
 

 

Luminoterapia LUMINETTE® betaurrekoekin 
 

                                                                               
Zer-nolako maiztasunarekin erabili behar ditut Luminette® betaurrekoak? 

Luminette betaurrekoak egunean behin eta beti ordu berean erabiltzea gomendatzen dugu. 
 

Zenbat irauten du saio batek? 

Hautatutako argi intentsitatearen araberakoa da saioaren iraupena: 20 minututik (gehieneko 

intentsitatea) 45 minutura (gutxieneko intentsitatea). 
 

Izan al ditzaket nahigabeko erreakzioak? 

Erreakzio arin eta iragankorrak izan ditzakezu. Honakoak izan daitezke: buruko mina, begietako nekea 

edo goragalea. Erreakziook saihestu edo gutxitzeko erabili betaurrekoak beti gela argi batean eta 

murriztu argiaren intentsitatea. 
 

NOLA ERABILI 
 

1) KARGATU BETAURREKOAK ERABILI AURRETIK. 

 
Luminette® betaurrekoak eskuekin eustean, entxufea ezkerretara geratu behar da.Kablea kargako 

irudia ikusgai geratzeko moduan sartu. 
 

Karga-adierazlea: 

 Luminette® betaurrekoak kargatzen ari direnean, LED batek poliki-poliki egiten du dir-dir. 

 Behin Luminette® betaurrekoak kargatuta daudenean, LED horrek dir-dir egiteari utzi eta argia 

finko geratzen da. 

 Akatsen bat izanez gero (pilarena edo zirkuituarena), LED horrek azkar-azkar egiten du dir-dir, 

geratu gabe.  

Luminette eguzkitako betaurrekoek argi 
urdinarekin hobetutako argi zuri bat igortzen dute. 
Argi urdineko uhin-luzera hori da eraginkorrena 
eguzkiaren argiaren efektuak simulatu eta gure 
gorputzak argiaren aurrean eman beharreko 
erantzun positiboa aktibatzeko orduan. 

 Kablearen micro USB konektorea dagokion 
lekuan sartu eta lotu beste USB 
konektorea kargagailuaren atakara. 

 Konektatu kargagailua hormako hargune 
batera. 

 Pila guztiz kargatuta dagoenean, 
kargagailua deskonektatu. 



 

 

Bateriaren autonomia: 

Aukeratutako intentsitatearen araberakoa da (iraupena: 3 eta 6 ordu artean). 

Aparatua itzaltzean, 1 eta 4 LED artean agertuko dira piztuta, eta horrek adieraziko du zenbat 
autonomia geratzen den. 

 4 LED piztuta = autonomia osoa. 

 3 LED piztuta = bateriaren hiru laurdenak daude kargatuta. 

 2 LED piztuta = bateriaren erdia dago kargatuta. 

 1 LED piztuta = bateria saio oso bat egiteko beste dago kargatuta, baina saioaren ostean kargatu 

egin beharko da. 

 0 LED piztuta = bateria ez dago saio bat egiteko beste kargatuta. 

 

Luminette® betaurrekoak kargatu betaurrekoak itzaltzean LED bat geratzen denean piztuta soilik. 

 

2) BETAURREKOAK PIZTEA ETA ITZALTZEA. 

Luminette® betaurrekoak piztu 

 
Aukeratu nahi duzun intentsitatea 

 
 

Argiaren intentsitatea aldatzeko, nahikoa da piztu/itzali botoia labur sakatzea. Karga ziklikoki agertuko 

da: 1. maila, 2. maila, 3. maila, eta, gero, berriz ere 1. maila, 2. maila, 3. maila... 
 

Gailuak 3 aldiz jarraian keinu egiten duenean amaitzen da saioa. Ondoren, gailua itzali beharko duzu. 

 

Luminette® betaurrekoak itzaltzeko 

Piztu/itzali botoia luze sakatu (2 segundo). 

  

ON/OFF botoia behin sakatu. 

ON/OFF botoiarekin hautatzen da 
intentsitatea. Sakatu botoia zenbait aldiz nahi 
duzun intentsitatea aukeratu arte. 

Honako hiru konfigurazio hauek daude:  
1. intentsitatea  =  45 minutuko erabilera 
2. intentsitatea  =  30 minutuko erabilera 
3. intentsitatea  =  20 minutuko erabilera 



 

 

 

3) LUMINETTE® BETAURREKOAK POSIZIO EGOKIAN JARRI. 

 
 Aurrealdeko euskarria horretarako prestatutako hiru arteketako batean behar bezala kokatu. 

«Klik» bat entzutean ohartuko sara euskarria behar bezala sartuta dagoela. 

 Jarri euskarriaren zati malgua sudurra eta bekokia elkartzen diren tokian. Bisorearen beheko 

ertza justu begietako lerroaren gainean izan behar da. 

 Behin saioa astean, begiak irekita izan eta jarraitu zure zereginekin. Ez begiratu zuzenean 

LEDari. 

 Betaurreko arruntak jantzita badituzu, zure Luminette betaurrekoen sudurreko euskarria zure 

betaurreko arruntenetakoari gainjarri behar zaio. 

 

4) LUMINETTE® BETAURREKOAK GARBITZEA 

Garbitu betaurrekoak aldez aurretik ur garbiarekin bustitako oihal leun batekin. 
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Informazio gehiago nahi izanez gero, lasai galdetu artatzen zaituzten profesionalei  

Ispilu bat erabil dezakezu Luminette 
betaurrekoak posizio egokian jarri eta argi 
urdina zure begiekin kontaktuan ondo 
sartzen dela egiaztatzeko. 

 


