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！Belangrijk tijdens gebruik LET OP !!! 

！  Het niet volgen van de handleiding kan tot ernstig letsel leiden 

！  Het niet volgen van de handleiding kan leiden tot beschadiging van het product 
Staar niet in de LED lampjes 

Bescherm de ogen wanneer je gebruik maakt van het 
blauwe licht. 

！Belangrijk voor gebruik 

Is het product of delen daarvan nat geworden of in 
het water gevallen onmiddellijk stoppen. Bel de 
leverancier  Bij het uitnemen van het aansluitsnoer  niet het snoer maar de stekker  

vasthouden. 
Het simpelweg laten drogen is niet vanzelfsprekend een oplossing en kan leiden tot 

kortsluiting beschadiging van het product en brand. 
Een beschadigd aansluitsnoer  kan de reden zijn voor kortsluiting of zelfs  the reason of electronic sh 

of zelfs brand 

bij vreemde geluiden of vreemde geur of rook het gebruik staken 
apparaat uitzetten en de leverancier bellen.  Het masker tijdens opladen  niet gebruiken 

Stekker niet aanraken met natte handen. 
Niet volgen kan leiden tot kortsluiting 

en brand. 
Elektrische schok kan het gevolg zijn. 

Bij schoonmaken het apparaat uitzetten en 
de afstandsbediening loskoppelen. 

 

Gebruik bijgeleverde 5V,2A power adapter en het juiste stopcontact  voor de  100-

Poweradapter is geschikt voor 100V-240V. 110V 100-240V 
Niet volgen kan leiden tot elektrische   

Schok. 

Uit de buurt houden van extreme 
warmtebronnen zoals brandende sigaretten. 

Bij voorkeur kabels en stekkers niet buigen of belasten  

Vervorming van het apparaat en brand kunnen het gevolg zijn. 

Kortsluiting of 

brand kan het 

gevolg zijn 

  Niet schoonmaken met brandbare vloeistoffen  zoals 
benzine, thinner, alcohol en butyl acetaat, Verwissel niet zelf geen kabels, stekkers of batterijen 

ethyl 

alcohol kan leiden tot schade kortsluiting of brand. Niet volgen kan leiden tot elektrische 

schok en brand. 

Haal de stekker na het opladen uit het stopcontact. 

Batterij niet langer dan 8 uur opladen. 
Batterij niet demonteren of vervangen  

Batterij kan ongeveer 500x volledig worden opgeladen  
Kan leiden tot schade aan het apparaat maar ook tot 

kortsluiting en brand.  Niet volgen kan kortsluiting  of brand tot 

gevolg hebben.  

Het blauwe licht kan de ogen beschadigen. In principe kan het licht niet in de ogen 

komen wanneer het masker juist wordt gedragen. 



  

！Belangrijk tijdens gebruik !! ！Belangrijk tijdens gebruik !! 

Niet gebruiken wanneer stekker of kabel of stopcontact 
beschadigd zijn.. 

Niet gebruiken in omgeving waar medicijnen 
worden gebruikt of toegediend. 

Elektrische schok, kortsluiting of brand kunnen het 

gevolg zijn. 

Geen licht ontvlambare stoffen  (spray, olie, gas) vlakbij het masker 
bewaren.  

Uit de buurt houden van extreme warmtebronnen. 

Explosie en brandgevaar 
Niet volgen kan leiden tot vervorming verkleuring en 

brand. Spray，oil 

Product niet in de koelkast bewaren. Geen kracht op het product 
uitoefenen . 

Kan product ernstig 

beschadigen. Kan product ernstig beschadigen 

Niet in extreem stoffige of vochtige omgeving gebruiken  Bij voorkeur niet gebruiken in de buurt van sterk magnetisch veld 
zoals in de buurt van TV en Magnetron etc.  

Kan leiden tot elektrische schok en brand 
Kan het product 

mogelijkerwijs beschadigen. 

Niet gebruiken in natte omgeving zoals sauna, 
douche en zwembad. Niet opladen wanneer stroomvoorziening instabiel is of 

fluctueert.  

Kan leiden tot ernstige beschadiging aan het product.  
Kan leiden tot elektrische schok en brand. 

Weghouden van  plaatsen  met hoge temperatuur en niet in direct 
zonlicht gebruiken of bewaren  
 Weghouden bij magnetisch materiaal 
 Omgevingstemperatuur 5-35 graden Celsius. Vochtigheidsgraad 15% tot 

75% Barometer druk 700-1060hpa) Kan het product ernstig 

beschadigen. Niet volgen kan leiden tot vervorming en schade. 

Dit product is uitsluitend ontworpen voor het behandelen van 
huid problemen. Indien niet in gebruik koppel dan het masker los 
van de afstandsbediening . 

Buiten bereik van kinderen houden 

Na gebruik de binnenkant schoonmaken met droge of licht vochtige 
doek. NIET met water schoonmaken.  

