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PEŁNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA  
 

PIERWSZE KROKI  

Gratulujemy pierwszego kroku w nową erę pielęgnacji anti-aging i zakupu FAQ™ 103 Diamond. Zanim 

zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w zaciszu swojego 

domu, poświęć kilka chwil, aby uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji. 

 
 PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego produktu wyłącznie 

zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.  

PRZEZNACZENIE: FAQ™ 103 Diamond jest dostępnym bez recepty urządzeniem do użytku domowego, 

przeznaczonym do nieinwazyjnego, kosmetycznego odmładzania twarzy.  

OSTRZEŻENIE: MODYFIKACJA TEGO URZĄDZENIA JEST ZABRONIONA. 

INFORMACJE OGÓLNE O FAQ ™ 103 DIAMOND  

Przedstawiamy najnowszy i najbardziej luksusowy dodatek do gamy produktów FAQ™ 100, FAQ™ 103 

Diamond ma wszystko! Urządzenie to, ozdobione prawdziwymi diamentami i wyposażone w nasz 

opatentowany inteligentny Anti-Shock System™, łączy w sobie profesjonalną moc i maksymalne 

bezpieczeństwo, aby zapewnić kompleksowe odmłodzenie twarzy w ciągu kilku minut. Zobacz, jak Twoja 

skóra zmienia się dzięki najnowocześniejszej technologii EMS-Pro, Power-RF i LED-Pulse Swiss, która 

dostarcza skoncentrowane impulsy elektryczne do strategicznych miejsc na twarzy i szyi w celu napinania 

mięśni, silne ogrzewające fale o częstotliwości radiowej, które przyspieszają produkcję kolagenu, aby 

zmniejszyć widoczność drobnych zmarszczek, wąskie wiązki pulsującego światła LED o pełnym spektrum, 

które wnikają głęboko w skórę, aby stymulować jej naturalne zdolności regenerujące, oraz relaksujące 

impulsy T-Sonic™ , które delikatnie masują twarz, aby pozbyć się stresu i zwiększyć blask skóry. Nie pozwól, 

aby starzenie się przyćmiło Twój blask - prawdziwe diamenty zyskują z wiekiem. 

OGÓLNE INFORMACJE O FAQ ™ 103 DIAMOND 
 

 
EMS-PRO    

Skoncentrowane impulsy elektryczne 

stymulują mięśnie twarzy, aby ujędrnić i 

napiąć cerę. 

 
PULSUJĄCE ŚWIATŁO LED    

Wąskie wiązki pulsującego światła LED o 

pełnym spektrum odmładzają skórę w 

widoczny sposób, nadając jej doskonały 

wygląd. 

 
 

 
POWER-RF 

Wydajnie rozgrzewające fale 

o określonych długościach 

przyspieszają produkcję 

kolagenu i wygładzają 

drobne zmarszczki. 

 

STEROWANIE +/-       

Zwiększenie / zmniejszenie 

intensywności EMS-Pro i 

Power-RF. 

 
PRZYCISK UNIWERSALNY    

ANTI-SHOCK SYSTEM™ 

Dostosowuje EMS-Pro i 

Power-RF do Twojej skóry, 

zapewniając maksymalny 

komfort. 

3-sekundowe wciśnięcie powoduje 

włączenie / wyłączenie urządzenia. 

 
0,25 KARATOWE DIAMENTY                           

Świecą, aby wskazać ustawienie 

intensywności EMS-Pro i Power-

RF, parowanie Bluetooth 

  WYJĄTKOWO HIGIENICZNY SILIKON 

Nie zawiera BPA ani ftalanów, bez 

porów, aby zapobiec gromadzeniu się 

bakterii. 

tryb i gdy urządzenie wymaga ładowania.    
PULSACJE T-SONIC™  

Masuj delikatnie, aby zwiększyć blask 

skóry i poprawić wchłanianie produktu. 
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30ml FAQ™ P1 

Używaj z 

urządzeniami 
FAQ™ 100 dla 

uzyskania 
bezpiecznych i 
skutecznych 
rezultatów. 

60ml FAQ™ SPRAY 

DO CZYSZCZENIA 
SILIKONU 

Stosuj do 

czyszczenia 
swojego urządzenia 
w celu zachowania 

maksymalnej 
higieny. 

PRZEWÓD 

USB 

Ładuj w 

dowolnym 
czasie i 

dowolnym 
miejscu. 

PODST

AWKA 

Zabezpiecza i 

podtrzymuje 
urządzenie FAQ™ 

. 

ETUI 

PODRÓŻNE 

Wygodny 

sposób 
przechowywania 

urządzenia 
umożliwiający 
pielęgnację 

skóry w 
podróży. 

