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Hartelijk dank dat u voor SQOOM gekozen hebt. Dit hoogwaardige con-
cept van SQOOM Global AB, de expert in gezondheidszorg en dermato-
logie, biedt uiterst werkzame gels en speciaal ontwikkelde programma’s 
aan voor toepassing bij anti-aging, whitening, reiniging, huidproblemen, 
een stijve rug en stijve spieren.

Misschien wel de meest elegante manier om een zichtbaar mooie huid 
te krijgen. Het revolutionaire SQOOM concept met gepatenteerde syn-
chroonschakeling van ultrageluid en ionisatie.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor een optimaal behan-
delingsresultaat..

The Skin Revolution
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Kort overzicht

1 | Geluidskop met legering van titanium 
speciaal geschikt voor mensen met een 
allergie

     Breng hier de werkzame gel royaal aan. 

2 | Controlelampje
 De controlelampjes van het apparaat geven 

door een regelmatig knipperen aan, dat het 
apparaat in werking is (alleen tijdens contact 
met de huid).

3 | Aan/Uit-knop
 Door de knop één keer in te drukken, schakelt 

u het apparaat in of weer uit.

4 |  Programmakeuzeknop STEP
 Met elke druk op de STEP-knop roept u een 

van de programma‘s op.

5 |  Contactgrepen
 Houd het apparaat altijd zodanig vast, dat u de 

contactgrepen aan beide zijden raakt.

6 |  Laadstation
     Plaats het apparaat na elk gebruik terug in het 

laadstation. Zo kunt u altijd over een 
 gebruiksklare SQOOM beschikken.

7 |  Controlelampje voor de batterij
 Als het controlelampje groen oplicht, is het 

apparaat volledig opgeladen. Bij blauw licht 
laadt het apparaat op.
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Reinig voor elk gebruik uw huid zoals u dat gewend bent. Breng 
vervolgens de werkzame gel royaal aan op de geluidskop (1) of direct 
op het te behandelen deel van de huid. Schakel het apparaat in (2).

Kies nu het juiste gebruiksprogramma (3) en omvat de SQOOM aan bei-
de zijden, zodat u de contactgrepen (4) raakt. Zet dan de geluidskop 
tegen het te behandelen deel van de huid en beweeg de kop met zeer 
langzame, cirkelvormige bewegingen over de huid (5).

Let goed op: als u met uw SQOOM een andere persoon behandelt, dient 
u met uw vrije hand de andere persoon aan te raken (huidcontact). Alleen 
dan is de kringloop gesloten en werkt uw SQOOM correct. Het controlel-
ampje (6) knippert.
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Geef uw huid wat zij nodig heeft.

xCential deSpot

Deze whitening serum bevat 
een unieke combinatie van de 
actieve ingrediënten sulforafaan 
en genisteïne. In een liposomale 
combinatie verheldert het de huid en 
vermindert ouderdomsvlekjes.

xCential booster

Geconcentreerde hydratatie boost 
gedurende 24 uur. De diepte van 
de rimpel is al na slechts één keer 
aanbrengen verminderd. xCential 
booster heeft een 8 uur durende 
anti-rimpel effect. Voor een frisse en 
fluweelzachte huid met onmiddellijk 
effect.

xCential cleanser

Interactieve, fysische, diepgaande 
reinigende verzorging, die de huid 
diepgaand reinigt, hydrateert 
en voorbereidt op de SQOOM 
behandeling. Panthenol en kamille 
extract hebben een kalmerend en 
ontspannend effect op de huid. 
Kan tevens gebruikt worden bij 
een probleemhuid.

xCential H+ 

Het innovatieve H+ serum 
met geheel huidvriendelijke, 
natuurlijke, actieve ingrediënten 
voor een zichtbaar mooie en 
stralende huid. Het belangrijkste 
ingrediënt van xCential H+ 
is hyaluronzuur, een befaamde 
moisturizer. Kleine deeltjes 
hyaluronzuur met laag moleculair 
gewicht bereiken de diepere 
huidlagen en vullen de holle 
ruimtes veroorzaakt door het 
verouderingsproces op.
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De xCential gels



 Behandelingsduur:  4 min.
 Gebruikswijze:  Eenmaal per week. 
                                  Voor een beter resultaat zelfs dagelijks gebruik mogelijk. 
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• Reinig uw huid zoals u dat gewend bent. Verwijder 
make-up, crèmes en parfum.

• Breng royaal xCential cleanser gel aan op de 
geluidskop of breng de gel direct aan op de te 
behandelen delen van de huid.

• Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en 
selecteer programma C met de STEP-knop of 
programma I (blauw) voor het gebied rond de ogen.

• Omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de 
contactgrepen raakt.

• Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen delen 
van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, 
cirkelvormige bewegingen over de huid.

• Als u klaar bent met de reiniging, spoelt u uw 
gezicht met veel water af.

• Resultaat: een schone huid tot diep in de poriën.
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• We adviseren u voor ieder gebruik het reinigings- 
programma uit te voeren.

• Breng de xCentialH+ gel royaal aan op de geluid-
skop of breng de gel direct aan op de te behandel-
en delen van de huid.

• Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en 
selecteer programma W met de STEP-knop of 
programma I (groen) voor het gebied rond de ogen.

• Omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de 
contactgrepen raakt.

• Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen delen 
van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, 
cirkelvormige bewegingen over de huid.

• Bij gebruik ‘s avonds raden wij aan om de gel niet 
te verwijderen en ‘s nachts als masker in de huid te 
laten trekken.

 Behandelt u in de ochtend of in de loop van de 
dag, dan raden wij aan om de gel na gebruik af te 
spoelen.

• Resultaat: een zichtbaar mooie en frisse huid.

Diepe reiniging van de 
poriën 

PROGRAMMA 3 | W

ON

W

Behandelingsduur:  8-12 min.
Gebruikswijze:          Eenmaal per week
                                  Voor een beter resultaat is zelfs dagelijks gebruik mogelijk.

Verminderen van rimpeltjes en 
versteviging van de huid

I

Speciaal voor gebied rond de 
ogen

PROGRAMMA 6 | I groen

Tip: gebruik 1-2x per week 4 
minuten extra het programma 
M en L  naast de normale 
toepassing van programma W.

STEP-knop 
2x indrukken

PROGRAMMA 6 | I blauwPROGRAMMA 1 | C
Speciaal voor 

gebied rond de ogen
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PROGRAMMA 3 | W

ON

W

Behandelingsduur:  8-12 min.
Gebruikswijze:  Eenmaal per week. 
 Voor een beter resultaat is zelfs dagelijks gebruik mogelijk. 

• We adviseren u voor ieder gebruik het reinigings- 
programma uit te voeren.

• Breng de xCential deSpot gel royaal aan op de 
geluidskop of breng de gel direct aan op de te 
behandelen delen van de huid.

• Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en 
selecteer programma W met de STEP-knop of 
programma I (groen) voor het gebied rond de ogen.

• Omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de 
contactgrepen raakt.

• Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen delen 
van de huid en beweeg de kop met zeer langzame, 
cirkelvormige bewegingen over de huid.

• Bij gebruik ‘s avonds raden wij aan om de gel niet te 
verwijderen en deze ‘s nachts als een masker in de 
huid te laten trekken.

 Behandelt u in de ochtend of in de loop van de dag, 
dan raden wij aan om de gel na gebruik af te

 spoelen.
• Resultaat: lichtere huidpartijen en 
 ouderdomsvlekken.
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• Breng de xCential booster gel aan op de 

geluidskop of breng de gel direct aan op de te 
behandelen delen van de huid.

• Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop en 
selecteer programma S met de STEP-knop.

• Omvat de SQOOM aan beide zijden, zodat u de 
contactgrepen raakt.

• Zet nu de geluidskop tegen de te behandelen 
delen van de huid en beweeg de kop met zeer 
langzame, cirkelvormige bewegingen over de 
huid.

• Als u klaar bent met de boosterbehandeling, laat 
u de overige gel op de huid zitten en masseert u 
deze in met uw vingers.

• Resultaat: een jeugdig, stralend uiterlijk.

 

Toepassing Whitening Speciaal voor het gebied rond 
de ogen

PROGRAMMA 6 | I groen

I

PROGRAMMA 5 | S

ON

Behandelingsduur:  4 min.
Gebruikswijze:  Indien nodig – het directe effect voor speciale gelegenheden of als                   
 ideale aanvulling na het gebruik van xCential H+.

Geconcentreerde hydratatie
gedurende 24 uur
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Onderhoud, opladen

Volg onderstaande instructies op om lang 
plezier van uw apparaat te hebben.

• Droog opslaan en niet met water 
afspoelen.

• Reinig de geluidskop met een 
vochtige doek.

• Plaats het apparaat na het 
uitschakelen in het laadstation en 
zorg ervoor dat het

 blauwe LED-lampje brandt.
• Het blauwe LED-lampje wordt 
groen, als het opladen beëindigd 
is. Is er een probleem met het 
laden, dan knippert de led blauw.

• Wanneer de batterij van het ap-
paraat volledig ontladen is, dan 
dient u de batterij minstens 3 uur 
lang op te laden, voordat u het 
apparaat weer kunt gebruiken.

• Het apparaat werkt bij volledige 
oplading ongeveer 4 uur.

• Houd de STEP-knop ca. 3 
seconden lang ingedrukt, om de 
laadtoestand van de batterij aan 
te geven. Als de leds van de 6 
programma´s oplichten, is het 
apparaat volledig opgeladen. 
Branden slechts 2 leds, dan is er 
nog genoeg spanning voor ca. 
30 minuten aanwezig. Is er een 
pieptoon hoorbaar, dan moet de 
batterij opgeladen worden.

• Als u het apparaat 2 minuten na 
het inschakelen niet gebruikt, 
schakelt het apparaat auto- 

 matisch uit.
• De geprogrammeerde gebruiks-
duur voor elke stap bedraagt 4 
minuten. Na 4 minuten is een 
signaaltoon hoorbaar, waarna 
het apparaat in de stand-by 
schakelt. Wordt binnen 2 minuten 
geen programma gekozen, dan 
schakelt het apparaat auto- 

 matisch uit.
• De nominale ingangsspanning 
bedraagt 100 V tot 240 V wissel-
spanning. Het apparaat kan dus 
op reis meegenomen worden 
en over de hele wereld gebruikt 
worden.

• Neem de stekker van het laad-
station uit het stopcontact, zodra 
uw apparaat volledig is opge- 
laden.

• Houd alle elektrische contacten 
schoon, stofvrij en droog.
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Verlengde internationale garantie
Registreer uw apparaat voor de verlengde, volledige garantie.
Bovenop de wettelijk geregelde garantie kunt u zonder extra kosten 
profiteren van de verlengde, wereldwijde, volledige SQOOM-garantie.
www.warranty.sqoom.com

Costumer service: info@SQOOM.com

http://www.warranty.sqoom.com


Beschrijving van het apparaat
Apparaat   SQOOM m2
Laadstation
Netspanning   AC 100 – 240,  50/60Hz
Uitgang/Adapter   DC 4.2V, 1A
Vermogen   7 W
Gewicht   133 g
Handapparaat
Lithium-/ionenbatterij
Uitgang/Adapter   DC 3.7V  / 2200mA
Gewicht   194 g (bruto)
Ultrageluid
Frequentie   1 MHz
Intensiteitsniveaus   van 0,1 W/ cm² bis 0,5 W/ cm²
Ion
Frequentie   1,150Hz ~ 1,785Hz

In het belang van de terugwinning van grondstoffen dient u het apparaat 
aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huishoudelijke afval 
weg te gooien. U kunt het apparaat verwijderen via SQOOM Global AB of 
via de desbetreffende verzameldepots in uw gemeente.

Technische gegevens en milieubescherming

Gebruik SQOOM toepassingen 
uitsluitend met de door ons 
aangeboden en speciaal 
ontwikkelde gels.

Behandel een deel van de huid 
niet langer dan 20 minuten per 
dag.

Voer de behandeling met SQOOM 
niet uit op een plek die door huid-
kanker aangetast is of waar u een 
operatie ondergaan hebt.

Gebruik SQOOM niet als u een 
pacemaker draagt.

Bij een overactieve schildklier 
dient u de SQOOM-behandeling 
niet uit te voeren op het voorste 
gedeelte van de hals en het 
borstgedeelte.

Voer de behandeling met SQOOM 
niet uit in de buurt van gewrichts- 
implantaten. Dit kan tot een 
toename van de pijn leiden.

Tijdens de zwangerschap dient u 
de behandeling met SQOOM niet 
uit te voeren in het gedeelte van 
buik en borst.

Vermijd contact van Gel en gelu-
idskop met de oogbol, ooglid en 
slijmvliezen.

Het apparaat en de gel / crème uit 
de buurt van kinderen houden.

Gel / crème niet boven de 25°C 
bewaren.

De gel / crème dient uitsluitend 
voor toepassing op de huid.

Als u met uw SQOOM een andere 
persoon behandelt, dient u erop te 
letten dat uw vrije hand de andere 
persoon raakt (huidcontact). Al-
leen op die manier is de kringloop 
gesloten en werkt uw SQOOM 
correct.

© Alle rechten zijn voorbe- 
houden aan SQOOM Global AB. 
Reproductie en bewerking buiten 
het kader van het auteursrecht is 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming niet toegestaan.

SQOOM Global AB  
Stockholm/ Sweden
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Een geregistreerd merk van
SQOOM Global AB

SQOOM Global AB
Office/Warehouse
Åkersbärsvägen 14
611 38 Nyköping
Sweden
 +46 852 504 720
info@SQOOM.com
www.SQOOM.com
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