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Tijdschakelaar
Het aan/uitschakelen van de lampen gaat met de tijdschakelaar; door rechtsom te draaien kan het 
gewenste aantal minuten (max. 30 minuten) ingesteld worden. De tijdschakelaar zal na afloop van 
de ingestelde tijd de lampen automatisch uitschakelen. Wanneer u het gebruik wilt onderbreken 
of wilt afbreken, laat de timer dan doorlopen totdat deze zelf stopt. Het is beter om de tijdscha-
kelaar niet terug te draaien aangezien hij dan beschadigd kan raken.

Onderhoud, schoonmaken en technische gegevens
Haal eerst de stekker uit het stopcontact. Neem de buitenzijde van de Collagen Light Box met 
een licht vochtige doek af. Gebruik geen schurende of krassende middelen. Zorg dat er geen wa-
ter in het apparaat loopt. De lampen kunnen met een droge doek of zachte borstel afgestoft wor-
den. De reflectorplaat mag alleen met een zeer zachte borstel afgestoft worden (indien nodig). 
Vervanging van het  aansluitsnoer (bij beschadiging) alleen laten uitvoeren door een bevoegd 
monteur om levensgevaarlijke situaties te voorkomen. De lampen hebben een lange levensduur 
van ca. 400/500 uur. Voor vervanging zie het laatste hoofdstuk “vervanging van lampen”. Dit 
apparaat is gebouwd volgens de Europese veiligheidsnormen en draagt daarom het CE-teken. 
Isolatieklasse II, Netspanning 230 volt, 50 Hz, vermogen 200 Watt. 

Veiligheidsinstructies
•	 VOORDAT	U	DE	PANELEN	SLUIT,	MOETEN	DE	LAMPEN	UIT	ZIJN!		Wanneer	u	dit	per	ongeluk 
	 vergeet,	zal	het	veiligheidssysteem	de	 lampen	automatisch	uitschakelen.	 	Maak	hier	echter	 
 geen gewoonte van want dit kan het apparaat  beschadigen. Nadat het apparaat is uitgezet  
 dienen de lampen eerst een paar minuten af te koelen alvorens u de panelen sluit. 
•	 Gebruik	het	apparaat	nooit	in	een	badkamer,	sauna	of	andere	vochtige	ruimte.
•	 Indien	één	of	meer	van	de	volgende	aandoeningen	op	u	van	toepassing	is,	raden	wij	u	aan 
 voor gebruik de huisarts te raadplegen: epilepsie, gebruik van drugs of medicijnen, over- 
 gevoeligheid voor licht, duizelig worden, snel flauwvallen, hoge bloeddruk en huidziekten.
•	 Gebruik	het	apparaat	niet	als	de	tijdschakelaar	beschadigd	is	of	niet	goed	functioneert	en	ook 
	 niet	als	het	snoer	of	andere	onderdelen	beschadigd	zijn.	Raadpleeg	in	dit	geval	de	servicedienst. 
 (Zie garantiebewijs of aankoopbon)
•	 Vervang	de	lampen	alleen	door	het	aanbevolen	type.	Hoe	u	de	lampen	kunt	vervangen	kunt 
 u verderop in deze handleiding lezen bij het hoofdstuk ‘vervangen van de lampen’.  
 De reflectorplaat mag nooit door een ander type vervangen worden.
•	 Laat	de	Collagen	Light	Box	nooit	gebruiken	door	kinderen	of	door	personen	die	door	een	 
 handicap het apparaat niet zelf kunnen bedienen en/of de aanbevelingen in deze gebruik- 
 aanwijzing niet kunnen opvolgen.

Vervangen van lampen
Omdat	de	Collagen	Light	Box	is	voorzien	van	elektronische	voorschakelapparaten	wat	flikkering	
van de lampen bij het aanzetten voorkomt,  bedraagt  de levensduur van de lampen ongeveer 
400/500 uur.  Bij dagelijks gebruikt is dat voldoende voor 3 jaar. Een duidelijke afname van het 
resultaat is het beste signaal dat de lampen vervangen dienen te worden. 