ŚCIERECZKA 

CZYSZCZĄCA 

Pozwala 

utrzymywać 
urządzenie FAQ™ 

w stanie czystym 
i suchym. 

INTERAKTYWNA 

APLIKACJA 

Kontroluje 

ustawienia 
urządzenia i 

synchronizuje 
preferencje 

użytkownika. 
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OSTRZEŻENIA  
DLA OPTYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA: 

• Zabiegi odmładzające z FAQ™ 103 Diamond powinny być komfortowe - w przypadku wystąpienia 

jakiegokolwiek dyskomfortu lub podrażnienia należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z 

lekarzem. 

• Nie stosować na klatkę piersiową / okolice piersi, okolice oczu (mięsień okrężny w obrębie oczodołu), linię 
środkową (kość) szyi lub genitalia 

/ okolice pachwin. 

• Nie stosować na zaczerwienioną skórę, wypukłe znamiona, duże tętnice (np. szyjne), rozszerzone naczynia 

włosowate, metalowe implanty, miejsca, w których występuje infekcja lub miejsca, w których nie ma 

czucia. 

• Nie należy używać urządzenia do leczenia trądziku różowatego, pieprzyków, brodawek, otwartych ran, zmian 
nowotworowych lub innych chorób skóry. 

• Nie stosować w przypadku występowania jakichkolwiek schorzeń, takich jak padaczka, choroba 

krwotoczna, nowotwory, guzy, zaburzenia percepcji. 

• Nie stosować, jeśli wykonane zostały zabiegi laserowe, peelingi chemiczne lub w jakikolwiek inny sposób 
została uszkodzona lub zniszczona skóra. 

• Nie stosować, jeśli wykonywane były operacje kosmetyczne na twarzy. 

• Nie stosować w przypadku posiadania wszczepionych urządzeń medycznych lub inne instrumentów 
elektronicznych lub wspomagających ciało. 

• Elektroniczny sprzęt monitorujący, taki jak monitory EKG i alarmy EKG, mogą nie działać prawidłowo 
podczas stosowania tego urządzenia. 

• Nie należy stosować FAQ™ 103 Diamond na, w pobliżu lub przez dzieci lub osoby o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych i umysłowych. Niezbędny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane, 

czyszczone lub przechowywane w pobliżu dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych i 

umysłowych. 

• Długotrwałe skutki elektrycznej stymulacji mięśni nie są znane. 

• Bezpieczeństwo stosowania urządzenia w czasie ciąży nie zostało ustalone. Jeśli jesteś w ciąży, należy 

skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia. 

• W przypadku chorób skóry lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości natury medycznej, przed użyciem 
należy skonsultować się z lekarzem. 

• W przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby serca należy przestrzegać środków ostrożności zaleconych 
przez lekarza. 

• Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wokół okolic oczu i nie dotykać urządzeniem 

powiek lub oczu. 

• Podczas używania urządzenia może wystąpić postrzeganie migających świateł, wynikające ze stymulacji 

nerwu wzrokowego. Jeśli ten symptom stale się utrzymuje bez użycia urządzenia, należy skonsultować się 

z lekarzem. 

• Podczas korzystania z urządzenia może wystąpić lekkie mrowienie, co jest normalne i nie stanowi powodu 

do niepokoju. Obniżenie intensywności może zmniejszyć lub wyeliminować to odczucie. 

• Zważywszy na skuteczność technologii FAQ™ 103 Diamond zalecamy, aby nie używać FAQ™ 103 Diamond 

dłużej niż przez 10 minut podczas jednego zastosowania. 

• Ze względów higienicznych nie zalecamy udostępniania swojego urządzenia FAQ™ 103 Diamond innym 
osobom. 

• Nie stosować podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi ciężkich maszyn. 

• Nie należy używać urządzenia, gdy jest ono podłączone do prądu. 

• Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu. 

• Nie należy używać urządzenia, jeśli się przegrzewa lub zachodzi podejrzenie, że nie działa prawidłowo. 

• Należy unikać pozostawiania FAQ™ 103 Diamond w bezpośrednim świetle słonecznym i nigdy nie wystawiać 
go na wysoką temperaturę lub wrzącą wodę. 

• Przed uruchomieniem, urządzenie FAQ™ 103 Diamond powinno być całkowicie suche. Nie należy używać 

urządzenia, jeśli było zanurzone w wodzie i nie należy używać go mokrymi rękami. 

• To urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem SELV 5V. 

• Do ładowania urządzenia zaleca się stosowanie zasilaczy zgodnych ze standardem IEC60335-2-29 lub 
IEC61558-2-16. 

• Przed ładowaniem należy upewnić się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. Nieprzestrzeganie tego 

zalecenia może spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar. 

