
URZ¥DZENIE DO MIKRODERMABRAZJI
System korundowy 

MD 503
INSTRUKCJA DLA U¯YTKOWNIKA

Dane techniczne:
-Napiêcie zasilania 230V 50 Hz
-Moc pobierana 80W
-Bezpiecznik 3.15 A
-Wydatek pompy 31 l/min
-Podciœnienia na poszczególnych prêdkoœciach mierzone na zakoñczeniu g³owicy:

Od -0.1 do -0.4 bar
-Wymiary bazy 350x320x220

Materia³ z którego wykonano urz¹dzenie (CORIAN) jest jedynym w Polsce materia³em 
z grupy Solid Surfaces Materials, posiadaj¹cym aprobatê techniczn¹ ITB. Ponadto 
posiada atesty Pañstwowego Zak³adu Higieny, p-po¿. oraz oceny i certyfikaty: 
odpornoœci chemicznej, ognioodpornoœci, a tak¿e usuwania z jego powierzchni 
substancji zawieraj¹cych wirusa HIV.



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.
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). 
Sprzêt jest przeznaczony tylko do u¿ytku profesjonalnego i mo¿e byæ u¿ywany 
TYLKO przez profesjonalistów z odpowiednim przygotowaniem. Producent nie ponosi 
odpowiedzialnoœci za szkody spowodowane niew³aœciwym pos³ugiwaniem siê 
urz¹dzeniem.
UWAGA!
PODCZAS WYKONYWANIA MIKRODREMABRAZJI NA TWARZY NALE¯Y 
ZAS£ONIÆ OCZY BAWE£NIAN¥ NAWIL¯ON¥ SZMATK¥.
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 !
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. 



1.Ustawiæ aparat na p³askiej stabilnej powierzchni.
2.Pod³¹czyæ aparat do sieci (gniazdko musi byæ uziemione)
3.Upewniæ siê czy w pojemniku na korund brudny za³o¿ony jest filtr.
UWAGA: W³¹czenie aparatu bez filtra lub z filtrem uszkodzonym spowoduje 
natychmiastowe zatarcie pompy i zniszczenie urz¹dzenia. 
4.Nasypaæ korund do pojemnika na korund czysty.
5.Za³o¿yæ  koñcówkê na manipulator ..
6.W³¹czyæ aparat przyciskiem  z ty³u obudowy oraz nacisn¹æ start na panelu.
7.Sprawdziæ dzia³anie aparatu poprzez przystawienie manipulatora do kalki lub 
zadrukowanego papieru. Je¿eli kolor zblaknie, oznacza to ¿e maszyna dzia³a 
poprawnie.
8.Aparat jest gotowy do pracy.

Przygotowanie nowego aparatu do pracy

Opis prze³¹czników, wskaŸników i regulacji aparatu.
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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. Przy³¹cze manipulatora - 
korund.

Panel przedni
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Widok œcianki tylnej



Wymiana koñcówki manipulatora

1. Zdj¹æ zu¿yt¹ koñcówkê 3 z manipulatora 1 - poci¹gn¹æ mocno w kierunku 
strza³ki. W razie trudnoœci mo¿na lekko przekrêcaæ koñcówk¹ w prawo i lewo.
2. Oczyœciæ o-ring z resztek korundu such¹ szmatk¹ lub pêdzelkiem.
3. Sprawdziæ stan o-ringu, w razie potrzeby wymieniæ na nowy. (fi 15x2).
4. Nasmarowaæ o-ring cienk¹ warstw¹ wazeliny.
5. Nasun¹æ now¹ koñcówkê.

UWAGA !
Manipulator i wê¿yki po³¹czeniowe podlegaj¹ silnemu zu¿yciu na skutek tarcia 
korundu. Przetarty wê¿yk mo¿na odci¹æ i nasun¹æ z powrotem  na króciec. Zu¿yty 
manipulator nale¿y wymieniæ na nowy.
 

