigen. Selecteer deze methode om het gebied onder de ogen te stimuleren. 

2.8 Intensiteit

30 Intensiteitniveaus

Druk op de +/- knop terwijl u in de Power Modus …. Intensiteit bevindt. Niveau 1 is de eerste intensiteit die u kan voelen. De vooraf 
ingestelde waarde is 0 na het kiezen van uw programma in de Settings Modus. Na het verhogen van de intensiteit, zal u een tintelend 
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gevoel ervaren dat vooraf gaat aan de spiercontracties. Wanneer de spier samentrekt, zal u een aangenaam en ontspannen gevoel krijgen. 
Pas de intensiteit aan op basis van uw comfort niveau. 

De intensiteit heeft 30 stappen per kanaal.. Bij elke druk op de +/- knop, kan u de intensiteit met één stap verhogen of verlagen. Hou de +/- 
knop gedurende 1,5 seconden ingedrukt om in de Fast Scroll-mudus te komen.

BELANGRIJK

De Ageless WonderTM heeft verschillende ingebouwde veiligheidsvoorzieningen. 

1) Auto Off: Na ongeveer 30 seconden zal de AUTO OFF functie het apparaat uitschakelen, indien het niet in gebruik is

2) Key Lock Aan/Uit: hou de MODE M knop en de ‘+’ knop twee seconden ingedrukt, terwijl het toestel in werking is zodat u in 
Intensive modus werkt. De LCD display zal het Key Lock icoontje tonen. 

Voor de beste resultaten raden we aan om de intensiteit op een laag niveau in te stellen. Om een goede trainingsintensiteit te vinden, 
verhoogt u de intensiteit tot het maximaal aanvaardbare niveau en vermindert het 1 tot 3 niveaus, totdat u zich comfortabel voelt terwijl het 
toestel nog steeds sterke spiercontracties genereert.

2.9 Timer

Standaardtijd staat op 5 minuten. Druk eenmaal op de +/- knop om de oefentijd te verhogen of te verlagen. De maximum tijd is 20 minuten.

1. Duw 2 seconden op de ON/OFF knop om het toestel uit te schakelen

2. Om het geluid aan of uit te schakelen moet u 2 seconden op de MODE M en de ‘-‘ knop duwen. De display zal het ‘Sound Off’ 
icoon weergeven.

Automatische functies

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld indien het 30 seconden niet in gebruik is. De Ageless WonderTM bezit een automatische 
timer. Het toestel schakelt onmiddellijk uit na het beëindigen van de gekozen timer setting. Indien u de oefenmodus tijdens een bvb. 15 
minuten durende oefenperiode verandert, zal de timer vanaf de eerst overgebleven tijd verder aftellen en niet opnieuw starten. 

Wat doen indien u geen spiersamentrekkingen voelt

Indien u geen spiercontracties voelt, verplaats dan de pad rustig over het gebied dat u wilt bewerken. Zorg ervoor dat de spons van de pad 
vochtig is om aan te raken. Verhoog de pulse intensiteit rustig door op de + knop te duwen totdat u spiercontracties voelt.

De Ageless WonderTM is een uitstekende manier om u gezicht te liften en weer stevig te maken. Het kan enige tijd vergen om de oefening 
te kunnen doen van het aanbrengen van de pad die een ideale druk levert en tot de beste resultaten voor u brengt. 

Als de spons van de pad niet vochtig genoeg is of indien het contact met de huid onvoldoende is, kan u last krijgen van een ongemakkelijk 
gevoel. Hetzelfde kan gebeuren indien de spons wordt gedragen en dient te worden vervangen.

3.0 Onderhoud en reiniging

Dompel het toestel, de pad of de headset niet in water!

Reinig de accessoires met een licht vochtige spons met detergent en veeg proper met een doek.

Reinig de spons door hem met desinfecterend verdund water aan 1/10 van zijn sterkte te doppen

3.1 Belangrijk – gelieve te lezen

Indien er geen of te weinig water op de Ageless WonderTM spons wordt toegepast of indien de pad niet strak tegen de huid is aangedrukt 
kan een onaangenaam prikkelend gevoel optreden. Dit kan ook gebeuren indien er te veel olie op de huid op de huid aanwezig is. 
Verzeker u er voor gebruik van dat de sponzen nat zijn om aangeraakt te kunnen worden en dat uw huid vrij is van alle make-up en 
overmatige oliën. 

