
URZ¥DZENIE DO MIKRODERMABRAZJI
System diamentowy

MD 301
INSTRUKCJA DLA U¯YTKOWNIKA

Dane techniczne:
-Napiêcie zasilania 230V 50 Hz
-Moc pobierana 30W
-Bezpiecznik 1,5 A
-Wydatek pompy 15 l/min
-Max podciœnienie na mierzone na zakoñczeniu g³owicy: -600 hPa (-0.06 MPa)

-Wymiary bazy 340x220x110mm



UWAGI O BEZPIECZEÑSTWIE U¯YTKOWANIA
Aby poprawnie u¿ytkowaæ (obs³ugiwaæ) sprzêt nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z treœci¹ 
podrêcznika u¿ytkownika. Prosimy zachowaæ niniejszy podrêcznik, by móc korzystaæ 
z zawartych w nim instrukcji i wskazówek równie¿ w przysz³oœci.
UWAGA!
Przeczytaj uwa¿nie niniejszy podrêcznik u¿ytkownika i postêpuj zgodnie z jego 
instrukcjami. Pamiêtaj, postêpowanie niezgodne do zaleceñ narusza twoje prawo do 
roszczeñ gwarancyjnych.
OSTRZE¯ENIE!
OTWARCIE OBUDOWY GROZI PORA¯ENIEM PR¥DEM.
Aparat jest zasilany napiêciem z sieci. Wszelkie uszkodzenia przewodów i obudowy 
zagra¿aj¹ u¿ytkownikowi pora¿eniem pr¹dem, oraz mog¹ spowodowaæ powa¿ne 
uszkodzenie sprzêtu oraz powstanie po¿aru. Ka¿de uszkodzenie nale¿y niezw³ocznie 
zg³osiæ do serwisu. Urz¹dzenie musi byæ uziemione.
OSTRZE¯ENIE!
Aby unikn¹æ niebezpieczeñstwa po¿aru lub pora¿enia pr¹dem, nie wolno wystawiaæ 
sprzêtu na dzia³anie wody i nale¿y chroniæ go przed wilgoci¹. Nie wolno umieszczaæ 
sprzêtu w miejscach nara¿aj¹cych go na zroszenie (np. W pobli¿u saun, ³azienek), 
umieszczaæ na urz¹dzeniu przedmiotów zawieraj¹cych p³yny (np. Wazony, miseczki). 
UWAGA!
Mikrodermabrazja jest absolutnie nie zalecana w nastêpuj¹cych przypadkach:
-zaka¿enia bakteryjne: liszajec zakaŸny, figówka gronkowcowa
-zaka¿enia wirusowe: brodawki, opryszczka, miêczak zakaŸny
-zaka¿enia grzybicze
-naczyniaki jamiste
-tr¹dzik krostkowy, ropowiczy
-tr¹dzik ró¿owaty
-przeczosy, nad¿erki (uszkodzenia ci¹g³oœci skóry
-sk³onnoœæ do keloidów (bliznowców)
-nowotwory skóry i znamiona
-zabiegi chirurgiczne w obrêbie twarzy (do 2 miesiêcy)
-skóra powiek
UWAGA! Przed zabiegiem zapytaj czy osoba nie jest uczulona na nikiel, chrom, 
z³oto. W przeciwnym razie nie wykonuj zabiegu.

UWAGA !
NINIEJSZY PODRÊCZNIK ODNOSI SIÊ TYLKO I WY£¥CZNIE DO 
OBS£UGI TECHNICZNEJ APARATU DO MIKRODERMABRAZJI. W 
¯ADNYM WYPADKU NIE JEST PODRÊCZNIKIEM OPISUJ¥CYM 
METODYKÊ ZABIEGU MIKRODERMABRAZJI. ZAWARTE INFORMACJE 
DOTYCZ¥CE WYKONYWANIA ZABIEGU, PRZECIWWSKAZANIA I 
ZALECENIA PROSIMY TRAKTOWAÆ JAKO DODATKOW¥ INFORMACJÊ.
URZ¥DZENIE PRZEZNACZONE JEST TYLKO DLA PROFESJONALISTÓW 
Z ODPOWIEDNIM PRZYGOTOWANIEM. 
PRODUCENT NIE PONOSI ¯ADNEJ ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA 
NIEPRAWID£OWO PRZEPROWADZONE ZABIEGI ORAZ JAKIEKOLWIEK 
SZKODY SPOWODOWANE NIEPRAWID£OWYM POS£UGIWANIEM SIÊ 
URZ¥DZENIEM.



