
URZ¥DZENIE DO PEELINGU KAWITACYJNEGO I SONOFOREZY
 - z uniwersaln¹ sond¹ do peelingu i sonofrezy oraz systemem œwiat³oterapii

Czêstotliwoœæ: 25 kHz. 

SS 302
INSTRUKCJA DLA U¯YTKOWNIKA

Dane techniczne:
-Napiêcie zasilania 230V 50 Hz
-Moc pobierana 20W
-Czêstotliwoœæ drgañ aplikatora g³owicy 25 kHz +/- 10%
-Czêstotliwoœæ modulacji drgañ aplikatora g³owicy  1-50 Hz (impulsowanie)
-Amplituda drgañ mechanicznych aplikatora g³owicy 80 µm pp
-D³ugoœæ fali œwiat³a niebieskiego 450 nm
-D³ugoœæ fali œwiat³a czerwonego 650 nm
-Maksymalny pr¹d galwaniczny  10 µA
-Wymiary bazy 225x190x80
-Wymiary bazy ze statywem na r¹czkê 270x190x80
-Waga ~2.5 kg
-Waga r¹czki 185g.

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 oraz radioaktywne zwi¹zki chemiczne.

UWAGI DOTYCZ¥CE BEZPIECZNEGO U¯YTKOWANIA.
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.
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.
Nigdy nie przyk³adaj szpatu³ki do suchej skóry, mo¿e dojœæ do oparzenia.
W okolicy oczu, oraz innych delikatnych miejsc, ustaw urz¹dzenie na najs³absz¹ moc. 
U¿ywaj¹c opaski, pamiêtaj zawsze o polaryzacji szpatu³ki i ustawiaj j¹ zawsze zgodnie z 
instrukcj¹ ampu³ek i kremów, których u¿ywasz.

USTAW POLARYZAC.

Ustawianie czasu zabiegu. Czas mo¿esz zmniejszyæ 
klawiszem 1 lub zwiêkszyæ klawiszem 2.        . 
T¹ funkcjê najlepiej ustawiæ przed zabiegiem.

Ustawienie polaryzacji szpatu³ki. Standardowo funkcja 
jest ustawiona na UJEMNA. Tê funkcjê ustawiaj przed 
zabiegiem.

   <<      UJEMNA       >>

   <<      wylaczone       >>

Prze³¹czanie polaryzacji za pomoc¹ klawiszy 1 i 2. 
UJEMNA - oznacza ¿e na opasce jest minus
DODATNIA - oznacza ¿e na opasce jest plus
UWAGA !
Stosuj¹c ampu³ki i kremy zawsze patrz jakiej polaryzacji wymagaj¹. U¿yj peda³u je¿eli 
nie chcesz stosowaæ mikropr¹dów galwanicznych

USTAW LED

W³¹czanie œwiat³oterapii. Klawiszami 1 i 2 prze³¹czamy 
kolejno:

Wy³¹czone, niebieskie, czerwone, niebieskie i czerwone.

   <<      10:00       >>

USTAW CZAS

Mo¿esz ustawiaæ tylko minuty (w przedziale 1 do 30 minut).

Usuwanie usterek - strojenie aparatu.
Je¿eli uwa¿asz, ¿e twój aparat nie funkcjonuje prawid³owo mo¿esz samodzielnie 
próbowaæ  zestroiæ jego g³owicê. (Potrzebny bêdzie ma³y œrubokrêt).W tym celu ustaw 
moc aparatu na 7. Przewróæ aparat na bok i odszukaj œrubkê potencjometru. Naciœnij peda³ 
steruj¹cy. Krêæ potencjometrem w prawo lub lewo do uzyskania zadowalaj¹cych 
rezultatów. Pamiêtaj, twój aparat bêdzie dzia³a³ tak jak go zestroisz. W razie k³opotów 
zadzwoñ do serwisu po poradê.
UWAGA
Staraj siê nie nadu¿ywaæ tej funkcji. Strój tylko w razie koniecznoœci na przyk³ad gdy 
upadnie ci r¹czka i ulegnie rozstrojeniu, gdy r¹czka jest zu¿yta, po wymianie r¹czki itp.  

To urz¹dzenie elektryczne jest oznakowane 
zgodnie z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/CE
dotycz¹c¹ œmieci tworzonych przez zu¿yty 
sprzêt elektryczny i elektroniczny.
Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty 
powinny byæ utylizowane niezale¿nie od 
odpadów miejskich, z wykorzystaniem 
przeznaczonych do tego miejsc sk³adowania wskazanych przez rz¹d lub miejscowe 
w³adze.
W³aœciwy sposób utylizacji starego urz¹dzenia pomo¿e zapobiec potencjalnie 
negatywnemu wp³ywowi na zdrowie i œrodowisko.
Aby uzyskaæ dok³adne informacjê na temat postêpowania w sprawie tego typu œmieci 
proszê skontaktowaæ siê z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony 
Œrodowiska lub z Zak³adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania, lub 
te¿ ze sklepem w którym sprzêt zosta³ zakupiony.

Utylizacja starych urz¹dzeñ



Opis prze³¹czników, wskaŸników i regulacji aparatu.
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1. Zmiana (-)
2. Zmiana (+)
3. Wybór funkcji
4. Start-Stop
5. Wyœwietlac
6. Gniazdo zasilania
7. Bezpiecznik 250V, 630mA
8. Wy³¹cznik
9. Gniazdo peda³a steruj¹cego
10. Gniazdo g³owicy 
ultradŸwiêkowej
11. Gniazdo opaski

Konserwacja
Przed podjêciem jakichkolwiek czynnoœci konserwacyjnych nale¿y wy³¹czyæ wtyczkê z 
gniazda sieciowego.
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. Zakoñczenie 
g³owicy przemyæ roztworem odka¿aj¹cym.  

