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VOLLEDIGE GEBRUIKERSHANDLEIDING  
 

AAN DE SLAG  

Gefeliciteerd met de aanschaf van je FAQ™ 103 Diamond waarmee je de eerste stap hebt gezet naar een 

nieuw tijdperk van antiveroudering. Neem even de tijd om deze gebruikershandleiding aandachtig door te 

lezen voordat je thuis van alle voordelen van professionele huidverzorgingstechnologie begint te genieten. 

 
LEES VÓÓR GEBRUIK EERST ALLE INSTRUCTIES en gebruik dit product alleen voor de doelstelling die in deze 

handleiding vermeld staat.  

BEOOGD GEBRUIK: FAQ™ 103 Diamond is een vrij verkrijgbaar apparaat voor thuisgebruik bedoeld voor niet-

invasieve, cosmetische gezichtsverjonging.  

WAARSCHUWING: HET IS VERBODEN WIJZIGINGEN AAN DEZE APPARATUUR AAN TE BRENGEN. 

FAQ™ 103 DIAMANT OVERZICHT  

Met de introductie van de nieuwste en meest luxueuze toevoeging aan de FAQ™ 100-serie, FAQ™ 103 

Diamond heef het allemaal! Dit apparaat, versierd met echte diamanten en voorzien van ons gepatenteerde 

intelligente Anti-Shock System™, combineert professionele kracht en maximale veiligheid om binnen enkele 

minuten volledige gezichtsverjonging te leveren. Zie hoe je huid transformeert met een hypermoderne EMS-

Pro, Power-RF & LED-Pulse Swiss gezichtsbehandeling die geconcentreerde elektrische impulsen levert aan 

strategische locaties op het gezicht en de hals om spieren te versterken, krachtige verwarmde 

radiofrequentiegolven die de productie van collageen versnellen om de verschijning van fijne lijntjes, smalle 

bundels pulserend LED-licht met volledig spectrum dat diep in de huid doordringt om het natuurlijke 

genezende vermogen van de huid te bevorderen, en ontspannende T-Sonic™-pulsen die zachtjes de stress 

uit het gezicht masseren en de uitstraling van de huid versterken. Laat veroudering je schittering niet 

verminderen - echte diamanten worden beter met de jaren. 

VERTROUWD RAKEN MET JE FAQ™ 103 DIAMOND 
 

 
EMS-PRO    

Geconcentreerde elektrische impulsen 

stimuleren de gezichtsspieren om de 

natuurlijke kleur van je huid te herstellen 

en je huid strakker te maken. 

 
LED-PULSVERLICHTING    

Smalle stralen van gepulst LED-licht met 

volledig spectrum verjongen de huid 

zichtbaar voor een verfijnde teint. 

 
 

 
POWER-RF 

Krachtige verwarmde 

golflengten stimuleren het 

collageen en verzachten 

fijne lijntjes. 

 

+/- BEDIENING       

Verhoog/verlaag de 

intensiteit van EMS-Pro & 

Power-RF. 

 
UNIVERSELE KNOP    

ANTI-SHOCK SYSTEM™ 

Past EMS-Pro & Power-RF 

aan je huid aan, voor 

maximaal comfort. 

Druk 3 seconden om het apparaat 

aan/uit te zetten. 

 
0,25 KARAAT DIAMANTEN                          

Gaan branden om de 

intensiteitsinstelling van EMS-Pro 

& Power-RF aan te geven, net als 

Bluetooth-koppelingsmodus  

  ULTRA-HYGIËNISCHE SILICONEN 

Vrij van BPA en ftalaten, en niet-

poreus om de ophoping van bacteriën 

te voorkomen.

en wanneer het apparaat moet worden opgeladen.    T-SONIC™-PULSATIES 

Masseer zachtjes om de uitstraling van de 

huid te versterken en de opname van het 

product te verbeteren. 
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30 ml FAQ™ P1 

Gebruik met 

apparaten uit de 
FAQ™ 100-serie 
voor veilige en 

effectieve 
resultaten. 

60 ml FAQ™ 
SILICONEN 

REINIGINGSSPRAY 

Gebruik deze spray 
om je apparaat 

schoon te maken 
voor maximale 

hygiëne. 

USB-KABEL 

Altijd en 

overal 
opladen. 

STAND
AARD 

Beschermt en 

geeft je FAQ™-
apparaat weer. 

REISETUI 

Voor het handig 

opbergen van 
het apparaat 

voor 
huidverzorging 

onderweg. 

REINIGINGSDOE
KJE 

Houdt je FAQ™-

apparaat schoon 
en droog. 