Niet volgen kan leiden tot elektrische schok en brand. 

 



  

Product samenstelling How to use  

(1)Gebruik normale vocht inbrengende crème 

nadat u uw gezicht heeft schoongemaakt. Gebruik  

Crème is een aanbeveling geen voorschrift.  

 

Aansluiting masker 

afstandsbediening 

 Aansluitkabel  

(2) Zet het LED masker op 

masker 
Handleiding 

(3) Stel de hoofdband  

(4) Sluit het masker aan op de afstandsbediening en kies soort licht en tijd. 

(5) Geniet van de gezichtsbehandeling. 

riem 

(6) Na afloop masker uitzetten en schoonmaken  

Aansluiting 

oplader 

eveneens 

bijgesloten 

oogbescher

ming 

Eigenschappen  Afstandsbediening en gebruik 

(1) Super ergonomisch ontworpen waardoor het LED licht snel door de huid wordt 

opgenomen. 

(2) Rubber bescherming bij de ogen waardoor je geen last hebt van LED schittering. 

(3) Soort licht en tijd kunnen naar wens worden aangepast. 

(4) Masker schakel vanzelf uit na verloop van de ingestelde tijd. 

(5) Compact en licht in gewicht. Zorgt voor uw huid overal en altijd.. 

1. Zet het masker aan druk op        linker knop afstandsbediening en hou 2 seconden ingedrukt. 

Standaard staat het masker op het rode licht.. 

Druk daarna kort op de linkerknop om de kleur licht te veranderen. Na rood 

komt blauw dan geel, rose en daarna weer de beginkleur rood.  

2. Timer/afstandsbediening.  Het masker heeft een afstandsbediening met timer. Standaard 

staat tijd is 10 minuten. Gebruik de rechterknop              om de tijd te veranderen. Druk kort 

op de rechterknop en de timer verspringt naar 15 minuten nog een keer drukken geeft 20 

minuten en druk je nog een keer dan gaat de tijd terug naar de standaard tijd van 10 

minuten. Na instelling van de tijd gaat het display lampje met de tijd na ongeveer 5 

seconden uit. Wanneer de ingestelde tijd voorbij is schakelt het masker automatisch uit. 

6  functies  

3. Aanbevolen tijden en frequenties: 

Voor bijhouden: 10 minuten per keer. Voor verbetering : 15 minuten per keer,   

Versterking : 20 minuten per keer. Ingeval bestrijding Acne is de tijd 20 minuten 

Rood licht  en geel licht kan en mag elke dag of zelfs 2 x per dag.   

(1) Activeert Collageen: bevordert de collageen productie, geeft een mooie en soepele huid. 

(2) Vermindert rimpels:  vergroot de celcapaciteit van de huid. Laat de huid meer ademen.  

      Vermindert ruwe huid en rimpels. Werkt tegen veroudering van de huid. 

(3) Gezondere huidskleur: verbetert het metabolisme van de huid en versnelt de ontgifting. Remt de  

      werking van Melanine (veroorzaakt ouderdomsvlekken )  

(4) Vlekken in het gezicht verdwijnen:  herstelt het pigment, bevordert microcirculatie (bloedcirculatie door de 

kleinste vaten). Sproeten en rode vlekken vervagen. 

(5) Versteviging van de huid: bevordert de aanmaak van collageen, verstevigt de poriën en bevorderd de 

gladheid en elasticiteit van de huid.  

(6) Acne verdwijnt: verhindert acne ontstekingen, zorgt voor juiste vetbalans vd huid, blackheads verdwijnen 

Dual-band rose licht  ( Rood licht + blauw licht) tegen Acne: 2 x per week. Tussen  de sessies moet een 

minimaal interval van 48 uur zitten.  

Andere behandeling van Acne is rood licht combineren met blauw licht.:Gebruik eerste 2 weken blauw licht   

daarna 2 weken rood licht.  Ook hier een interval 

van minimaal.48 uur tussen de sessies. Een kuur  

is 4 weken die aansluitend herhaald kan worden. 

* wanneer het rode lampje op de afstandbediening gaat branden moet hij opgeladen worden.   

Gebruik bijgeleverde oplader of andere oplader van 5V,2A  en 110V-240V.  1 uur opladen is 90% 

vol, 3 uur opladen 100%. Bij 100% gaat rode lampje uit. Max laadtijd 8 uur niet overschrijden!! 



  

Het masker doet het niet 

Operating principle 
State Reason Action 

Dit is een LED masker met ROOD licht, GEEL licht, BLAUW licht en een dual band ROSE licht wat een  

combinatie is van ROOD en BLAUW licht. 

 

Gaat niet aan De kabel van het masker niet 

aangesloten op afstandsbediening 

Power knop is niet ingedrukt. 

Batterij van de afstandsbediening is 

leeg.. 

Check de kabel. 