1 2 3Pod³¹czyæ do pojemnika z 
korundem czystym

Pod³¹czyæ do pojemnika z 
korundem zu¿ytym

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. Korund nie jest podawany - wyczyœæ dyszê.
4. Korund nie jest podawany - korund mo¿e siê zbrylaæ pod wp³ywem wilgoci. 
Zmieñ korund na suchy, postaw aparat z dala od zimnych œcian, okna itp. Nie 
u¿ywaj w pomieszczeniu grzejnika gazowego. Je¿eli problem bêdzie siê 
powtarza³ stosuj filtry przeciwwilgociowe.
5. Korund nie jest podawany - SprawdŸ szczelnoœæ aparatu. W³¹cz pompê, zatkaj 
palcem przy³¹cze filtru przeciwwilgociowego, jednoczeœnie zatkaj palcem 
koñcówkê dyszy manipulatora. Je¿eli po oko³o 10 sekundach obroty pompy nie 
wzrosn¹, a po zabraniu palców z dyszy, lub przy³¹cza powietrze nie wejdzie 
gwa³townie do œrodka, sprawdŸ stan wszystkich uszczelek i wê¿yków.
6. Brak pró¿ni, pompa pracuje - sprawdŸ filtr, w razie potrzeby wymieñ na nowy.
7. Przetar³ siê wê¿yk manipulatora - utnij kawa³ek wê¿yka i nasuñ go ponownie na 
manipulator. Zamów nowy wê¿yk.



Opis programu  i funkcji aparatu.

Klawisz START-STOP w³¹cza lub wy³¹cza pompê. W trybie pracy pompy mruga 
kontrolka POWER lub TIMER. 

PAMIÊTAJ
Aparatu w ¿aden  sposób nie mo¿na rozregulowaæ w sposób trwa³y. Je¿eli nie wiesz co 
zrobi³aœ po prostu go wy³¹cz i w³¹cz. Urz¹dzenie powróci do ustawieñ fabrycznych. 

Aparat posiada funkcjê regulacji mocy poprzez zmianê wydatku pompy (zmiana 
prêdkoœæi pracy pompy) oraz funkcjê TIMER (odlicza ustawiony czas).

POWER
TIMER
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1. Kontrolka trybu nastawiania TIMERa
2. Kontrolka trybu nastawiania mocy
3. Kontrolka podzia³u linijki diodowej
4. Linijka diodowa

Tryb ustawiania mocy

W trybie ustawiania mocy podœwietlona jest kontrolka POWER
Moc zwiêksza siê klawiszem (+), zmniejsza (-)

Dostêpnych jest 30 stopni regulacji. Ka¿de z pól linijki diodowej jest podzielone 
na trzy miêdzy pozycje. Ka¿da z miêdzy pozycji  sygnalizowana jest zapaleniem 
siê odpowiedniej kontrolki podzia³u linijki diodowej (1 lub 2)

Tryb ustawiania Timera

W trybie ustawiania timera podœwietlona jest kontrolka TIMER. Czas jest 
odliczany tylko podczas pracy pompy.
Czas zwiêksza siê klawiszem (+), zmniejsza (-)

Dostêpne jest ustawienie od 1 do 30 minut. Ka¿de z pól linijki opisane jest 
odpowiadaj¹c¹ jej wartoœci¹ wyra¿on¹ w minutach. 

Przyk³ad:
Chc¹c ustawiæ czas pracy aparatu na 20 minut nale¿y ustawiæ na linijce 
diodowej pozycje 18 oraz kontrolkê podzia³u linijki na 2



Konserwacja
Przed podjêciem jakichkolwiek czynnoœci konserwacyjnych nale¿y wy³¹czyæ wtyczkê 
zasilacza z gniazda sieciowego.