Het vervangen van de lampen is eenvoudig en hoe u dat moet doen staat hier onder in 5 punten 
beschreven.	12	nieuwe		lampen	kosten	u	Euro	149,-	inclusief	BTW	dat	is	ongeveer	Euro		50,-		per	
jaar.		Afgezien	van	de	aankoopprijs	zijn	de	kosten	om	uw	huid	elastisch	en	stevig	te	houden	mi-
nimaal vergeleken bij de bestaande methoden om dit te bereiken. De Collagen Light Box is der-
halve een goede investering en op een zeker een “beste koop”.Gebruik uitsluitend de speciaal 
voor	dit	apparaat	ontworpen	lampen	:			Eurosolar	Collagen		Technology	ECT15W.		Gebruik	van	
andere lampen kan de werking teniet doen. 

Verwijderen en plaatsen van lampen:
1. Wees er zeker van dat het apparaat uitgeschakeld is en haal de stekker uit het stopcontact
2. Verwijder de beschermkapjes die boven en onder voor de lampen zitten (twee links, twee  
	 rechts	en	twee	in	het	midden)		U	verwijdert	deze	door	ze	de	richting	op	te	duwen	die	staan 
 aangegeven op het plastic.
3. Verwijder de lampen door deze heel voorzichtig en zorgvuldig los te draaien.
4. Zet de nieuwe lampen in de gezichtsbruiner. Draai deze vast door ze voorzichtig op hun plaats  
 te draaien. (in tegenovergestelde richting)
5.	 Plaats	de	beschermkapjes	terug.

Onderdelen en functies

A Knop waarmee u de panelen opent
B De panelen
C	 Tijdschakelaar
D	 Standaard
E Knop waarmee u de positie van de Collagen 
 Light Box kunt bepalen.
F Veiligheidsschakelaars (deze zorgen ervoor dat de 
 lampen automatisch uit gaan wanneer u per 
 ongeluk de panelen sluit tijdens een kuur. 
	 dit	mag	echter	geen	gewoonte	worden!	
 (zie veiligheidsinstructies) 
G	 Springveren	waarmee	het	openen	van	de	panelen	
 wordt vergemakkelijkt.
H Lampen

Let op:
Tijdens	transport	kunnen	de	lampen	iets	verdraaid	zijn	waardoor	ze	even	geen	contact	maken.	
Door iets aan deze lampen te draaien wordt dit probleem verholpen. Let op: de lampen branden 
altijd in combinatie met een andere. Er branden dus altijd 2 lampen niet of een meervoud daar-
van. Helpt draaien aan de ene niet probeer dan de andere. 

Conformiteitsverklaring
De Collagen Light Box voldoet aan alle huidige Europese normen met betrekking tot veiligheid 
en milieu. Eurosolar BV bevestigt dat dit product voldoet aan de laagspanningsrichtlijn 2006/96/
EC	en	aan	de	EMC	richtlijn	2004/108/EC	 (elektromagnetische	compatibiliteit)	alsmede	aan	de	
RoHs	richtlijn	2002/95/EC	(gebruik	gevaarlijke	stoffen).	De	Collageen	Light	Box	voldoet	derhalve	
aan de onderstaande Europese normen:

EN60335-1:	2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006
EN60335-2-27: 2003
EN55015:2000+A1:2001+A2:2002
EN61547:1995+A1:2001
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
IEC62321/Ed.1

Onderliggende	rapporten:
STE-LVD-S071481DOC,	STE-EMC0704039DOC,	STE-ESD-S071362AOV
Dit product draagt met recht het CE teken. De Collagen Licht  Box is geen medisch apparaat.