 

Powerknop langer indrukken 

Afstandsbediening opladen 

630nm rood licht 

Bekend als collageen licht. Stimuleert de aanmaak van Collageen en daarmee de vernieuwing en verjonging van 

de huid. Bevordert de bloedsomloop. De huid voelt zachter en beter aan.  

 

Klinische functie: Tegen veroudering van de huid, vermindering van allergieën, vermoeidheid en een droge huid. 

LED lampjes lichten niet 

op. Apparaat staat wel aan.  

Kabel naar het masker niet 

aangesloten. Anders PCB probleem. 

Check de kabel. Is dat het niet 

dan leverancier bellen. 

590nm geel licht 

Bevordert de zuurstofopname tussen de cellen en voedt de cellen opnieuw.  Beschermt de immuun ( Lymphocyte) 

cellen   

 

Klinische functie: Algehele verbetering van de huid. Tegen donkere vlekken, ruwe huid, rimpels etc. Zorgt voor een 

mooie huid en versterkt het immuun systeem.  

Licht gaat aan en uit en je kunt 

niet meer van licht wisselen. 

Batterij afstandsbediening is leeg. 

 

Afstandsbediening opladen 

415nm blauw licht 

Verhindert en vermindert verdere ontsteking bij acne en laat de ontsteking verdwijnen zonder schade aan de 

huid.  

Klinische functie: verdrijft acne ontstekingen en zwarte puntjes (blackheads) zorgt voor een juiste vetbalans 

van de huid. Maakt de poriën in je gezicht kleiner en herstelt de huid.  

630nm +415nm Rose dual band licht. 

Is een combinatie van rood en blauw licht en combineert ook de fototherapie effecten van beiden. 

 

Klinische functie : grondig reparatie van de huid, voeden van de huid. Heeft in het bijzonder een sterk effect bij het 

bestrijden van Acne. 

Produkt Specificaties 

. Product name:        BBWC LED Mask 

. Model name:          LED YM  5W 

. Product S/N:          122019 

. Input:                     5VDC, 2A  

. Maximale lichtkracht (W/m)/frequentie (nm): Rood licht 60W/㎡,630nm; Blauw licht 30W/㎡, 

415nm; Geel licht t 60W/㎡, 590nm;Dual-band licht 60W/㎡, 

630nm+415nm. 

 

Inapplicable  situation 

 (1) Als u zich niet lekker voelt tijdens gebruik, de huid rood wordt of verkleuringen langer dan 

24 uur blijven stop dan met gebruik van het masker en raadpleeg een arts.  

(2) Gebruik het masker niet wanneer u een licht gevoelige huid hebt of wanneer u medicijnen 

gebruikt die licht allergie kunnen veroorzaken of wanneer u een epilepsie patiënt bent of last 

hebt van uw schild klier en u daar ook medicijnen voor gebruikt. 

(3)Er zijn geen aanwijzingen dat gebruik van het masker een negatief effect zou hebben op 

zwangere vrouwen of  de foetus maar  om iedere vorm van risico uit sluiten adviseren wij dat 

zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven het gebruik van dit masker vermijden.  

(4) Mensen met serieuze verwondingen moeten die wonden niet blootstellen aan het LED licht 

 

Levensduur bij normaal/frequent 

gebruik minimaal 5 jaar.  

Standards: GB4706.1-2005, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015 

Distributie voor Europa: BBWC  Nederland  info@bbwc.nl 

 

WAARSCHUWING: Het LED licht kan schadelijk zijn voor de ogen. Niet in het licht 

staren. 

OPTICAL RADIATION APERTURE 

* Appearance, design and product standard of this product can be changed to improve 

the quality of  product without notice. 

* The manufacturer reserves right of final interpretation of this product 



  

 

Warranty information 

1.  Wij garanderen de kwaliteit van dit product 

2. Ons bedrijf (BBWC) is derhalve verantwoordelijk voor gratis onderhoud en reparatie voor een periode van 12 

maandag vanaf datum van aankoop.  

3. In de onderstaande gevallen is de garantie niet gratis maar kan we service tegen betaling worden verleend.  

    

(1) De garantieperiode is verstreken 

(2) Aankoopnota bij BBWC of een van haar klanten kan niet worden overlegd. 

(3) Er is door de klant of door derden gerommeld aan het product. 

(4) Het product is door een ongeluk kapot gegaan dus niet tijdens normaal gebruik. 

(5) Schade als gevolg van het niet naleven van de instructies in de handleiding. 

(6) Schade als gevolg van nalatigheid in onderhoud.. 

(7) Schade veroorzaakt door natuurrampen en/of oorlogen. 

 

Garantie kan alleen gegeven worden op basis van een aankoopnota waarop duidelijk de aanschafdatum is te zien. Zonder 

aankoopbewijs kunnen we geen garantie geven. 

 

 

 

BBWC 

info@bbwc.nl 

:  