INTERACTIEVE 
APP 

Beheert de 

instellingen van 
het apparaat en 
synchroniseert 
je voorkeuren. 
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WAARSCHUWINGEN  
VOOR OPTIMALE VEILIGHEID: 

• Behandelingen met de FAQ™ 103 Diamond om de huid te verjongen, moeten comfortabel zijn. Als je 

ongemak of irritatie ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts. 

• Niet gebruiken op het gebied van je borsten, je ogen (cirkelspier binnen de orbitale rand), middellijn (bot) 
van de nek of je geslachtsorgaan 

/in je lies. 

• Niet gebruiken op rode huid, verhoogde moedervlekken, grote slagaders (bijv. halsslagader), vergrote 

haarvaten, metalen implantaten, geïnfecteerde gebieden of gebieden zonder gevoel erin. 

• Gebruik het apparaat niet om rosacea, moedervlekken, wratten, open zweren, kankerachtige laesies of een 
huidaandoening te behandelen. 

• Gebruik het apparaat niet als je een bestaande medische aandoening hebt zoals epilepsie, een 

hemorragische ziekte, kanker, tumoren of een perceptuele stoornis. 

• Gebruik het apparaat niet als je een laserbehandeling, chemische peeling of een andere vorm van gewonde 
of beschadigde huid hebt ondergaan. 

• Gebruik het apparaat niet als je een cosmetische ingreep aan je gezicht hebt ondergaan. 

• Gebruik het apparaat niet als je een geïmplanteerd medisch apparaat of een ander elektronisch instrument 
of lichaamshulpmiddel hebt. 

• Elektronische bewakingsapparatuur, zoals ECG-monitoren en ECG-alarmen, werken mogelijk niet goed 
wanneer het apparaat in gebruik is. 

• De FAQ™ 103 Diamond mag niet worden gebruikt bij, dichtbij of door kinderen of mensen met verminderde 

fysieke en mentale vermogens. Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt, 

schoongemaakt of opgeborgen in de buurt van kinderen of mensen met verminderde lichamelijke of 

geestelijke vermogens. 

• De langetermijneffecten van elektrische spierstimulatie zijn onbekend. 

• De veiligheid van het apparaat voor gebruik tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld. Als je zwanger 

bent, raadpleeg dan je arts voordat je dit apparaat gebruikt. 

• Raadpleeg voor gebruik een arts als je een huidaandoening of medische problemen hebt. 

• Als je een hartaandoening vermoedt of bij jou is vastgesteld, volgt je de voorzorgsmaatregelen die door je 
arts worden aanbevolen. 

• Wees extra voorzichtig bij het behandelen van de gebieden onder je ogen en breng het apparaat niet in 

contact met de oogleden of de ogen zelf. 

• Het is mogelijk dat je tijdens het gebruik van je apparaat knipperende lampjes waarneemt. Dit komt omdat 

je oogzenuw dan op dat moment gestimuleerd wordt. Raadpleeg je arts als je deze toestand voortdurend 

opmerkt zonder je apparaat te gebruiken. 

• Een licht tintelend gevoel kan optreden tijdens het gebruik van het apparaat, wat normaal is en geen reden 

tot bezorgdheid. Het verlagen van de intensiteit kan dit gevoel verminderen of elimineren. 

• Gezien de efficiëntie van de FAQ™ 103 Diamond-technologieën, raden we je aan om je FAQ™ 103 Diamond 

niet langer dan 10 minuten per keer te gebruiken. 

• Om hygiënische redenen raden we af om je FAQ™ 103 Diamond met iemand anders te delen. 

• Gebruik het apparaat niet tijdens het autorijden of het bedienen van zware machines. 

• Gebruik het apparaat niet wanneer het is aangesloten. 

• Steek geen enkel voorwerp in een opening van het apparaat. 

• Gebruik het apparaat niet als het oververhit raakt of als je vermoedt dat het defect is. 

• Laat je FAQ™ 103 Diamond niet in direct zonlicht liggen en stel het apparaat nooit bloot aan extreme hitte of 
kokend water. 

• De FAQ™ 103 Diamond moet voor gebruik volledig droog zijn. Gebruik het apparaat niet als het in water is 

ondergedompeld en gebruik het niet met natte handen. 

• Gebruik dit apparaat uitsluitend met een 5 V SELV-voedingsadapter. 

• Het wordt aanbevolen om de standaardvoedingen IEC60335-2-29 of IEC61558-2-16 te gebruiken om het 
apparaat op te laden. 

• Zorg ervoor dat de stekker en het stopcontact volledig droog zijn voordat je begint met het opladen van 

het apparaat. Als je dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of brand. 

• Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen. Beëindig het gebruik als dit apparaat of de oplader niet goed 

werkt of op enigerlei wijze beschadigd lijkt. Gebruik alleen het stroomsnoer dat bij je apparaat geleverd is. 

• Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn. 

• De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat je het apparaat op het recyclingperron 

inlevert. Bij het verwijderen van de batterij moet het apparaat van het elektriciteitsnet worden 
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losgekoppeld en moet de batterij veilig worden ingeleverd op een van de vele inzamellocaties daarvoor. 

• Dit product bevat geen vervangbare onderdelen. 

• Dit apparaat is bedoeld voor cosmetisch gebruik op het gezicht en de hals. Alle schadelijke gevolgen die 

het gevolg zijn van verkeerd gebruik, toepassing op andere lichaamsdelen, aansluiting op onjuiste 

spanningsbronnen, vervuilde geleidende oplossing of sferen, of andere onjuiste toepassingen vallen niet 

onder de verantwoordelijkheid van FAQ™ 103 Diamond. 

• Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding. Kun je het 

antwoord op je specifieke vraag niet vinden, of heb je andere vragen over de werking van het apparaat, ga 

dan naar faqswiss.com/support 
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HOE GEBRUIK JE DE FAQ™ 103 DIAMOND 

OPGELET: FAQ™-APPARATEN VAN DE 100-SERIE MOETEN VOLLEDIG DROOG ZIJN VOORDAT JE MET DE 

BEHANDELING BEGINT. DEZE APPARATEN MOGEN NOOIT WORDEN GEBRUIKT OP HET GEBIED VLAK 

ONDER JE ADAMSAPPEL, DE OOGBAL OF DE GEBIEDEN RECHTSTREEKS BOVEN OF ONDER HET OOG 

BINNEN HET ORBITALE BEEN. STOP NIET MET HET VERPLAATSEN VAN HET APPARAAT OP je HUID TIJDENS 

HET GEBRUIK VAN POWER-RF. 

 
Download de FAQ™ Swiss-app om je apparaat te ontgrendelen en te registreren voor het eerste gebruik. 

Maak verbinding met de app via Bluetooth op je smartphone en druk op de universele knop op je FAQ™-

apparaat om het apparaat met de app te synchroniseren en je voorkeuren in te stellen. 

 
1. Maak je gezicht en hals zorgvuldig schoon en droog, zodat er geen resten achterblijven. Breng 

vervolgens FAQ™ P1-primer op je huid aan en verdeel deze gelijkmatig over alle gebieden die je wilt 

behandelen. 

 
a) Houd de universele knop 3 seconden ingedrukt om je apparaat in te schakelen. De 

indicatielampjes onder de universele knop geven de intensiteitsinstelling van EMS-Pro/Power-RF 

van je apparaat aan. 

 
b) Druk op de EMS-knop om EMS-Pro in/uit te schakelen. Druk op de RF-knop om Power-RF in/uit te 

schakelen. Elke keer dat je op de LED-knop drukt, verandert het LED-Pulse-lampje in een andere kleur. 

Door nogmaals op de LED-knop te drukken, gaat 

het LED-lampje uit. (Je kunt je apparaat aanpassen door de kleuren van de LED-lampjes uit te 

schakelen via 'Apparaatinstellingen' in de app, zodat je LED-lampjes alleen de kleuren hebben die jij 

wilt). 

 
c) Je kunt de intensiteit van EMS-Pro/Power-RF naar wens aanpassen met de knoppen "+" en "-". Deze 

intensiteit 

zal dan voor beide technologieën worden ingesteld. (Houd er rekening mee dat het apparaat bij levering 
in de 'Basic'-modus staat, 

wat inhoudt dat je alleen toegang hebt tot de 5 laagste niveaus van Power-RF. Om de 'Pro'-modus te 

ontgrendelen en toegang te krijgen tot de hogere intensiteiten van je apparaat, moet je eerst de 

professionele training via de app voltooid hebben.) 

 
2. Druk de onderkant van je apparaat lichtjes tegen je gezicht, zodat alle vijf de gouden plaatjes te allen 

tijde in contact zijn met je huid. Beweeg het apparaat langzaam in strakke cirkelvormige bewegingen 

en/of rechte lijnen over elk gedeelte van je gezicht, zoals te zien is in de uitgebreide video over het 

gebruik van de app. 

 
3. Houd de universele knop 3 seconden ingedrukt om je apparaat uit te schakelen. Masseer vervolgens de 

overgebleven primer zachtjes in je huid of spoel het af, al naar gelang je voorkeur. 

