
EPILATOR Epi 400
INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dane techniczne:
- Napięcie zasilania 230V 50 Hz
- Moc pobierana 25W
- Częstotliwoś pracy termolizy 1,5 MHzć
- Napięcie termolizy pp100 V
- Regulacja mocy termolizy PWM 350Hz 0-100%
- Prąd elektrolizy 0-(-2)mA
- Wymiary obudowy 490x270x170

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.
Sprzęt jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego i może być używany
TYLKO przez profesjonalistów z odpowiednim przygotowaniem. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym posługiwaniem się
urządzeniem.
Aparat jest zasilany napięciem z sieci. Wszelkie uszkodzenia przewodów i obudowy
zagrażają użytkownikowi porażeniem prądem, oraz mogą spowodować poważne
uszkodzenie sprzętu oraz powstanie pożaru. Każde uszkodzenie należy niezwłocznie
zgłosić do serwisu.
Chroń aparat przed wilgocią. Wtyczkę sieciową wł czać tylko do gniazda z bolcemą
uziemiającym.
śr odki ostrożności:
- Dostosować natężenie i czas przepływu prądu do odczuć klienta.
- Aby uniknąć powierzchniowych oparzeń skóry należy starannie wprowadzić igłę.
- Bezpośrednio po zabiegu unikać ekspozycji na słońce (min 24 godziny).
Używanie aparatu jest absolutnie nie zalecane w następujących przypadkach:
wysokie ciśnienie, zapalenie żył, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia rytmu serca,
żylaki, ostre stany infekcyjne i zapalne, cukrzyca, choroby psychiczne, nowotwory,  czynna
gruźlica płuc, stymulator serca, obecnoś w tkankach metalowych ciał (implanty), nieć
zakończony wzrost kości, stan po terapii RTG, ciąża.



Opis przeł czników, wskaźników i regulacji aparatu.ą

1.
2. Zmiana (-) TERMOLIZA
3. Zmiana (+) TERMOLIZA
4. Zmiana (-) ELEKTROLIZA
5. Zmiana (+) ELEKTROLIZA
6. Zmiana (-) czas TERMOLIZA
7. Zmiana (+) czas TERMOLIZA
8. Zmiana (-) czas ELEKTROLIZA
9. Zmiana (+) czas ELEKTROLIZA
10. Przeł czanie zmiany czasówą
11. Klawisz START
12. Kontrolka stanu zmiany czasów
13. Kontrolka START
14. Bezpiecznik
15. Gniazdo Pedała(FOOT SW)
16. Wył cznik (ON)ą
17. Gniazdo opaski (BAND)
18. Gniazdo zasilające (POWER)
19. Gniazdo narzędzia (TOOL)

Wyświetlacz LCD

Konserwacja
Przed podjęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wył czyć wtyczkę zą
gniazda sieciowego.
Obudowę kable i rączkę należy czyścić miękką szmatką nawilżoną wodą z mydłem.
Podczas czyszczenia należy uważać aby woda nie dostała się do wewnątrz. Zakończenie
głowicy przemyć roztworem odkażającym.

Przygotowanie aparatu do pracy:
1. Ustawić aparat na płaskiej stabilnej powierzchni.
3. Podł czyć rączkę do gniazda “TOOL”ą
4. Podł czyć wtyczkę kabla sieciowego do gniazda “POWER”, oraz wł czyć ją do sieci.ą ą
5. Podł czyć wtyczkę pedału do gniazda ”FOOT SW”.ą
6. Podł czyć wtyczką opaski do gniazda “BAND”.ą
7. Założyć opaskę na prawą rękę podkładając pod styk zwilżoną watkę.
8. Wł czyć zasilanie przeł czając wył cznik na pozycję“ON”.ą ą ą
9. Ustawić dany program lub parametry.żą
10. Aparat można uruchomić naciśnięciem pedała.
11. Po skończeniu pracy urządzenie należy wył czyć przeł czając wył cznik na pozycjęą ą ą
“OFF”.
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Widok panelu sterującego

Widok ścianki tylnej
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Widok gniazd z przodu urządzenia



PAMIĘTAJ
Aparatu w żaden  sposób nie można rozregulować w sposób trwały. Jeżeli nie wiesz co
zrobiłaś po prostu go wył cz i wł cz. Urządzenie powróci do ustawień fabrycznych.ą ą

Opis programu  i funkcji aparatu.