Inleiding
De Collagen Light Box is een geheel nieuwe methode om veroudering van de huid tegen te gaan 
en deze te revitaliseren en er weer steviger, jeugdiger en frisser uit te laten zien.  
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brochure neemt u  dan gerust contact met ons
op.	U	vindt	alle	informatie	ook		op	onze	speciale	website	www.collageenlight.nl

Algemene informatie
De Collagen Light Box is een product dat de gebruiker in staat stelt haar of zijn huid mooier en
jonger te laten lijken zonder het gebruik van dure collageen houdende gels en crèmes of dure
behandelingen.

Het speciale rode licht van de lampen stimuleert de aanmaak van collageen in de huid (lederhuid).
Collageen is de belangrijkste factor voor het elastisch en sterk houden van de huid. Dit stimule-
rendeeffect	op	de	collageenproductie	is	wetenschappelijk	bewezen	(*)	en	tevens	in	2008	onder	
een groep gebruikers getest met zeer positieve resultaten (**). Een tekort aan collageen in de 
huid geeft ook een verhoogd risico op verzwakking van spieren en botten.

Het	gebruik	van	de	Collagen	Light	Box	heeft	dus	veel	voordelen.	Tot	je	25e	produceert	de	huid	
voldoende collageen om de huid elastisch en stevig te houden. Na je 25e neemt de productie 
van collageen geleidelijk af waardoor de huid verouderd. De huid wordt slapper, gaat hangen en 
er	ontstaan	rimpels.	Met	dit	product	waarmee	de	collageen	productie	wordt	gestimuleerd	bent	u	
in staat het verouderingsproces van de huid te vertragen en deze steviger en elastischer te laten 
worden waardoor rimpels worden verminderd en uw huid er jonger, frisser, steviger en dus mooi-
er	uit	gaat	zien.	Het	rode	collageen	licht	bevat	geen	schadelijk	UV	of	infrarood	straling.	Er	zijn	ook	
geen	negatieve	bij	effecten	bekend.	U	hoeft	geen	beschermbril	op	gedurende	het	gebruik.	

(*) Bron: Red light therapy for rejuvenation and Anti Wrinkle by Dr Ernst Smolka July 2009. Based 
on: The Photobiology of LED Phototherapy by Dr R.Glen Calderhead, MSc, Dr Med Sci FRSM 
President of SG Biomedical, Japan and Research coordinator at the Japan Phototherapy Labora-
tory in Tokyo. (**) Bron: Mon-Amie : onderzoek onder 51 eindgebruikers collageen licht therapie 
in 2008 in Clinique Piano Zwitserland

Contact
Eurosolar BV
Peppelkade 60
NL-3992 AK  HOUTEN
THE NETHERLANDS
www.collageenlight.nl

Gebruik van de Collagen Light Box
Heel	eenvoudig.	U	opent	het	apparaat	middels	de	ontsluitingsknop	onderaan	in	het	midden
en u zet de timer op de gewenste tijd. Vervolgens gaat u er voor zitten. Dit product is speciaal
ontworpen	om	alle	delen	van	uw	gezicht	en	de	bovenkant	van	het	decolleté	te	bereiken.	Het	ap-
paraat	heeft	een	basis	van	6	lampen	voor	de	voorkant	van	het	gezicht	en	het	decolleté	en	twee
zijpanelen met ieder 3 lampen voor de zijkanten van het gezicht en de hals. Een optie om het
effect te versterken is om de beide zijkanten met de handen dichter bij het gezicht te brengen.
(zie afbeelding hieronder)

Verwijder alle make- up en maak uw gezicht schoon. 
Sluit	het	apparaat	aan	op	het	lichtnet	(230V	50Hz)	
en open de panelen door de knop onder in het 
midden in te drukken. Zet het apparaat middels de 
stelknop in de juiste stand en stel de timer in op 
de gewenste tijd. Zie hiervoor het hoofdstuk “in-
schakelen” verderop in deze gebruiksaanwijzing. 
De lampen zullen onmiddellijk aanspringen dankzij 
het gebruik van elektronische voorschakelaars. Na-
dat de behandelingstijd verstreken is schakelt het 
apparaat	 automatisch	 uit.	 Sluit	 u	 per	 ongeluk	 de	
panelen dan gaat het apparaat om veiligheidsrede-
nen ook uit. Vergeet niet uw ogen te sluiten tijdens 
het	gebruik	!!!	