Przygotowanie aparatu do pracy:
1. Ustawiæ aparat na p³askiej stabilnej powierzchni.
3. Pod³¹czyæ r¹czkê do gniazda “TOOL”
4. Pod³¹czyæ wtyczkê kabla sieciowego do gniazda “POWER”,oraz w³¹czyæ j¹ do sieci.
5. Pod³¹czyæ wtyczkê peda³u do gniazda ”FOOT SW” (opcjonalnie).
6. Pod³¹czyæ wtyczk¹ opaski do gniazda “BAND”(opcjonalnie).
7. Za³o¿yæ opaskê na praw¹ rêkê podk³adaj¹c pod styk zwil¿on¹ watkê (opcjonalnie).
8. W³¹czyæ zasilanie prze³¹czaj¹c wy³¹cznik na pozycjê“ON”.
9. Ustawiæ ¿¹dany program lub parametry.
10. Aparat mo¿na uruchomiæ naciœniêciem peda³a.
      Przy za³o¿onej opasce uruchomienie g³owicy nast¹pi automatycznie podczas
      dotkniêcia do skóry. Odsuniêcie g³owicy od skóry  zatrzymuje j¹.
 
Urz¹dzenie podczas d³u¿szej intensywnej pracy mo¿e siê nieznacznie grzaæ. Po 
skoñczonym zabiegu, przed rozpoczêciem nowego odczekaj 15 minut. Przed³u¿y to 
¿ywotnoœæ przetworników w r¹czce Twojego aparatu. 

11. Po skoñczeniu pracy urz¹dzenie nale¿y wy³¹czyæ prze³¹czaj¹c wy³¹cznik na pozycjê 
“OFF”. 
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U¿ywanie ultradŸwiêków jest absolutnie nie zalecane w nastêpuj¹cych przypadkach:
wysokie ciœnienie, zapalenie ¿y³, zaburzenia krzepniêcia krwi, zaburzenia rytmu serca,   
¿ylaki, ostre stany infekcyjne i zapalne, cukrzyca, choroby psychiczne, nowotwory,  czynna 
gruŸlica p³uc, stymulator serca, obecnoœæ w tkankach metalowych cia³ (implanty), nie 
zakoñczony wzrost koœci, stan po terapii RTG, ci¹¿a. 
Unikaæ nadŸwiêkowiania mózgu i oczu oraz narz¹dów jamy brzusznej.

   <<Program>>

USTAW PROGRAM

   <<       0        >>
USTAW PULSOWANIE

Naciskaj¹c przycisk 3  wchodzisz kolejno we wszystkie dostêpne funkcje. Powrót do ekranu 
g³ównego nast¹pi po przeskoczeniu kolejno wszystkich ekranów, lub automatycznie po 10 
sekundach od czasu naciœniêcia ostatniego klawisza.
Funkcje modyfikujemy klawiszami 1 lub 2  
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. 

Naciskaj¹c klawisze 1 lub 2 wybieramy jeden z kilku 
dostêpnych programów - patrz tabela

Czêstotliwoœæ pulsowania g³owicy.Funkcia do 
masa¿u.Mo¿esz j¹ w³¹czyæ klawiszem 2. Naciskaj¹c dalej 
klawisz 2 zwiêkszasz czêstotliwoœæ uderzeñ g³owicy. 
Klawisz 1 zmniejsza czêstotliwoœæ a¿ do ca³kowitego 
wy³¹czenia.

SKINSONIK v.3.01
Hebe Beauty

Moc = 4               Program 
 Czas                      10:00

Opis programu  i funkcji aparatu.

Ekran powitalny. Pojawia siê zaraz po w³¹czeniu 
aparatu prze³¹cznikiem 8
Informuje on o wersji Twojego urz¹dzenia.

Ekran g³ówny. Pokazuje moc g³owicy, ustawiony 
program, oraz  czas do koñca zabiegu. 
Mo¿esz zmieniæ moc g³owicy naciskaj¹c klawisze 1  
lub 2. Czas oraz inne parametry mo¿esz zmieniaæ przed 
jak i podczas zabiegu. Aby zmieniæ inne parametry 
naciœnij klawisz 3 . 

Czas podczas zabiegu jest liczony tylko podczas pracy g³owicy. Kiedy czas up³ynie g³owica 
siê wy³¹cza.

MOC PULSOWANIE POLARYZACJA

Peeling

Sonoforeza

Masa¿

7/8

4/8

10Wy³¹czone Wy³¹czoneUJEMNA (-)

W celu maksymalnego uproszczenia obs³ugi aparat zosta³ wyposa¿ony w gotowe programy. 
Ka¿d¹ z funkcji mo¿esz dowolnie modyfikowaæ w sposób podany w dalszej czêœci 
instrukcji.

Opis programu  i funkcji aparatu.

ŒWIAT£O TERAPIA  CZAS[min]

Wy³¹czone UJEMNA (-) Wy³¹czone 5
6/8 1/6 UJEMNA (-) Wy³¹czone 8

Peeling LED

Sono LED

Masa¿ LED

7/8

4/8

10Wy³¹czone NiebieskieUJEMNA (-)

Wy³¹czone UJEMNA (-) