SkinScan KASUTUSJUHEND
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4.4. Kui Sinu SkinScan on tööks valmis, ilmub ekraanile kiri
“Select a body part”, mis tähendab, et peaksid valima
piirkonna, mida testida soovib. Selle põhjal toimub hilisem
andmete analüüs ja salvestamine.
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4.5. Peale kehapiirkonna valikut vajuta SkinScani testandurid
umbes 1N jõuga (nagu 100g eseme survega) vastava
piirkonna naha vastu ja hoia neid seal 1 sekund.
Ekraanile ilmuvad seejärel Sinu nahka hetkel iseloomustavad
parameetrid koos soovitava hinnanguga.
4.6. Eemalda testandurid nahalt ja hoia neid õhus vähemalt 2
sekundit enne järgmist testi.
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5.1.SkinScan ei suuda end ühildada nutiseadmega
(a) Kontrolli, kas SkinScan on lõpuni ühendatud
kuularipessa
(b) Kontrolli kas kasutatav äpp on viimane saadaolev
versioon
(c) Kui kasutad pikenduskaablit, kontrolli selle korrasolekut
(d)Kontrolli, kas helitugevus Sinu nutiseadmel on
maksimaalne ning mikrofoni kasutus äpile lubatud
(e) Kontrolli, ega ükski telefoni turvaseadistus ei keela äpi
või SkinScani tööd
(f) Kontrolli veebist www.skinscan.ee, kas Sinu nutiseade
toetab SkinScani.
(g) Kontrolli, et Sinu telefon ei mängiks samal ajal muusikat.
(h) Eemalda SkinScan telefoni küljest ning taasühenda
seade
(i) Eemalda SkinScan ja sule SkinTouch äpp ning ava siis äpp
uuesti ja ühenda seade uuesti.
(j) Taaskäivita oma nutiseade.
5.2. SkinScan töötab, kuid ei testi
(a) Kontrolli, et testitav nahk ei oleks liiga kuiv. Saad selles
veenduda, kasutades SkinScani keha teiste piirkondadega.
(b)Eemalda SkinScan, sule äpp ja käivita äpp ning ühenda
SkinScan uuesti
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1.1 SkinScan/SkinTouch on väikseim nutiseade naha niiskuse ja
rasvasuse “ühenda ja kasuta” analüsaator, mida on väikeste
mõõtmete tõttu lihtne kaasas kanda ja lihtne kasutada.

ÕNNITLEME SIND SKINSCANI OMANDAMISE PUHUL!
Efektse ja eksklusiivse kristallikujulise välimusega tester
tuleb ühendada sobiva nutitelefoniga telefoni kõrvaklappide
ehk kuulari ühenduspistiku kaudu.
Sinu nutitelefoni jaoks sobiva äpi saad tasuta alla laadida
Apple Store või Google Play portaalist otsisõna SkinTouch
abil.
SkinScan on suuteline testima ja analüüsima Sinu naha
niiskust ja rasvasust nii näonahal, kätel, jalgadel kui ka teistes
kehapiirkondades.
SkinScan/SkinTouch on väikseim nutikas naha niiskuse ja
rasvasuse analüsaator. Lihtsa “ühenda ja kasuta” põhimõttel
tehtud seade on mõeldud testima Sinu naha niiskuse ja
rasvasuse taset koostöös äpiga, mille saad tasuta alla laadida
Apple Storest või Google Playst kasutades otsisõna SkinTouch.

SkinScani suurimaks väärtuseks on võime aidata Sind
valida õigeid nahahooldustooteid ja nende kasutamisaega
ning -hulka, jälgides oma nahapinna muudatusi SkinScani
abil.

1.2. Ühendatuna nutiseadme (iPhone, iPad, ühilduvad Android
seadmed) kuularipessa on tööks vajalik vastav äpp, mille saab
allal laadida App Store või Google Play portaalist.
1.3. Kui SkinScan on korrektselt seadmega ühendatud, seadme
helitugevus seatud maksimumile ja äpp sisse lülitatud, näitab
äpp peale SkinScan testandurite õiget kokkupuudet nahaga
naha niiskuse ja rasvasuse taset.
1.4. Testandmed näo, käe ja kehapiirkondade nahalt
salvestatakse ning neid on Sinul hiljem hea vaadata
diagrammilt, kus on ka kohe näha muudatused. Eraldi arvestust
peetakse mõõtetulemuste kohta nahahooldustoodete
kasutamisel ja ilma.
1.5. SkinScan annab nõustavat infot (normaalne,liiga
kuiv/niiske/rasvane) naha kohta ja vastavalt sellele saad soovi
korral muuta oma nahahooldustoodete kasutamist.
1.6. Salvestatud testandmeid saad sõpradega jagada läbi äppi
Facebookis ja Twtitteris.