• Nie należy używać urządzenia podczas ładowania. Należy przerwać użytkowanie, jeśli urządzenie lub 

ładowarka nie działa lub wydają się w jakikolwiek sposób uszkodzone. Należy używać wyłącznie przewodu 
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zasilającego dołączonego do urządzenia. 

• To urządzenie zawiera baterie, które nie są wymienialne. 

• Należy wyjąć baterię z urządzenia przed jego utylizacją. Podczas wyjmowania baterii należy odłączyć 

urządzenie od sieci zasilającej, a bateria powinna zostać bezpiecznie zutylizowana. 

• Ten produkt nie zawiera części nadających się do naprawy. 

• Urządzenie przeznaczone jest do użytku kosmetycznego na twarz i szyję. FAQ™ 103 Diamond nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkodliwe skutki wynikające z niewłaściwego użycia, zastosowania na 

innych obszarach ciała, podłączenia do niewłaściwych źródeł napięcia, zanieczyszczonego roztworu 

przewodzącego lub soczewek, lub jakichkolwiek innych niewłaściwych zastosowań. 

• Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Jeśli nie 

znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie lub masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące działania 

urządzenia, odwiedź stronę faqswiss.com/support 
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SPOSÓB UŻYCIA FAQ ™ 103 DIAMOND 

OSTROŻNIE: URZĄDZENIA GAMY FAQ™ 100 MUSZĄ BYĆ CAŁKOWICIE SUCHE PRZED ROZPOCZĘCIEM 

ZABIEGU. NIE WOLNO STOSOWAĆ TYCH URZĄDZEŃ W OBSZARZE TARCZYCY, GAŁKI OCZNEJ ANI W 

MIEJSCACH BEZPOŚREDNIO NAD LUB POD OKIEM W OBRĘBIE KOŚCI OCZODOŁU. PODCZAS KORZYSTANIA 

Z POWER-RF NALEŻY CAŁY CZAS PRZESUWAĆ URZĄDZENIE PO SKÓRZE. 

 
Aby odblokować i zarejestrować urządzenie po raz pierwszy, należy pobrać aplikację FAQ™ Swiss. Połącz się 

z aplikacją za pośrednictwem Bluetooth na smartfonie i naciśnij uniwersalny przycisk zasilania w urządzeniu 

FAQ™ , aby zsynchronizować urządzenie z aplikacją i ustawić swoje preferencje. 

 
1. Starannie oczyść i osusz twarz i szyję, tak aby nie było na nich żadnych pozostałości. Następnie nałóż 

podkład FAQ™ P1 na skórę, rozprowadzając go równomiernie na wszystkich obszarach, które chcesz 

poddać zabiegowi. 

 
a) Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny przez 3 sekundy. Lampki 

kontrolne wskaźnika znajdujące się pod przyciskiem uniwersalnym wskazują ustawienie 

intensywności EMS-Pro / Power-RF urządzenia. 

 
b) Aby włączyć/wyłączyć EMS-Pro, naciśnij przycisk EMS. Aby włączyć/wyłączyć Power-RF, naciśnij 

przycisk RF. Po każdym naciśnięciu przycisku LED, światło pulsacyjne LED zmieni się na inny kolor. 

Ponowne naciśnięcie przycisku LED spowoduje wyłączenie 

światła LED. (Można dostosować swoje urządzenie, odznaczając kolory światła LED w 'Ustawieniach 

urządzenia' w aplikacji, tak aby urządzenie emitowało tylko te kolory światła LED, które będziesz 

używać). 

 
c) Intensywność EMS-Pro / Power-RF można dostosować do własnych potrzeb za pomocą przycisków + i -. 

Ten poziom intensywności 

zostanie następnie ustawiony dla obu technologii. (Należy pamiętać, że po otrzymaniu urządzenia będzie 
ono ustawione w trybie 'Basic' 

- co oznacza, że dostęp będzie możliwy tylko do 5 najniższych poziomów intensywności EMS-Pro / 

Power-RF. W celu odblokowania trybu 'Pro' i uzyskania dostępu do wyższych intensywności klinicznych 

urządzenia, należy wcześniej przejść profesjonalne szkolenie za pośrednictwem aplikacji.) 

 
2. Lekko dociśnij obudowę urządzenia do twarzy, tak aby wszystkie pięć złotych płytek przez cały czas 

stykały się ze skórą. Powoli przesuwaj urządzenie ciasnymi okrężnymi ruchami i/lub prostymi liniami 

po każdym obszarze twarzy, jak pokazano w szczegółowym filmiku Sposób użycia zamieszczonym w 

aplikacji. 

 
3. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny przez 3 sekundy. Następnie 

delikatnie wmasuj resztki podkładu w skórę lub spłucz, jak wolisz. 

 

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA FAQ ™ 

 
Zawsze należy dokładnie oczyścić urządzenie FAQ™ po użyciu. Należy umyć całe urządzenie ciepłą wodą z 

mydłem, a następnie spłukać ciepłą wodą. Wytrzeć do sucha niestrzępiącą się, gładką ściereczką lub 

ręcznikiem. Następnie, w celu uzyskania optymalnego rezultatu zalecamy spryskanie urządzenia FAQ™ 

sprayem do czyszczenia silikonu oraz przepłukanie go ciepłą wodą. 

 
UWAGA: Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, 

ponieważ mogą podrażnić skórę i uszkodzić silikon. 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  

Środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku zmiany działania urządzenia FAQ™: 

Jeśli FAQ™ 103 Diamond nie uruchamia się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku zasilania: 

• Bateria jest rozładowana. Naładuj baterię za pomocą przewodu ładującego USB maksymalnie przez 2 

godziny do całkowitego naładowania, a następnie włącz urządzenie ponownie, przytrzymując 

uniwersalny przycisk zasilania. 
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Jeśli nie można wyłączyć urządzenia FAQ™ 103 Diamond i/lub przycisk uniwersalny nie odpowiada: 

• Mikroprocesor chwilowo nie działa. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania, aby ponownie 
uruchomić urządzenie. 

 
Jeśli FAQ™ 103 Diamond nie chce się zsynchronizować z aplikacją FAQ™ Swiss: 

• Wyłącz, a następnie włącz ponownie funkcję Bluetooth, aby spróbować odzyskać połączenie. 

• Zamknij aplikację FAQ™ Swiss, a następnie ją otwórz, aby ponownie uruchomić jej działanie. 

• Sprawdź w sklepie z aplikacjami na Twoim urządzeniu przenośnym, czy aplikacja nie wymaga aktualizacji. 
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WARUNKI GWARANCJI  

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ 

Aby aktywować swoją 2-letnią ograniczoną gwarancję, zarejestruj się przez aplikację FAQ™ lub wejdź na 

stronę faqswiss.com/product-registration , gdzie znajdziesz więcej informacji. 

 
2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA 

FAQ™ udziela rękojmi na urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT od oryginalnej daty zakupu na wypadek wad 

wynikających z wadliwego wykonania i uszkodzeń materiału powstałych przy właściwym użytkowaniu 

urządzenia. Gwarancja obejmuje części robocze, które mają wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje 

ona uszkodzeń kosmetycznych spowodowanych normalnym zużyciem lub uszkodzenia spowodowane 

wypadkiem, niewłaściwym użyciem lub zaniedbaniem. Każda próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (lub 

jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji. 

 
W przypadku wykrycia wady i powiadomienia FAQ™ w okresie gwarancyjnym, FAQ™ , według własnego 

uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte odpowiednimi 

dowodami na to, że data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić ważność 

gwarancji, należy zachować oryginalny paragon zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały 

okres gwarancji. 

 
Aby skorzystać z gwarancji, musisz zalogować się na swoje konto na stronie www.faqswiss.com , a 

następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie są zwracane. Niniejsze 

zobowiązanie stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa. 

 

INFORMACJE O UTYLIZACJI URZĄDZENIA  

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (ma zastosowanie w UE i w innych krajach europejskich z 

systemami selektywnej zbiórki odpadów). 
 

 

OPAKOWANIE 

ZOSTAŁO 

WYKONANE Z 

MATERIAŁU 

NADAJĄCEGO SIĘ 

DO RECYKLINGU 

DYREKTYWA W SPRAWIE 

ZUŻYTEGO SPRZĘTU 

ELEKTRYCZNEGO I 

ELEKTRONICZNEGO 

ZGODNOŚĆ 

EUROPEJSKA 

ZGODNE Z OGRANICZENIAMI 

STOSOWANIA SUBSTANCJI 

NIEBEZPIECZNYCH 

 

Nie należy traktować tego urządzenia jako odpady domowe, lecz należy je oddać do odpowiedniego punktu 

zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego 

urządzenia, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, 

które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami produktu. Recykling materiałów 

pomaga również zachować zasoby naturalne. 

 
Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą utylizującą 

odpady domowe lub z miejscem zakupu. 

 

WYJMOWANIE BATERII  

UWAGA: Ten proces jest nieodwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Tę czynność 

wolno wykonać wyłącznie, gdy urządzenie ma zostać zutylizowane. 