 

REINIGEN VAN JE FAQ™ 

 
Maak je FAQ™-apparaat na gebruik altijd grondig schoon. Reinig het hele apparaat met warm water en zeep 

en spoel het daarna af met warm water. Dep het apparaat droog met een pluisvrije, niet-schurende doek of 

handdoek. Daarna raden we aan om het apparaat voor een optimaal resultaat in te spuiten met FAQ™'s 

Silicone Cleaning Spray en af te spoelen met warm water. 

 
OPMERKING: Gebruik nooit alcohol-, benzine-, of acetonhoudende reinigingsmiddelen, aangezien ze de 

huid kunnen irriteren en de siliconen kunnen beschadigen. 

 

PROBLEMEN OPLOSSEN  

Voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen als je merkt dat je FAQ™ minder goed presteert: 

Als de FAQ™ 103 Diamond niet is geactiveerd wanneer je op de universele knop drukt: 

• Batterij is leeg. Laad het apparaat maximaal 2 uur op met de USB-oplaadkabel totdat het volledig is 

opgeladen en start het apparaat vervolgens opnieuw door de universele knop ingedrukt te houden. 
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Als de FAQ™ 103 Diamond niet kan worden uitgeschakeld en/of de universele knop niet reageert: 

• Microprocessor werkt tijdelijk niet goed. Houd de universele knop ingedrukt om het apparaat opnieuw op te 
starten. 

 
Als de FAQ™ 103 Diamond niet synchroniseert met de FAQ™ Swiss-app: 

• Schakel Bluetooth uit en vervolgens weer in om opnieuw verbinding te maken. 

• Sluit de FAQ™ Swiss-app en open deze opnieuw om het proces opnieuw te starten. 

• Controleer of de app moet worden bijgewerkt in de app store van je mobiele apparaat. 
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ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN  

REGISTREREN VOOR GARANTIE 

Om je beperkte garantie van 2 jaar te activeren, registreer je je via de FAQ™-app of ga je voor meer 

informatie naar faqswiss.com/product-registration. 

 
2 JAAR BEPERKTE GARANTIE 

FAQ™ garandeert dit apparaat voor een periode van TWEE (2) JAAR na de oorspronkelijke aankoopdatum 

tegen defecten als gevolg van gebrekkig vakmanschap of materiaal door normaal gebruik van het apparaat. 

De garantie dekt de werkende onderdelen die de functie van het apparaat beïnvloeden. De garantie dekt 

NIET cosmetische verslechtering die veroorzaakt wordt door normale slijtage, of schade veroorzaakt door 

achteloosheid, verkeerd gebruik of verwaarlozing. Elke poging om het apparaat (of de toebehoren ervan) uit 

elkaar te halen verspeelt het recht op garantie. 

 
Als je tijdens de garantieperiode een defect ontdekt en FAQ™ op de hoogte stelt, zal FAQ™ naar eigen 

goeddunken het apparaat gratis vervangen. Garantieaanspraken moeten ondersteund worden door redelijk 

bewijs dat de datum van de claim binnen de garantieperiode gedaan is. Om je garantie te valideren, dien je 

gedurende de garantieperiode het aankoopbewijs samen met deze garantievoorwaarden te bewaren. 

 
Om aanspraak te maken op je garantie, moet je inloggen op je account op www.faqswiss.com en 

vervolgens de optie selecteren om een garantieclaim in te dienen. Verzendkosten zijn niet-restitueerbaar. 

Deze bepaling is in aanvulling op je wettelijke rechten als consument en hebben geen enkele invloed op 

dergelijke rechten. 

 

AFVALVERWERKING VAN OUDE APPARATEN  

Het inleveren van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met 

systemen voor het gescheiden inzamelen van afval) 
 

 

DE VERPAKKING IS 

GEMAAKT VAN 

RECYCLEBAAR 

MATERIAAL 

RICHTLIJN VOOR 

AFVALVERWERKING VAN 

ELEKTRISCHE EN 

ELEKTRONISCHE APPARATUUR 

EUROPESE NALEVING VOLDOET AAN DE BEPERKING 

VAN GEVAARLIJKE STOFFEN 

 

Dit apparaat mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld, maar moet naar het juiste inzamelpunt 

voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Door ervoor te zorgen dat je dit 

apparaat bij het juiste inzamelpunt inlevert, draag je bij de negatieve gevolgen op ons milieu en de 

gezondheid van de mens te voorkomen die veroorzaakt kunnen worden als het apparaat niet op de juiste 

manier wordt ingezameld. Het recyclen van materialen helpt tevens onze natuurlijke grondstoffen te sparen. 

 
Neem voor meer informatie over het recyclen van je apparaat contact op met je plaatselijke gemeente of de 

winkelier bij wie je het apparaat gekocht hebt. 