SkinScan GARANTII

www.skinscan.ee TARBIJA ÕIGUSED

SkinScani tootja deklareerib, et seade SkinScan on
valmistatud kvaliteetselt, kasutades selleks parimaid
tootjale kättesaadavaid materjale ning oskusteavet.
Käesolevale seadmele SkinScan (edaspidi seade) kehtivad
kõik EV seadusandlusega tarbijale antud minimaalsed
õigused. Tootja ning müüja ei anna seadmele mistahes
täiendavaid garantiisid ega tarbijale täiendavaid hüvesid.
Seadet ei tohi iseseisvalt avada, asetada seda liiga külma
või kuuma või niiskesse keskkonda. Seade ei tohi maha
kukkuda ega põrutada saada. Seadet ei tohi kasutada
rakendades suuremat jõudu kui 1N. Nendest nõudmistest
kõrvalekalded vabastavad tootja ja müüja edasisest
vastutusest.
Seadme kasutamine toimub kasutaja vastutusel. Ei tootja
ega müüja ei ole vastutavad mistahes nõuete eest, mis on
seotud või tekkinud seoses antud seadme kasutamisega.
Kasutaja on ise vastutav, et kasutab seadet ainult selleks
heakskiidetud
nutiseadmetega
ning
kooskõlas
nutiseadme tootja nõuetega. Selle punkti eiramise eest
SkinScani tootja ega müüja ei vastuta.
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ÕNNITLEME SIND SKINSCAN TESTRI OMANDAMISE PUHUL
ja TÄNAME OSTU EEST!
SkinScan on välja töötatud ning toodetud Rovico OÜ ja
Cosbeauty Technology Co.Ltd. koostöös.
Seade vajab oma tööks SkinTouch nime all CosBeauty ja
Rovico koostöös valminud äppi.
Seadme tootmise lõppetapp on toiminud Eestis.

SkinScan

Soovime, et OLEKSID ALATI ILUS!
Lisainfo ja kontaktandmed:
www.SKINSCAN.ee
www.NAHAILU.ee
Telefon +372 6515070.
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Rovico, CosBeauty
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Mõõtmed

25.00*19.00mm*41.50mm

Kaal

7.15g ilma pikenduskaablita

Voolutarve

7.4mw

Värvus

Punane

Materjal

PC/ABS

SkinScan

www.skinscan.ee TOETATUD SEADMED

2.1. iOS operatsioonisüsteemi kasutavad seadmed:
iphone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S,
iPad 3, iPad 4, iPad mini, iPad Air

www.skinscan.ee

SkinScan

www.skinscan.ee KASUTUSE ALUSTAMINE

Testandurid
Telefoniga ühendamise
pistik

SkinScan

www.skinscan.ee MÄRKUSED

3.1. Hoia ja kasuta oma SkinScani vaid temperatuurivahemikus
+5C+30C. Hoidu SkinScani sattumisest tugeva magnetvälja
mõjualasse ning lahtise tule lähedale.
3.2. SkinScan EI OLE veekindel. Hoidu ka SkinScani sattumisest
kõrge niiskuse kätte.
3.3 Hoia oma SkinScan lastele kättesaamatuna.
3.4. Ära puuduta SkinScani testandureid kuni seade lähtestub
(ekraanil kiri “Verifying”). Vastasel korral ei pruugi
mõõtetulemused olla täpsed.
3.5. Veendu, et enne testimist on SkinScani testandurid kuivad.
Võid neid igaks juhuks puhastada pabertaskurätikuga.
3.6. Mõõtmistel kasuta alati samasugust jõudu (survet nahale).
Õige tugevus on 1N ehk umbes 100g asja surve nahale. Uuesti
testimiseks hoia testandureid nahast eemal vähemalt 2
sekundit testide vahel.

4.1. Kui Sinu nutiseade kasutab op.süsteemi alates iOS 7.0,
küsib seade esmakordsel kasutamisel/ äpi installeerimisel
luba mikrofoni kasutamiseks. On vajalik SkinScanil LUBADA
kasutada MIKROFONI. Kui oled ekslikult mikrofoni seadme/äpi
jaoks keelanud, saad seda hiljem muuta telefoni menüüs:
Settings->Privacy->Micrphone.
4.2. Käivita oma seadmes äpp ning ühenda SkinScan oma
nutiseadme kuularipesaga. Kui ekraanile ilmub kiri “Turn to
max volume”, suurenda oma nutiseadme helitugevust
maksimumini.
4.3.Seejärel kontrollib äpp nutiseadme ja SkinScani
ühilduvust (Ekraanil kiri Verifying”) Sel ajal ei tohi puudutada
testandureid.
4.3.1. PANE TÄHELE!
Osad Euroopa turu jaoks valmistatud iPhone mudelid vajavad
lisaseadistust. Kui äpp ei suuda SkinScani ühildada, ava äpi
vasakust ülanurgast menüü, vali “About” ning lülita sisse lüliti
“Increase Amplitude”.