1. Ustawiæ aparat na p³askiej stabilnej powierzchni.
2. Pod³¹czyæ przewód sieciowy do aparatu i gniazdka sieciowego.
3. Zamontowaæ wybran¹  koñcówkê na manipulator.
4. W³¹czyæ aparat przyciskiem z ty³u.
6. Ustawiæ w³aœciw¹ si³ê ssania 
7. Aparat jest gotowy do pracy.

Przygotowanie nowego aparatu do pracy

Opis prze³¹czników, wskaŸników i regulacji aparatu.

Wymiana koñcówki manipulatora

widok œcianki tylnej

Koñcówka manipulatora jest przykrêcana do r¹czki. Nale¿y zwróciæ 
uwagê aby dokrêcaæ koñcówkê do oporu, tak aby po³¹czenie by³o 
szczelne. 
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Panel przedni

1. Przycisk zmniejszania (-)
2. Przycisk zwiêkszania (+)
3. Wybór funkcji
4. Start Stop
5. Wyœwietlacz
6. Wy³¹cznik g³ówny
7. Gniazdo zasilania
8. Bezpiecznik
9. Przy³¹cze manipulatora - 
pró¿nia
10. Filtr
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Konserwacja
Przed podjêciem jakichkolwiek czynnoœci konserwacyjnych nale¿y wy³¹czyæ wtyczkê 
zasilacza z gniazda sieciowego.

Aparat oprócz czyszczenia filtru nie wymaga ¿adnych czynnoœci obs³ugowych. 
Obudowê mo¿na czyœciæ nawil¿on¹ szmatk¹, uwa¿aj¹c aby woda nie dosta³a siê do 
wnêtrza. Trudne zabrudzenia mo¿na usun¹æ benzyn¹ ekstrakcyjn¹ (nie wolno u¿ywaæ 
acetonu). 

LISTA TYPOWYCH USTEREK 
1. Aparat siê nie w³¹cza - sprawdŸ czy w gniazdku jest pr¹d i czy aparat jest 
pod³¹czony do sieci.
2. Aparat siê nie w³¹cza - sprawdŸ bezpiecznik, w razie potrzeby zamontuj 
nowy (250V, 3,15A)
3.Pompa pracuje ale brak jest ssania - sprawdŸ czy wê¿yk miêdzy aparatem 
a manipulatorem nie jest uszkodzony, w razie uszkodzenia zamów nowy.
Mo¿esz uci¹æ uszkodzony kawa³ek i nasun¹æ go ponownie na manipulator.
SprawdŸ dokrêcenie g³owicy.
4. Pompa pracuje ale brak jest ssania - sprawdŸ czy dobrze jest za³o¿ona 
pokrywa filtru, sprawdŸ stan uszczelki. 
5. Pompa pracuje, brak ssania na manipulatorze -dobrze wyczyœæ filtr.

Czyszczenie filtru
Filtr nale¿y czyœciæ po ka¿dym zabiegu, a niekiedy kilkakrotnie podczas 
zabiegu. W tym celu nale¿y mocnym ruchem zdj¹æ pokrywê filtru 
(przeŸroczysty kubek), a nastêpnie wyczyœciæ pêdzelkiem wnêtrze pokrywki 
oraz sam filtr. Po wyczyszczeniu nale¿y za³o¿yæ pokrywê mocno j¹ wciskaj¹c 
na uszczelkê. 
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