 

VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ  

OPMERKING: Dit proces is niet omkeerbaar. De garantie vervalt als het apparaat geopend is geweest. Deze 

handeling mag alleen worden uitgevoerd als het apparaat klaar is om als afval te worden ingeleverd. 

 
Omdat dit apparaat een lithium-ionbatterij bevat, moet de batterij worden verwijderd voordat het apparaat 

wordt ingeleverd en mag het niet met het huisvuil worden weggegooid. Om de batterij te verwijderen, snijd 

en verwijder je de siliconen buitenkant en snijd je het plastic rondom de snede weg. Wrik vervolgens de 

buitenkant open en scheid de batterij met een dispergator. Knip vervolgens de batterijkabel door, verwijder 

de batterij en lever deze in conform de plaatselijke milieuvoorschriften. Draag handschoenen tijdens dit 

proces voor je veiligheid. Hieronder vind je visuele detailinstructies: 

 

http://www.faqswiss.com/
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TECHNISCHE GEGEVENS  

MATERIALEN:  Lichaamsveilige siliconen, ABS, pc, zinklegering 

KLEUR:  Zwarte diamant 

AFMETING:  157 x 41 x 55 mm 

GEWICHT:  132 g 

ACCU:  Li-ion 1000 mAh 3,7 V 

GEBRUIK:  Maximaal 30 minuten gebruik per oplaadbeurt 

STANDBY:  90 dagen 

MAX. GELUIDSNIVEAU:  <50 dB 

BEDIENINGSKNOPPEN:  RF-knop, EMS-knop, LED-knop, Plus-knop, Min-knop en universele 
knop. 

 

 

DISCLAIMER  

Het gebruik van dit apparaat is op eigen risico. FAQ™, noch zijn verkopers aanvaarden enige 

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor letsel of schade, lichamelijk of anderszins, die 

direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van dit apparaat. Bovendien behoudt FAQ™ zich het 

recht voor om deze publicatie te herzien en om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in de 

inhoud ervan, zonder de verplichting iemand op de hoogte te stellen van een dergelijke 

herziening of wijzigingen. 

 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking is behoudens de volgende 

twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit 

apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste 

werking kan veroorzaken. 

 

OPGELET: Veranderingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd 

door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om 

de apparatuur te bedienen ongeldig maken. 

 
OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van 

Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke 

bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze 

apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen, en kan, indien 

niet geïnstalleerd en gebruikt conform de instructies, schadelijke storing aan radiocommunicatie 

veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde 

installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, 

wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker 

aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende 

maatregelen: 

 
• Verplaats de ontvangende antenne of verander de richting ervan. 

• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. 

• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een andere stroomgroep dan de stroomgroep 
waarop de ontvanger is aangesloten. 

• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp. 

 
Het model kan zonder kennisgeving voor verbeteringen worden gewijzigd. 

 

VEELGESTELDE VRAGEN 
DE BASIS 

1. WAT WORDT NOG MEER GELEVERD BIJ MIJN FAQ™-APPARAAT? 

1x FAQ™ 103 Diamond-apparaat, 1x 30 ml FAQ™ P1 Manuka Honey Primer, 1x 60 ml FAQ™ 

siliconenreinigingsspray, 1x USB-oplaadkabel, 1x standaard, 1x reisetui, 1x 

reinigingsdoekje, 1x snelstartgids en 1x basishandleiding, 1x Brochure FAQ™ 100-

assortiment. 
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2. WAT MOET IK DOEN NADAT MIJN FAQ™-APPARAAT GELEVERD IS? 

Gefeliciteerd met het ontdekken van een nieuw tijdperk van antiveroudering. Download gratis 

de FAQ™ Swiss-app voordat je begint om je apparaat te ontgrendelen en te registreren voor 

het eerste gebruik. (Raadpleeg voor meer informatie het onderstaande gedeelte 'DE APP'). 

 
3. HOE ZET IK MIJN FAQ™-APPARAAT AAN? 

Om je FAQ™-apparaat in te schakelen, houd je de universele knop 3 seconden ingedrukt. De 

indicatielampjes onder de universele knop knipperen om je te laten weten wanneer je 

apparaat zich in de Bluetooth-koppelingsmodus bevindt. 
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4. HOE ZET IK MIJN FAQ™-APPARAAT UIT? 

Om je FAQ™-apparaat uit te schakelen, houd je de universele knop 3 seconden ingedrukt. 

Houd er rekening mee dat het apparaat na 10 minuten automatisch wordt uitgeschakeld om 

de batterij te sparen. 