Indien u roodhuid of irritatie van de huid ondervindt na het verwijderen van het apparaat, kan het zijn dat dit veroorzaakt wordt door het 
uitdrogen van de spons tijdens een sessie. Zorg er voor dat de sponzen te allen tijde vochtig gehouden 

3.2 Frequent gestelde vragen

V.: Wanneer zou ik een verschil moeten voelen? 
A.: Afhangende van de frequentie van gebruik, zou u na twee tot drie weken een verschil moeten beginnen waarnemen

V.: Ik krijg een prikkelig gevoel maar geen contracties.
A.: Verplaats de toepassingspad om de juiste triggerpoints te vinden die goede contracties en een aangenaam gevoel brengen. Verhoog 
de intensiteit. Zorg ervoor dat de spons nat genoeg is en / of strak tegen de huid is aangetrokken. Indien dit niet lukt, verwijder de spons en 
spoel het lichaam met zeep om olie te verwijderen.
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V.: Ik merkte een roodheid op de huid op na gebruik. Is dit een probleem?
A.: Een zachte roodheid van de huid na het gebruik van de Ageless WonderTM is normaal. Dit zou echter snel moeten vervagen. Indien de 
roodheid excessief is, kan het zijn dat de spons tijdens een langere applicatie is uitgedroogd. Probeer om de spons, na elke 15 minuten 
durende sessie terug in water te dompelen en gebruik een lager intensiteitniveau.

V.: Hoe werkt de Ageless WonderTM?
A.: De Ageless WonderTM is ontworpen om signalen die van de hersenen naar de gezichtsspieren worden gestuurd te kopiëren. Deze 
signalen zorgen ervoor dat de spieren samentrekken en ontspannen. 

Q.: Kunnen spieren te ontwikkeld of overspannen geraken?
A.: Neen. Het principe is hetzelfde voor de algemene training van elke spier – hoe meer training, met gepaste periodes van rust, hoe 
sterker en strakker de spieren zullen worden.

Q.: Zijn er bepaalde leeftijdsbeperkingen op het gebruik van de Ageless WonderTM?
A.: De Ageless WonderTM is alleen bedoeld voor volwassenen. Ouderen wordt aangeraden alleen gebruik te maken van het apparaat onder 
toezicht en op een lage intensiteit. Het apparaat mag niet worden gebruikt door zuigelingen, peuters en kinderen.

Q.: Zal ik het oncomfortabel vinden? 
A.: Zolang de spons vochtig is en stevig tegen de huid gehouden wordt, zal het niet onaangenaam aanvoelen. Bij lage intensiteit, zal u een 
licht tintelende sensatie voelen, maar als de intensiteit verhoogd wordt zal u enkel prettige contracties voelen. Moest u echter een irritatie of 
een voortdurend oncomfortabel gevoel krijgen op een bepaalde plek, raden wij aan om over te gaan tot het stimuleren van andere 
gebieden. 

Q.: Moet de intensiteit dezelfde zijn voor alle spieren?
A.: Elke spier zal anders reageren, dus de intensiteit zal ook variëren. Verplaats de pad om het gebied te vinden dat een maximum van 
spiersamentrekkingen opwekt. 

Q.: Zijn er contra-indicaties voor het gebruik van de Ageless WonderTM?
A.: Ja. Gelieve alle waarschuwingen onder sectie 4.0 te lezen!

4.0 Waarschuwingen

1. De Ageless WonderTM is alleen bedoeld voor cosmetisch gebruik op gezichtsweefsel en geen ander deel van het lichaam. Niet 
gebruiken op de hals. De lange termijneffecten van chronische elektrische stimulatie is onbekend.

2. Breng de elektroden enkel op normale, ongebroken en schone huid aan

3. Maak geen gebruik van de stimulatie

a. Transcerebraal (via het hoofd)

b. Op gezwollen, geïnfecteerde of ontstoken delen van de huif of huiduitslag (bijvoorbeeld flebitis, tromboflebitis, 
spataderen, etc.) 

c. ‘Transthoracecically’; de introductie van elektrische stroom in het hart kan leiden tot ritmestoornissen, dia schadelijk of 
zelfs fataal kan zijn 

d. Boven of in de nabijheid van kanker of andere huidaandoeningen of open wonden

e. Als u epileptisch bent

f. Na het ervaren van een acuut trauma of na een eerste operatie.

4. Gebruik Ageless WonderTM nooit tijdens het rijden, het bedienen van machines of tijdens activiteiten waarbij onvrijwillige 
spiercontracties de gebruiker of anderen kunnen schaden

5. Gebruik Ageless WonderTM niet in bad of de douche

6. Personen met een vermoeden tot hartproblemen wordt aangeraden eerst hun dokter te consulteren voor het gebruik van de 
Ageless WonderTM

7. Gebruik de Ageless WonderTM  nooit tijdens het slapen

8. Dompel de Ageless WonderTM of de pads niet onder water
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Houd de Ageless WonderTM buiten het bereik van kinderen

Hoe de best mogelijke resultaten bereiken

De Ageless WonderTM zal sommige spieren stimuleren die wellicht nog nooit gestimuleerd werden. De Ageless WonderTM werkt echt en 
brengt resultaat. Consistentie is echter de sleutel. We raden aan dat u de Ageless WonderTM gedurende 15 minuten per dag gebruikt op 
elk geselecteerde gebied en dit minstens vier maal per week.