 
Urządzenie posiada baterię litowo-jonową, którą należy wyjąć przed utylizacją urządzenia i której nie wolno 

wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby wyjąć baterię, należy przeciąć i usunąć silikonową 

warstwę zewnętrzną, a następnie przeciąć plastikową powłokę wzdłuż pęknięcia. Następnie należy podważyć 

obudowę i oddzielić baterię za pomocą rozwieracza. Następnie należy przeciąć kabel baterii, wyjąć baterię i 

zutylizować ją zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska. Dla własnego bezpieczeństwa w trakcie 

tego procesu należy nosić rękawiczki. Szczegółowe instrukcje graficzne zostały przedstawione poniżej: 

 

http://www.faqswiss.com/
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SPECYFIKACJE  

MATERIAŁY: Bezpieczny dla ciała silikon, tworzywa ABS, PC, stop cynku 

KOLOR: czarny diament 

WYMIARY: 157 x 41 x 55 mm 

WAGA: 132 g 

BATERIA: Li-ion 1000 mAh 3,7 V 

TRYB OBSŁUGI: Do 30 zastosowań na jednym ładowaniu 

TRYB CZUWANIA: 90 dni 

MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU: <50 dB 

INTERFEJSY: Przycisk RF, przycisk EMS, przycisk LED, przycisk Plus, przycisk Minus oraz 
przycisk uniwersalny. 

 

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani FAQ™ , ani jego 

sprzedawcy detaliczni, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub 

szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. 

Ponadto, FAQ™ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji i dokonywania okresowych 

zmian jej treści bez obowiązku powiadamiania kogokolwiek o takiej zmianie lub zmianach. 

 
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 Zasad FCC. Korzystanie z urządzenia podlega 

następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń, 

oraz (2) urządzenie to musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które 

mogą powodować niepożądane działanie. 

 
OSTROŻNIE: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone 

przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi 

urządzenia. 

 
UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzenia 

cyfrowego klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie 

zasadnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji w obiektach mieszkalnych. 

Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli 

nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe 

zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia nie wystąpią w 

konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału 

radiowego lub telewizyjnego, które można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, 

zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą co najmniej 

jednego z następujących środków: 

 
• Zmiana kierunku lub miejsca anteny odbiorczej. 

• Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. 

• Podłączenie urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż to, do którego podłączony jest 
odbiornik. 

• Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu 
uzyskania pomocy. 

 
Możliwe jest dokonywanie zmian w modelu w celu jego ulepszenia bez uprzedzenia. 

 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 
PODSTAWY 

1. CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE Z URZĄDZENIEM FAQ™ ? 

1x urządzenie FAQ™ 103 Diamond, 1x 30ml podkład FAQ™ P1  Manuka Honey Primer, 1x 

60ml FAQ™ spray do czyszczenia silikonu, 1x kabel USB do ładowania, 1x podstawka, 1x 

Etui podróżne, 1x ściereczka do czyszczenia, 1x instrukcja szybkiego uruhcomienia i 1x 

podstawowa instrukcja, 1x ulotka o gamie produktów FAQ™ 100. 
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2. CO NALEŻY ZROBIĆ PO OTRZYMANIU URZĄDZENIA FAQ™ ? 

Gratulacje z okazji odkrycia nowej ery pielęgnacji anti-aging. Przed rozpoczęciem użytkowania, 

należy pobrać aplikację FAQ™ Swiss do odblokowania i zarejestrowania urządzenia w celu 

pierwszego użycia. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją 'APLIKACJA' poniżej). 

 
3. JAK WŁĄCZYĆ MOJE URZĄDZENIE FAQ™ ? 

Aby włączyć urządzenie FAQ™ , naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania przez 3 

sekundy. Lampki kontrolne pod przyciskiem uniwersalnym będą migać, informując, że 

urządzenie jest w trybie parowania Bluetooth. 
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4. JAK WYŁĄCZYĆ MOJE URZĄDZENIE FAQ™ ? 

Aby wyłączyć urządzenie FAQ™ , naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania przez 3 

sekundy. Należy pamiętać, że po 10 minutach od włączenia urządzenie wyłączy się 

automatycznie, aby oszczędzać baterię. 

 
5. JAK ROZPOCZĄĆ MÓJ PIERWSZY ZABIEG? 

Najpierw starannie oczyść i osusz twarz i szyję, tak aby nie było na nich żadnych pozostałości. 

Następnie nałóż na skórę cienką warstwę podkładu FAQ™ P1 Manuka Honey Primer, 

rozprowadzając go równomiernie we wszystkich obszarach, które chcesz poddać zabiegowi. 

Następnie włącz urządzenie przytrzymując wciśnięty przycisk uniwersalny przez 3 sekundy, i 

lekko dociśnij obudowę urządzenia do twarzy, tak aby wszystkie pięć złotych płytek przez cały 

czas stykało się ze skórą. Powoli przesuwaj urządzenie ciasnymi okrężnymi ruchami i/lub 

prostymi liniami po każdym obszarze twarzy, jak pokazano w szczegółowym filmiku 'Sposób 

użycia' zamieszczonym w aplikacji. 