 
5. HOE BEGIN IK MIJN EERSTE BEHANDELING? 

Maak eerst je gezicht en hals zorgvuldig schoon en droog, zodat er geen resten achterblijven. 

Breng vervolgens een dunne laag FAQ™ P1 Manuka Honey Primer aan op je huid en verdeel het 

gelijkmatig over alle gebieden die je wilt behandelen. Schakel vervolgens je apparaat in door 3 

seconden op de universele knop te drukken en druk de onderkant van het apparaat lichtjes 

tegen je gezicht, zodat alle vijf de metalen platen te allen tijde in contact zijn met je huid. 

Beweeg het apparaat langzaam in strakke cirkelvormige bewegingen en/of rechte lijnen over 

elk gedeelte van je gezicht, zoals te zien is in de uitgebreide video over het gebruik van de 

app. 

 

HET FAQ™-APPARAAT 

6. HOE VAAK KAN IK MIJN FAQ™-APPARAAT GEBRUIKEN? 

Als je ervoor kiest om je FAQ™ 100-apparaat in de 'Basic'-modus te laten staan, raden we je 

aan het apparaat 2-3 keer per week te gebruiken gedurende de eerste 8 weken en vervolgens 

2-4 keer per maand om je resultaten van gezichtsverjonging te behouden. Als je apparaat 

echter in de 'Pro'-modus staat, raden we je aan het apparaat de eerste 8 weken niet meer 

dan één keer per week te gebruiken. Om je klinische verjongingsresultaten daarna te 

behouden, gebruik je het apparaat indien nodig 1-2 keer per maand. (Meer informatie over 

'Basic'- versus 'Pro'-modus in het gedeelte hieronder met de titel 'DE APP'). 

 
7. HOELANG MOET ELKE BEHANDELING DUREN? 

Uiteindelijk hangt het af van welke gebieden/hoeveel gebieden je behandelt. We raden je aan 

om een bepaald deel van je gezicht/hals maximaal 1 minuut te behandelen. In totaal zou het 

niet meer dan 10 minuten moeten duren om je hele gezicht en hals te behandelen. 

 
8. WAT IS EMS-PRO EN IS HET VEILIG? 

Ja, de EMS-Pro (professionele elektrische spierstimulatie) van de FAQ™ is een pijnloze, niet-

invasieve verstevigende technologie die de elektrische stromen van je lichaam op cellulair 

niveau weerspiegelt, en die alleen veilig is bij gebruik met de vereiste primer (FAQ™ P1) voor 

een optimale geleiding. De FAQ™ 100 serie-apparaten mogen NOOIT worden geactiveerd in de 

buurt van water of natte oppervlakken 

van welke aard dan ook, en moeten volledig droog zijn voordat je met je behandeling 

begint. Deze apparaten mogen nooit worden gebruikt op het gebied vlak onder de 

adamsappel, de oogbal of de gebieden direct boven of onder het oog in het orbitale bot. 

 
9. WAT IS POWER-RF EN IS HET VEILIG? 

Ja, FAQ™'s Power-RF (krachtige radiofrequentie) is een pijnloze, niet-invasieve 

aanscherpingstechnologie die je huid verwarmt om de productie van collageen en elastine te 

versnellen, en is alleen veilig bij gebruik met de vereiste primer (FAQ™ P1) voor een optimale 

bescherming. Apparaten uit de FAQ™ 100-serie mogen NOOIT worden geactiveerd in de buurt 

van water of natte oppervlakken en moeten volledig droog zijn voordat ze gebruikt worden. 

Deze apparaten mogen nooit worden gebruikt op het gebied vlak onder de adamsappel, de 

oogbal of de gebieden direct boven of onder het oog in het orbitale bot. Als je Power-RF op je 

FAQ™-apparaat gebruikt, mag je nooit stoppen met het verplaatsen van het apparaat op je 

huid. 

 
10. IS HET GEBRUIK VAN EEN HOGER NIVEAU VAN EMS-PRO/POWER-RF EFFECTIEF? 

Ja, een hogere intensiteit van de EMS-Pro/Power-RF staat gelijk aan meer vermogen, 

waardoor er meer energie in je huid gaat en dieper doordringt, waardoor het effectiever 

wordt. De huid van iedereen is echter anders - daarom raden we ten zeerste aan om elke 

technologie eerst uit te proberen op niveau 1 van de 'Basic'-modus (altijd met FAQ™ P1), en 

je omhoog te werken om te zien welk niveau voor jou het best is. 

