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PŁYTA CZOŁOWA APARATU

PRZYSTĄPIENIE DO ZABIEGU
1. Przed zabiegiem skór ę oczyścić i zdezynfekowa ć
2. Włączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF(1).
3. Pokrętłem  INTENSITY(5)  ustawić natężenie prądu odpowiednio do zabiegu i

indywidualnej wrażliwości pacjenta, a pokrętłem TIME(4) czas usuwania włosa, czyli
czas płynięcia prądu w sekundach.

4. Wprowadzić igłę w kanał włosa i włączyć prąd, poprzez krótkie naciśnięcie na pedał (nad
gniazdem OUTPUT(3) zapali się czerwona dioda(2) sygnalizująca doprowadzenie prądu
do igły). Prąd płynie tyle sekund, ile ustawiono pokrętłem TIME po czym gaśnie dioda(2) i
słychać sygnał dźwiękowy.

5. Po wyjęciu igły włos usuwany jest pincetą
Chcąc przerwa ć zabieg, trzeba nacisn ąć krótko na pedał.
Czas zabiegu (płynięcia prądu) można dowolnie wydłużyć, trzymając naciśnięty pedał

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Aby nie dopuścić do uszkodzenia skóry należy:
• Dopasować natężenie i czas przepływu prądu do indywidualnych możliwości klienta.
• Bardzo starannie wprowadzać igłę, w celu uniknięcia powierzchownych oparzeń skóry.
• Włączać prąd tylko wtedy, gdy igła jest wewn ątrz cebulki włosowej.

Unikać wystawiania na słońce obszaru objętego zabiegiem przez 24 godziny po jego

zakończeniu.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

• Wtyczkę sieciową włączać do gniazda z bolcem uziemiającym.

• Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być oddany do

producenta celem przeglądu.

• Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie

serwisowym na nowy tego samego typu.

• Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione.

• Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utratą gwarancji, a

producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia
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EPILATOR EP100
INSTRUKCJA DLA U ŻYTKOWNIKA

Epilator EP100 (Nr kat 10303) jest urządzeniem służącym do usuwania zbędnego owłosienia
oraz zamykania naczyń krwionośnych z wykorzystaniem prądu wielkiej częstotliwości.
Zastosowana metoda powoduje, iż zabieg jest aseptyczny i mało bolesny, a podczas
zamykania naczyń nie dochodzi do krwawienia.

Dane techniczne:
zasilanie 230V,50Hz
moc pobierana 35W
częstotliwość pracy 2,7MHz
wymiary 220x150x65mm
ciężar 2,2kg

Wyposa żenie :
1. pedał (nr.kat. 00301)
2. uchwyt do mocowania igieł (nr.kat. 00302)
3. igły UNI-PROBE 3szt (nr.kat. 00305) – Sterylne igły w Kl I, Jednorazowe do użytku w
gabinetach kosmetycznych do epilacji. Kombinacja igły z osłonką.
Grubości: 2-niebieski 3-biały  4-turkusowy 5-szary  6-czerwony
 4. imadełko do igieł UNI-PROBE (nr kat. 00305)

PRZYGOTOWANIE DO PRACY:
1. Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego  230V, 50Hz  z uziemieniem.
2. Wtyczkę pedału włożyć do gniazda  na tylnej ściance aparatu.
3. Wtyczkę uchwytu do mocowania igły włożyć do gniazda OUTPUT(3).
4. Poluzować uchwyt do mocowania igieł odkręcając jego końcówkę w kierunku

przeciwnym do wskazówek zegara.
5. W otwór uchwytu wsunąć trzpień igły.
6. Końcówkę uchwytu dokręcić w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara
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1. Włącznik sieciowy
2. Sygnalizator pracy
3. Gniazdo uchwytu igieł

4. Pokrętło regulacji czasu płynięcia prądu
5. Pokrętło regulacji natężenia prądu