Om	een	duidelijke	verbetering	van	de	huid	en	een
afname van de rimpels te kunnen constateren dient 
het product langere tijd gebruikt te worden. Het is
geen magisch apparaat maar een serieus product
om de huid te verbeteren en dat kost tijd. Hoe lang 
u het apparaat uiteindelijk moet gebruiken is afhan-
kelijk van uw huidtype uw leeftijd en uw levensstijl.
In zijn algemeenheid is het voor iedereen anders
maar u zult na verloop van tijd zeker resultaat zien.
We kunnen op basis van het onderzoek in Zwitser-
land wel een aantal richtlijnen geven.

•	 Al	na	10	behandelingen	(ongeveer	2	tot	3	weken)	stelde	bijna	70%	van	de	gebruikers	een
	 duidelijke	verbetering	van	de	fijne	rimpeltjes	in	gezicht	en	decolleté	vast.	Na	20	behandelingen 
	 (ongeveer	5	weken)	was	dat	al	bijna	90%	en	na	30	behandelingen	100%.
•	 Na	de	gehele	kuur	(ongeveer	30	behandelingen)	stelde	88%	van	de	gebruikers	een	
	 duidelijke	verbetering	van	de	diepe	rimpeltjes	in	gezicht	en	decolleté	vast.
•	 97%	van	de	gebruikers	was	na	afloop	tevreden	over	de	resultaten.

Wij adviseren om het product de eerste 2 weken 4 keer per week 15 minuten te gebruiken op een 
afstand van ongeveer 15 cm. Daarna 5 weken 4 keer per week 20 minuten. De behandeling moet dan 
voltooid zijn en daarna voldoet in de regel een enkele sessie van 20 minuten per week. Hoe vaak en 
hoe lang u het product uiteindelijk moet gebruiken verschilt per individu en is afhankelijk van eerder 
genoemde factoren en dit zal duidelijk worden wanneer u het product gaat gebruiken. 

U	kunt	afwijken	van	het	schema	maar	overdrijven	is	nooit	goed.	Dus	geen	2	behandelingen	per	dag.	
De lampen produceren vrij veel warmte. Het is daarom niet vreemd wanneer uw huid na verloop van 
tijd	een	beetje	gaat	“trekken”.	U	kunt	achteraf	maar	eventueel	ook	vooraf	een	normale	verzorgende	
vochtinbrengende gezichtscrème gebruiken. 

SCHEMA	(richtlijn):

Hierna eens per week 1 behandeling van 20 minuten. 

Plaats	de	Collagen	Light	Box	nooit	in	een	badkamer,	sauna	of	andere	vochtige	ruimte.	Wees	er	zeker	
van dat uw stopcontact geschikt is voor dit apparaat.

Inschakelen
Start	de	Collagen	Light	Box	door	de	twee	zijpanelen	te	openen.	Dit	doet	u	door	op	knop	A	 (zie	
onderstaande	afbeelding)	te	drukken.	De	panelen	zullen	automatisch	opengaan.	U	kunt	de	panelen	
nu handmatig verder openklappen totdat ze niet meer verder kunnen. (afbeelding B) forceer het 
openen van de panelen niet, dit kan het apparaat beschadigen. De panelen moeten in een bepaalde 
hoek staan om het resultaat zo optimaal mogelijk te maken. Draai het apparaat in de juiste positie 
naar	uw	gezicht.	U	kunt	een	positie	kiezen	door	de	knop	aan	de	rechterkant	van	het	apparaat	te	
verstellen (naar links draaien: tekening E). De Collagen Light Box schakelt in door de stekker in het 
stopcontact te steken en de timer (C) in te stellen door de knop rechtsom te draaien.

Week Aantal	behandelingen Tijd	in	minuten

1 4 15

2 4 15

3 4 20

4 4 20

5 4 20

6 4 20

7 4 20

8 2 20
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