 
11. KAN IK DE INTENSITEIT VAN EMS-PRO/POWER-RF AANPASSEN? 
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Ja, je kunt de intensiteit van de EMS-Pro/Power-RF op je apparaat handmatig aanpassen door 

naar eigen voorkeur op de knoppen "+"/"-" te drukken. Houd er rekening mee dat het 

apparaat bij levering in de 'Basic'-modus staat, wat inhoudt dat je alleen toegang hebt tot de 

5 laagste niveaus van EMS-Pro en Power-RF. Om de 'Pro'-modus te ontgrendelen en toegang 

te krijgen tot de hogere intensiteiten van je apparaat, moet je eerst de professionele training 

via de app voltooid hebben. 

 
12. KAN IK DE FUNCTIE T-SONIC™-PULSATIES AANPASSEN? 

Ja, je kunt je voorkeuren voor T-Sonic™-pulsaties instellen via de app, onder 
'Apparaatinstellingen'. 
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13. WAAROM ZIJN FAQ™-APPARATEN ZO DUUR? 

FAQ™-apparaten zijn een eenmalige investering voor een leven vol schoonheid. Je geeft 

misschien wat meer uit aan onze apparaten, maar je krijgt er een veel hogere kwaliteit voor 

terug. Onze producten zijn ontworpen om de basis te vormen voor de gezondheid van je huid, 

waardoor je er jong en zelfverzekerd uitziet. We hebben nooit vervangende onderdelen nodig. 

Je investeert één keer voor dezelfde professionele behandelingen waar je anders in een 

spa/kliniek veel geld aan zou moeten uitgeven. En nog belangrijker: FAQ™-apparaten zijn 

gemaakt om een leven lang mee te gaan. 

 
14. WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE DRIE APPARATEN VAN DE FAQ™ 100-SERIE? 

Alle apparaten uit de FAQ™ 100-serie zijn voorzien van Power-RF, LED-Pulse-licht en T-Sonic™ -

pulsaties. FAQ™ 102 en FAQ™ 103 Diamond zijn echter ook voorzien van EMS-Pro en Anti-Shock 

System™. Bovendien, waar de FAQ™ 101 alleen rode, groene en blauwe LED-Pulse bevat, hebben 

zowel de FAQ™ 102 als de FAQ™ 103 Diamond een volledig spectrum LED-Pulse (8 kleuren). 

Tot slot is de FAQ™ 103 Diamond verfraaid met diamanten van 0,25 karaat en wordt geleverd 

in een set met FAQ™ P1 Manuka Honey Primer en FAQ™ Silicone Cleaning Spray. 

 

DE APP 

15. WAAROM MOET IK DE FAQ™ SWISS-APP DOWNLOADEN VOORDAT IK MIJN APPARAAT GEBRUIK? 

Alle FAQ™ 100 serie-apparaten moeten worden geactiveerd en ontgrendeld via de FAQ™-Swiss-

app wanneer ze voor het eerst worden ingeschakeld. Dit helpt je te beschermen tegen 

namaak/gekopieerde FAQ™-producten, en maakt het gemakkelijker om de garantie te 

registreren en je investering te beschermen. 

 
16. HOE KOPPEL IK MIJN FAQ™-APPARAAT MET DE FAQ™ SWISS-APP? 

Download de FAQ™-Swiss-app op je smartphone of tablet en schakel Bluetooth in. Druk 

gedurende 3 seconden op de universele knop op je apparaat om het in te schakelen. De 

indicatielampjes onder de universele knop knipperen om aan te geven dat je apparaat zich in 

de koppelingsmodus bevindt. Volg de instructies in de app om je FAQ™-apparaat te 

registreren en te koppelen. 

 
17. WERKT MIJN FAQ™-APPARAAT ZONDER DE APP? 

Ja, je kunt alle FAQ™ 100 serie-apparaten handmatig gebruiken en daarvoor is geen gebruik 

van de FAQ™ Swiss-app vereist. Om je apparaat echter voor het eerste gebruik te 

ontgrendelen, moet je het apparaat registreren via de FAQ™ Swiss-app. Je kunt in 'Basic'-

modus echter alleen de 5 laagste intensiteiten gebruiken. Om de 'Pro'-modus te ontgrendelen 

en toegang te krijgen tot de hogere intensiteiten van EMS-Pro, moet je eerst de professionele 

training via de app voltooid hebben. Zodra de professionele training is voltooid, wordt de 'Pro'-

modus ontgrendeld en kun je de overige intensiteiten van je apparaat gebruiken. 

 
18. WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN 'BASIC'- EN 'PRO'-MODUS? 

In de 'Basic'-modus kun je alleen de 5 laagste niveaus van EMS-Pro/Power-RF gebruiken. 