I. Czynnoœci konserwacyjne wykonywane przed i po ka¿dym zabiegu.
1. Nasypaæ sterylny korund  do pojemnika z napisem “korund sterylny”. Prosimy nie 
przekraczaæ dopuszczalnego poziomu korundu.
2. Zmieniæ koñcówkê manipulatora na now¹ . PATRZ - WYMIANA KOÑCÓWKI 
MANIPULATORA.
3. Po zabiegu opró¿niæ pojemnik ze zu¿ytym korundem poprzez wykrêcenie korka na 
dole pojemnika.

II. Czynnoœci konserwacyjne wykonywane po 10 zabiegach.
UWAGA !
Ze wzglêdu na zachowanie sterylnoœci pojemnika na czysty korund zaleca siê 
konserwacjê w pierwszej kolejnoœci pojemnik na korund czysty, a nastêpnie na 
korund zu¿yty. ¯aden z elementów nie mo¿e zostaæ zamieniony (np. Pokrywy, korki, 
rury).
1. Opró¿niæ pojemnik z korundem czystym  poprzez wykrêcenie korka na dole pojemnika 
(korek w pojemniku z korundem sterylnym jest jednoczeœnie dysz¹ korundu)
2. Odpi¹æ klamrê i rozmontowaæ pojemnik na czysty korund.
3.Wyczyœciæ such¹ szmatk¹ wszystkie elementy z drobin korundu. Szczególn¹ uwagê 
nale¿y zwróciæ na miejsca przylegania   rury do obudowy i pokrywy. Czêœci mo¿na umyæ 
ciep³¹ wod¹ z myd³em, a nastêpnie przetrzeæ papierem nas¹czonym spirytusem lub 
roztworem do odka¿ania. O-ringi mo¿na zdj¹æ i przesmarowaæ cieniutk¹ warstw¹ 
wazeliny.
4. Zwróciæ uwagê na dyszê. PATRZ - CZYSZCZENIE DYSZY
5. Zmontowaæ pojemnik w kolejnoœci odwrotnej do demonta¿u. Zwróciæ uwagê na 
wszystkie uszczelki (¿adnej nie powinno zabrakn¹æ).
6. Opró¿niæ pojemnik z korundem zu¿ytym poprzez wykrêcenie korka na dole pojemnika.
7. Odpi¹æ klamrê i rozmontowaæ pojemnik na zu¿yty korund.
8. Wyj¹c filtr.
UWA¯AÆ ABY PODCZAS CZYSZCZENIA NIC NIE DOSTAWA£O SIÊ DO 
ODS£ONIÊTEGO OTWORU.
9. Powtórzyæ czynnoœci z punktu 3 dla drugiego pojemnika.
10. Zamontowaæ nowy filtr. 
UWAGA: W³¹czenie aparatu bez filtra lub z filtrem uszkodzonym spowoduje 
natychmiastowe zatarcie pompy i zniszczenie urz¹dzenia. 
11. Powtórzyæ czynnoœci z punktu 5 dla drugiego pojemnika.
12. Sprawdziæ stan o-ringu w manipulatorze, w razie potrzeby wymieniæ na nowy.



III. Czynnoœci konserwacyjne wykonywane po 100 zabiegach lub po up³ywie roku od 
zakupu.
Urz¹dzenie najlepiej oddaæ do wykwalifikowanego serwisu  celem sprawdzenia oraz 
wymiany wszystkich uszczelnieñ i filtrów.
Wewn¹trz aparatu znajduj¹ siê filtry zabezpieczaj¹ce pompê. U¿ytkownik nie ma dostêpu 
do tych filtrów. Po up³ywie terminu gwarancji mo¿na samodzielnie wymieniæ filtry i 
uszczelnienia. Nale¿y odkrêciæ tyln¹ pokrywê aparatu, odpi¹æ filtry, odpi¹æ rurki, a 
nastêpnie w miejsce starych filtrów w³o¿yæ nowe. Nale¿y zwróciæ uwagê na kierunek 
filtrowania.
Wykaz filtrów i uszczelnieñ podlegaj¹cych wymianie, u¿ytych w aparacie do 
mikrodermabrazji:
1. Filtr specjalny do mikrodermabrazji  lub inny z otwart¹ siatk¹ filtruj¹c¹ oraz przy³¹czem 
fi 6 mm.
2. Filtr FILTRON PS 822 -4 sztuki.
3. O-ring manipulatora fi 15x2.2 EPDM - 1 szt.
4. Uszczelnienie szklanych rur o-ring fi 80x2 EPDM - 2 szt.
5. Uszczelnienie  korków oraz dyszy o-ring fi 8x2 EPDM - 2 szt.
6. Uszczelnienie filtra o-ring fi 6x2 EPDM - 1 szt.