 

URZĄDZENIE FAQ™  

6. JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA FAQ™ ? 

Przy stałym nastawieniu urządzenia gamy FAQ™ 100 na tryb 'Basic', zalecamy używanie 

urządzenia 2-3 razy w tygodniu przez pierwsze 8 tygodni, a następnie 2-4 razy w miesiącu w 

zależności od potrzeb, aby utrzymać rezultaty odmłodzenia twarzy. Jeśli jednak urządzenie 

jest ustawione na tryb 'Pro', nie zalecamy używania go częściej niż raz w tygodniu przez 

pierwsze 8 tygodni. Aby utrzymać rezultaty klinicznego odmładzania, należy stosować 1-2 

razy w miesiącu w zależności od potrzeb. (Więcej informacji na temat trybu 'Basic' i 'Pro' 

znajduje się w sekcji 'APLIKACJA' poniżej). 

 
7. JAK DŁUGO POWINIEN TRWAĆ KAŻDY ZABIEG? 

Ostatecznie zależy to od tego, jakie obszary / jak wiele obszarów poddawanych jest zabiegowi. 

Nie zalecamy poddawania zabiegowi poszczególnych obszarów twarzy / szyi przez dłużej niż 1 

minutę. Zabieg na całą twarz i szyję nie powinien trwać dłużej niż 10 minut. 

 
8. CZYM JEST EMS-PRO I CZY JEST BEZPIECZNY? 

Tak, EMS-Pro (profesjonalna elektryczna stymulacja mięśni) firmy FAQ™jest bezbolesną, 

nieinwazyjną technologią napinającą, która odzwierciedla własne impulsy elektryczne Twojego 

ciała na poziomie komórkowym i jest bezpieczna wyłącznie wtedy, gdy jest stosowana z 

niezbędnym podkładem (FAQ™ P1) dla optymalnego przewodzenia. NIGDY nie wolno 

uruchamiać urządzeń gamy FAQ™ 100 w pobliżu wody lub jakichkolwiek mokrych powierzchni 

i muszą być one całkowicie suche przed rozpoczęciem zabiegu. Nie wolno stosować tych 

urządzeń na obszarze tarczycy, gałki ocznej ani w miejscach bezpośrednio nad lub pod 

okiem w obrębie kości oczodołu. 

 
9. CZYM JEST POWER-RF I CZY JEST BEZPIECZNY? 

Tak, Power-RF (silna częstotliwość radiowa) firmy FAQ™jest bezbolesną, nieinwazyjną 

technologią napinającą, która ogrzewa skórę, aby przyspieszyć produkcję kolagenu i elastyny, i 

jest bezpieczna wyłącznie wtedy, gdy jest stosowana z niezbędnym podkładem (FAQ™ P1) dla 

optymalnej ochrony. NIGDY nie wolno uruchamiać urządzeń gamy FAQ™ 100 w pobliżu wody lub 

jakichkolwiek mokrych powierzchni, i muszą być one całkowicie suche przed rozpoczęciem 

zabiegu. Nie wolno stosować tych urządzeń na obszarze tarczycy, gałki ocznej ani w miejscach 

bezpośrednio nad lub pod okiem w obrębie kości oczodołu. Podczas korzystania z POWER-RF w 

urządzeniu FAQ™ należy cały czas przesuwać urządzenie po skórze. 

 
10. CZY STOSOWANIE WIĘKSZEJ INTENSYWNOŚCI EMS-PRO / POWER-RF JEST BARDZIEJ 

SKUTECZNE? 

Tak, wyższy poziom intensywności EMS-Pro / Power-RF równa się większej mocy, co 

skutkuje większą ilością energii docierającej do skóry i głębszą jej penetrację, dzięki czemu 

zabieg jest bardziej skuteczny. Jednak skóra każdego człowieka jest inna - dlatego też 

zdecydowanie zalecamy przetestowanie każdej technologii najpierw na poziomie 1 trybu 

'Basic' (zawsze z FAQ™ P1), a następnie przejście na wyższy poziom, aby sprawdzić, który 

poziom intensywności jest dla Ciebie najlepszy. 
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11. CZY MOŻNA REGULOWAĆ POZIOM INTENSYWNOŚCI EMS-PRO / POWER-RF? 

Tak, można ręcznie dostosować poziom intensywności EMS-Pro / Power-RF na swoim 

urządzeniu, naciskając przyciski plus / minus zgodnie z własnymi preferencjami. Należy 

pamiętać, że po otrzymaniu urządzenia będzie ono ustawione w trybie 'Basic' - co oznacza, że 

dostęp będzie możliwy tylko do 5 najniższych poziomów intensywności EMS-Pro i Power-RF. 