4.1 Voorzorgsmaatregelen: niet gebruiken indien:

NIET GEBRUIKEN indien u een neiging heeft tot hemorragie/ bloeding

NIET GEBRUIKEN in gebieden in het gezicht waar u onlangs injecties (zoals Botox of gezichtsvullers) heeft ontvangen of in de buurt van 
gebieden waar u chirurgische implantaten heeft ontvangen.

NIET GEBRUIKEN op huid waar het normale gevoel ontbreekt

STOP ONMIDDELLIJK het gebruik van dit apparaat indien u last heeft van bijwerkingen zoals huidirritatie, overgevoeligheid, brandwonden 
of enige vorm van spierirritatie of ongemakt

VOORZORGSMAATREGELEN

De veiligheid van neuromusculaire stimulatie tijdens de swangerschap of bevalling is niet vastgesteld. Gebruik de pads enkel in 
overeenstemming met de illustraties uit dit handboek. 
Gebruikers wordt aangeraden om alle sessies in een zittende positie aan te vangen.

4.2 Populatie

De Ageless WonderTM is alleen bedoeld voor volwassenen en is niet geschikt voor gebruik bij baby’s, peuters of kinderen. Ouderen wordt 
aangeraden het apparaat alleen te gebruiken onder toezicht en op lage intensiteit.

4.3 BELANGRIJKE RICHTLIJNEN

De Ageless WonderTM uitermate veilig en eenvoudig te gebruiken, wij zijn echter niet verantwoordelijk voor schade of ongevallen 
veroorzaakt door misbruik van het product. Gelieve the hele handleiding te lezen voor gebruik van het toestel. Indien u één of meerdere 
van de volgende kwalen heeft, gelieve dan eerst een dokter te consulteren:

- Hart- of vaatziekten of cardiale zwakheden, of u pacemaker of ander geïmplanteerd apparaat gebruikt of niet.

- Epilepsie

- Multiple sclerose 

- Flebitis in de actieve fase (aderontstekingen)

- Ontstoken weefsel als gevolg van ziekte, verwonding of operatie

- Recent littekenweefsel of operatie

- Spataders in een later stadium
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5.0 Problemen en oplossingen

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

LCD display licht niet 
op

- Batterijen zijn niet 
geïnstalleerd

- Batterijen zijn verkeerd 
geïnstalleerd of niet goed 
afgesloten

- Batterijen zijn leeg

- Installeer de batterijen

- Controleer de polariteit (‘+’)

- Verwijder de accuhouder en voeg hem 
opnieuw in, totdat hij op zijn plaats zit

- Vervang de batterijen

LCD Display licht op, 
maar er wordt geen 
gevoel waargenomen

- Geen contact met huid

- Applicatie pad is niet 
correct aangesloten

- Applicatie pad is niet 
correct aangesloten

- Microprocessor is 
geblokkeerd

- Batterij is bijna leeg

- Controleer of de geleidende spons nat is 
om contact te maken

- Controleer of de plug stevig is verbonden 
met de controller

- Controleer met een plug om het 
probleem te isoleren. Als het met één 
kant werkt, voeg de plug bij de headset 
en 

- Controleer dat beide zijdes correct zijn 
aangesloten op de headset

- Kies …….modus en verhoog de 
intensiteit door op de ‘+’knop te duwen

- Voer een RESET uit, haal de batterijen 
er voor 1 minuut uit voor een complete 
RESET

- Vervang de batterijen

LCD Display licht op, 
maar er gebeurt niets

- Intensiteit staat op een 
laag niveau

- De spons is niet vochtig 
genoeg

- De plugs zijn incorrect 
geplaatst

- De spons bevat resten van 
olie

- Batterij is bijna leeg

- Kies….. modus en verhoogd de 
intensiteit door op de ‘+’ knop te duwen

- Maak de spons vochtiger

- Verplaats de plugs om belangrijke 
punten te lokaliseren

- Verschoon of vervang de spons

- Vervang de batterijen

LCD Display licht op, 
maar geen enkele 
van de knoppen doet 
het

- De microprocessor is 
bevrozen

- Batterij is bijna leeg

- Voer een RESET uit, haal de batterijen 
er voor 1 minuut uit voor een complete 
RESET

- Vervang de batterijen

BELANGRIJK: POWER RESET

Als het apparaat niet inschakelt, of als u niet naar een verschillend programma kan veranderen, kan het zijn dat de microprocessor 
geblokkeerd is. Voer dan alstublieft een simpele RESET uit. Haal de batterijen uit het toestel en vervang ze na 1 minuut.
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