Bez wzglêdy na iloœæ przepracowanych godzin aparat nale¿y zawsze utrzymywaæ w 
nale¿ytym porz¹dku. 
Rozsypany korund nale¿y zawsze usuwaæ z aparatu such¹ miêkk¹ szmatk¹ lub 
pêdzelkiem.
Obudowê kable i r¹czkê nale¿y czyœciæ miêkk¹ szmatk¹ nawil¿on¹ wod¹ z myd³em. 
Podczas czyszczenia nale¿y uwa¿aæ aby woda nie dosta³a siê do wewn¹trz aparatu.  

Czyszczenie dyszy

1

2

Dyszê nale¿y wykrêciæ  z pojemnika na korund czysty. 
Przepchaæ ostrym cienkim przedmiotem (ig³a) kanalik 1, 
nastêpnie przepchaæ otwór 2. Wyczyœciæ dyszê z resztek 
korundu miêkkim pêdzelkiem. Szczególn¹ uwagê zwróciæ 
na o-ring 3. O-ring mo¿na zdj¹æ i przesmarowaæ wazelin¹.
Element wyczyszczony wkrêciæ do aparatu3



Skrócony opis zabiegu*
Mikrodermabrazja - jest nowoczesnym, nieinwazyjnym zabiegiem z³uszczania naskórka. 
Materia³ œcierny (korund- tlenek glinu - neutralny dla organizmu, najtwardszy po 
diamencie minera³ wystêpuj¹cy w naturze) w kontrolowany sposób, za pomoc¹ dyszy 
jest nakierowywany na skórê, w któr¹ uderza, z³uszczaj¹c j¹. Jednoczeœnie kryszta³y, 
wraz z usuniêtym zrogowacia³ym naskórkiem s¹ odsysane i poch³aniane do osobnego 
pojemnika.
Ogromn¹ zalet¹ tej metody jest mo¿liwoœæ kontrolowania g³êbokoœci z³uszczania przez 
regulacjê mocy strumienia kryszta³ków korundu, czasu oddzia³ywania, i stopnia nacisku 
na skórê.
Zabieg mikrodermabrazji:
- uelastycznia skórê,
- rozjaœnia przebarwienia, 
- niweluje rozstêpy, sp³yca blizny,
- stymuluje kr¹¿enie dziêki miejscowemu przekrwieniu,
- powoduje lepsze od¿ywienie komórek skórnych,
- wywo³uje wzmo¿on¹ produkcjê kolagenu i elastyny,
- powstrzymuje starzenie siê skóry.
Jest to bezbolesny, relaksuj¹cy zabieg polecany dla osób w ka¿dym wieku.
Zabiegi mikrodermabrazji ró¿ni¹ siê do inwazyjnych peelingów tym, ¿e efekty s¹ 
widoczne od razu i mo¿na wróciæ do normalnej aktywnoœci.

*Opis zabiegu nale¿y traktowaæ jedynie jako informacjê dodatkow¹.

Mikrodermabrazja 
zaczyna siê od 
szyi

Poczym pod¹¿a 
po obszarze brody

Na policzkach W górnej czêœci czo³a

Nastêpnie w 
centralnej czêœci 
czo³a

Na wardze górnej

Koñczy na nosie, w celu
 usuniêcia czarnych punktów.

UWAGA! Chroñ oczy przed zasypaniem korundem!
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