W celu odblokowania trybu 'Pro' i uzyskania dostępu do wyższych intensywności klinicznych 

urządzenia, należy wcześniej przejść profesjonalne szkolenie za pośrednictwem aplikacji. 

 
12. CZY MOŻNA REGULOWAĆ FUNKCJĘ PULSACJI T-SONIC™ ? 

Tak, swoje preferencje dla impulsów T-Sonic™ można ustawić poprzez aplikację, w 'Ustawieniach 
urządzenia'. 
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13. DLACZEGO URZĄDZENIA FAQ™ SĄ DROGIE? 

Urządzenia FAQ™ to jednorazowa inwestycja w piękno na całe życie. Może wydasz nieco więcej 

na nasze urządzenia, ale w zamian otrzymasz znacznie wyższą jakość. Nasze produkty zostały 

tak zaprojektowane, by budować podstawę zdrowia Twojej skóry - co pozwoli Ci zachować 

młody wygląd i pewność siebie. Części zamienne nie będą nam nigdy potrzebne. Inwestujesz 

raz we wszystkie te profesjonalne zabiegi, na które w innym przypadku należałoby wydać 

dużo pieniędzy w spa / klinice. A co najważniejsze, urządzenia FAQ™ są wykonane tak, aby 

służyły przez całe życie. 

 
14. JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY TRZEMA URZĄDZENIAMI W GAMIE FAQ™ 100? 

Wszystkie urządzenia gamy FAQ™ 100 posiadają Power-RF, światło pulsacyjne LED i Impulsy T-

Sonic™ . Natomiast FAQ™ 102 i FAQ™ 103 Diamond posiadają również EMS-Pro i Anti-Shock 

System™. Dodatkowo, podczas gdy FAQ™ 101 posiada tylko czerwone, zielone i niebieskie światło 

LED, zarówno FAQ™ 102 jak i FAQ™ 103 Diamond posiadają pełne spektrum świateł LED (8 

kolorów). 

Wreszcie, FAQ™ 103 Diamond jest zdobiony 0,25 karatowymi diamentami i występuje w 

zestawie z podkładem FAQ™ P1 Manuka Honey Primer i sprayem do czyszczenia silikonu FAQ™ 

. 

 

APLIKACJA 

15. DLACZEGO MUSZĘ POBRAĆ APLIKACJĘ FAQ™ SWISS PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA? 

Wszystkie urządzenia FAQ™ 100 muszą być aktywowane i odblokowane za pośrednictwem 

aplikacji FAQ™ Swiss przy pierwszym włączeniu. Pomaga to chronić przed 

fałszywymi/skopiowanymi produktami FAQ™ i ułatwia rejestrację gwarancji i ochronę Twojej 

inwestycji. 

 
16. JAK MOGĘ SPAROWAĆ MOJE URZĄDZENIE FAQ™ Z APLIKACJĄ FAQ™ SWISS? 

Pobierz aplikację FAQ™ Swiss na smartfona lub tablet i włącz Bluetooth. Aby włączyć 

urządzenie, naciskaj przycisk uniwersalny przez 3 sekundy. Migająca kontrolka pod 

uniwersalnym przyciskiem wskazuje, że urządzenie jest w trybie parowania. Postępuj zgodnie 

z instrukcjami w aplikacji, aby zarejestrować się i sparować swoje urządzenie FAQ™ . 

 
17. CZY URZĄDZENIE FAQ™ MOŻE DZIAŁAĆ BEZ APLIKACJI? 

Tak, można ręcznie używać wszystkich urządzeń z gamy FAQ™ 100 i nie wymagają one 

korzystania z aplikacji FAQ™ Swiss. Jednak, aby odblokować swoje urządzenie przed pierwszym 

użyciem, konieczne jest zarejestrowanie swojego urządzenia w aplikacji FAQ™ Swiss. Należy 

pamiętać, że dopóki nie przejdzie się profesjonalnego szkolenia za pośrednictwem aplikacji, 

możliwe będzie używanie tylko 5 najniższych poziomów intensywności EMS-Pro i Power-RF w 

trybie 'Basic'. Po zakończeniu profesjonalnego przeszkolenia, tryb 'Pro' zostanie odblokowany i 

na Twoim urządzeniu dostępne będą wyższe intensywności kliniczne urządzenia. 

 
18. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY TRYBEM 'BASIC' A 'PRO'? 