Ekran główny.
Pokazuje  ustawione moce oraz zaprogramowane
przebiegi czasowe

1. Zmiana mocy termolizy. Moc zwiększamy lub zmniejszamy klawiszami 2 i3.
2. Zmiana prądu elektrolizy. Prąd zwiększamy lub zmniejszamy klawiszami 4 i 5
3. Zmiana ustawienia czasów termolizy.
Czas zał czenia oraz wył czenia termolizy można dowolnie regulować w zakresie do 5ą ą
sekund. Ustawienie czasu końcowego można zwiększyć lub zmniejszyć klawiszami 6 i 7.
Ustawienie czasu początkowego można zwiększyć lub zmniejszyć klawiszami 6 i 7 po
wcześniejszym naciśnięciu klawisza 10. Naciśniecie klawisza 10 sygnalizowane jest
kontrolką 12.
4. Zmiana ustawienia czasów elektrolizy.
Czas zał czenia oraz wył czenia elektrolizy można dowolnie regulować w zakresie do 5ą ą
sekund. Ustawienie czasu końcowego można zwiększyć lub zmniejszyć klawiszami 8 i 9.
Ustawienie czasu początkowego można zwiększyć lub zmniejszyć klawiszami 8 i 9 po
wcześniejszym naciśnięciu klawisza 10. Naciśniecie klawisza 10 sygnalizowane jest
kontrolką 12.
5. Gdy wciśnięty jest klawisz F - świeci dioda, aparat pracuje w trybie manual. Czas
działania zależy od naciśnięcia klawisza START lub pedała.

TERMOLIZA <50%>

ELEKTROLIZA <-1.5mA>
0.0s                              0.3s

0.0s                              0.0s

TERMOLIZA <50%>

ELEKTROLIZA <-1.5mA>
0.0s                              0.5s

0.5s                              1.5s

TERMOLIZA <60%>

ELEKTROLIZA <-1.8mA>
0.0s                              1.0s

0.0s                              3.0s

Przykład 1.
Termoliza 50%, czas 0.3s
Elektroliza wył czona.ą

Przykład 2.
Termoliza 50%, czas 0.5s
Elektroliza -1.5mA, czas początkowy 0.5s, końcowy 1,5s.
oznacza, że na początku będzie tylko termoliza, a po niej
nastąpi faza elektrolizy

Przykład 3.
jednocześnie występuje termoliza i elektroliza. Po
skończeniu termolizy elektroliza jeszcze trwa przez 2sek.

Po włączeniu, urządzenie nastawia wszystkie parametry na minimum. Aby rozpocząć
pracę należy nastawić wyższy poziom elektrolizy i/lub termolizy oraz czasu.

Zakresy:
Termoliza 0 - 100 %,
Elektroliza 0 - (-2) mA,
Czas 0-24s ze skokiem pierwsze 10s co 0,1s, następnie co 1s.



Opis zabiegu:

(
zapoznać się z odpowiednią literaturą oraz zalecamy odbycie stosownych
szkoleń.)
- Przed zabiegiem oczyścić i zdezynfekować skórę.
- Wybrać odpowiednie ustawienia dla mocy termolizy, elektrolizy oraz dobrać
czasy ich trwania.
- Poziom mocy ustawiać w zależności od subiektywnego odczucia klienta
(radzimy zacząć od niskich ustawień).
- Podł czyć opaskę.ą
Praca z prądem galwanicznym bez zamkniętego obwodu jest niemożliwa.
- Wprowadź igłę w kanał włosa.
- Naciśnij pedał lub klawisz START.
- Każde rozpoczęcie zabiegu sygnalizowane jest krótkim pojedynczym sygnałem
dźwiękowym.

Opis zabiegu należy traktować jedynie jako informację dodatkową. Prosimy

To urządzenie elektryczne jest oznakowane
zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/CE
dotyczącą mieci tworzonych przez zużytyś
sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty
powinny być utylizowane niezależnie od
odpadów miejskich, z wykorzystaniem
przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez rząd lub miejscowe
władze.
Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie
negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko.
Aby uzyskać dokładne informację na temat postępowania w sprawie tego typu śmieci
proszę skontaktować się z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony
Środowiska lub z Zakładem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania, lub
też ze sklepem w którym sprzęt został zakupiony.

Utylizacja starych urządzeń

Moc
0-100%
100
[V]pp

Elektroliza
Moc
0-(-2)
[mA]

Blend

Czas
[s]

0V

-0.005mA

0V

Funkcja Blend jest poł czeniem Termolizy i Elektrolizyą

1,5 Mhz

350 Hz

-50V

Czas
0-10 [s]

Czas
0-10 [s]
Skok co 0,1s następnie do 24s co 1s.

-2mA

Aparat umożliwia dowolne ustawienia czasowe i mocy sygnałów wyjściowych
w zakresie czasowym do 24s

Moc
0-100%
regulowana poprzez zmianę wypełnienia

50V
Termoliza 1,5 MHz 1,5 MHz

Przebiegi oraz prądy generowane przez aparat:

Maksymalne napięcie do uzyskania zadanego prądu 24V

Skok co 0,1s następnie do 24s co 1s.