Deze modus is mogelijk geschikter voor gebruikers met een gevoelige huid of die niet 

vertrouwd zijn met het gebruik van EMS/RF-technologieën. Jouw apparaat wordt standaard 

ingesteld in de 'Basic'-modus. Omdat FAQ™-apparaten zulke krachtige technologieën op 

klinisch niveau gebruiken, raden we alle gebruikers aan om te beginnen in de 'Basic'-modus 

niveau 1 en zich een weg te banen naar het niveau waarop zij zich comfortabel voelen. In 

'Pro'-modus kun je het apparaat ook in de overige intensiteiten van EMS-Pro/Power-RF 

gebruiken. Elke modus heeft 5 niveaus - aangegeven door de 5 indicatielampjes op het 

apparaat. Houd er rekening mee dat de 'Pro'-modus vergrendeld blijft totdat je de 

professionele training via de app hebt voltooid. 

 
19. HOE KAN IK DE INSTELLING VAN MIJN APPARAAT WIJZIGEN IN 'BASIC-'/'PRO'-MODUS? 

Ga daarvoor in de app naar 'Apparaatinstellingen' en selecteer de gewenste modus. Na het 

selecteren van de gewenste modus klik je op 'Opslaan' waarna je voorkeursinstellingen 

worden gesynchroniseerd met je apparaat voor alle keren dat je het apparaat in de toekomst 

gebruikt. Als je ooit van gedachten verandert, kun je in 'Apparaatinstellingen' altijd je 

voorkeuren wijzigen. 
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PROBLEMEN OPLOSSEN EN ONDERHOUD 

20. WAT BETEKENT HET ALS DE INDICATIELAMPJES CONTINU KNIPPEREN? 

Als de indicatorlampjes op je apparaat continu knipperen, kan dit betekenen dat je FAQ™-

apparaat zich in de Bluetooth-koppelingsmodus bevindt of dat het apparaat moet worden 

opgeladen. Volg de instructies in de app om je apparaat te synchroniseren. 

 
21. HOE LAAD IK MIJN FAQ™-APPARAAT OP? 

FAQ™-apparaten zijn USB-oplaadbaar, met een oplaadtijd van 2 uur voor maximaal 30 minuten 

gebruik. De indicatielampjes voor de intensiteit onder de universele aan/uit-knop knipperen 

terwijl het apparaat wordt opgeladen om aan te geven hoe vol de batterij van je apparaat is. Als 

alle indicatielampjes branden, is de batterij volledig opgeladen. 
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22. HOE REINIG IK MIJN FAQ™-APPARAAT? 

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, reinig het apparaat vervolgens met water en 

zeep, spoel het af met warm water en dep het droog met een pluisvrije, niet-schurende doek 

of handdoek. Voor een optimaal resultaat raden we je aan om het apparaat na gebruik in te 

spuiten met Silicone Cleaning Spray van FAQ™ en daarna af te spoelen met warm water. 

Gebruik nooit alcohol-, benzine-, of acetonhoudende reinigingsmiddelen, aangezien ze de 

huid kunnen irriteren en de siliconen kunnen beschadigen. 

 

DE PRIMER 

23. MOET IK FAQ™ P1 GEBRUIKEN MET MIJN FAQ™-APPARAAT? 

Ja, het is essentieel om FAQ™ P1 te gebruiken met je FAQ™ 100 serie-apparaat, aangezien de 

primer een geleidende barrière vormt om EMS-Pro en Power-RF veilig en effectief van het 

apparaat naar je huid over te brengen, waardoor het apparaat zijn werk goed kan uitvoeren 

en gemakkelijk over de huid glijdt. FAQ™ P1 is specifiek ontworpen voor gebruik met 

apparaten uit de serie FAQ™ 100-apparaten, en we raden je af om andere cosmetica dan FAQ™ 

P1 te gebruiken met apparaten uit de serie FAQ™ 100-apparaten. 

 
24. IS FAQ™ P1 DIERPROEFVRIJ? 

Ja, FAQ™ P1 is dierproefvrij, wat betekent dat het niet op dieren is getest. 

 
25. HOE VAAK KAN IK FAQ™ P1 GEBRUIKEN? 

We raden aan om FAQ™ P1 toe te passen voor elke gezichtsbehandeling uit de FAQ™ 100-serie, 

of elke keer dat je huid een extra boost van uitstraling nodig hebt. 

 
26. BEVAT FAQ™ P1 HORMOONVERSTOORDERS? 

Nee, onze schone formule is ontwikkeld zonder hormoonverstoorders. 

 
27. IS HET MOGELIJK OM DE FAQ™ P1-FLES NA GEBRUIK TE RECYCLEN? 

Ja, de FAQ™ P1-fles is recyclebaar. 
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