Tryb 'Basic' ustawia urządzenie na 5 najniższych poziomów intensywności EMS-Pro / Power-

RF. Ten tryb może być bardziej odpowiedni dla użytkowników, którzy mają wrażliwą skórę lub 

nie mają doświadczenia w stosowaniu technologii EMS / RF. Urządzenie dostarczane jest z 

ustawieniem w trybie 'Basic'. Ponieważ urządzenia FAQ™ wykorzystują tak silne technologie 

kliniczne, zalecamy, aby wszyscy użytkownicy zaczęli od poziomu 1 trybu 'Basic' i przechodzili 

w górę, aż do osiągnięcia swojego poziomu komfortu. Tryb 'Pro' umożliwia ustawienie 

urządzenia na wyższe poziomy intensywności klinicznej EMS-Pro / Power-RF. Każdy tryb 

posiada 5 poziomów - wskazywane przez 5 kontrolek wskaźnika na urządzeniu. Należy 

pamiętać, że tryb 'Pro' pozostanie zablokowany do czasu ukończenia profesjonalnego 

szkolenia za pośrednictwem aplikacji. 

 
19. JAK MOGĘ ZMIENIĆ USTAWIENIE URZĄDZENIA NA TRYB 'BASIC' / 'PRO'? 

Wystarczy przejść do 'Ustawień urządzenia' w aplikacji i wybrać preferowany tryb. Po jego 

wybraniu należy kliknąć 'Zapisz', a preferowane ustawienia zostaną zsynchronizowane z 

urządzeniem dla wszystkich przyszłych zastosowań. Jeśli zmienisz zdanie, zawsze można 

wrócić do 'Ustawień urządzenia' w aplikacji i zaktualizować swoje preferencje. 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONSERWACJA 

20. CO TO ZNACZY, GDY MOJE URZĄDZENIE CIĄGLE MIGA? 

Jeśli kontrolka na urządzeniu stale miga, może to oznaczać, że urządzenie FAQ™ jest w trybie 

parowania Bluetooth, lub że należy naładować urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami w 

aplikacji, aby zsynchronizować urządzenie. 

 
21. JAK MAM NAŁADOWAĆ MOJE URZĄDZENIE FAQ™ ? 

Urządzenia FAQ™ nadają się do wielokrotnego ładowania przez USB, z dwugodzinnym 

ładowaniem zapewniającym do 30 zastosowań.Migające kontrolki wskaźnika pod uniwersalnym 

przyciskiem zasilania wskazują, że urządzenie jest w trybie ładowania, pokazując stan 

naładowania baterii. Gdy świecą wszystkie kontrolki wskaźnika, oznacza to, że urządzenie jest w 

pełni naładowane. 
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22. JAK MAM CZYŚCIĆ MOJE URZĄDZENIE FAQ™ ? 

Upewnij się, że urządzenie zostało odłączone od prądu, a następnie umyj urządzenie wodą i 

mydłem, opłucz ciepłą wodą i wysusz niestrzępiącą się szmatką lub ręcznikiem. Zalecamy 

spryskanie urządzenia płynem do czyszczenia silikonu FAQ™ a następnie spłukanie urządzenia 

ciepłą wodą w celu uzyskania optymalnych rezultatów. Nigdy nie należy używać środków 

czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażnić skórę i 

uszkodzić silikon. 

 

PODKŁAD 

23. CZY MUSZĘ UŻYWAĆ FAQ™ P1 Z MOIM URZĄDZENIEM FAQ™ ? 

Tak, bardzo ważne jest, aby stosować podkład FAQ™ P1 z urządzeniem z gamy FAQ™ 100, 

ponieważ podkład tworzy barierę przewodzącą, która bezpiecznie i skutecznie przenosi EMS-

Pro i Power-RF z urządzenia na skórę - pozwalając urządzeniu płynnie działać, a jednocześnie 

z łatwością przesuwać się po skórze. FAQ™ P1 został zaprojektowany specjalnie do użycia z 

urządzeniami z gamy FAQ™ 100 i nie zalecamy używania z urządzeniami z gamy FAQ™ 100 

jakichkolwiek kosmetyków innych niż FAQ™ P1. 

 
24. CZY FAQ™ P1 JEST PRZYJAZNE DLA ZWIERZĄT? 

Tak, FAQ™ P1 jest przyjazne dla zwierząt, co oznacza, że nie było testowane na zwierzętach. 

 
25. JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ FAQ™ P1? 

Zalecamy stosowanie FAQ™ P1 przed każdym zabiegiem odmładzającym na twarz urządzeniem 

FAQ™ 100 lub za każdym razem, gdy Twoja skóra potrzebuje dodatkowego zastrzyku blasku. 

 
26. CZY FAQ™ P1 ZAWIERA SUBSTANCJE ZABURZAJĄCE UKŁAD HORMONALNY? 

Nie, nasza formuła została opracowana bez udziału takich substancji. 

 
27. CZY BUTELKA PO FAQ™ P1 MOŻE BYĆ PODDANA RECYKLINGOWI PO UŻYCIU? 

Tak, butelka FAQ™ P1 może być poddana recyklingowi. 
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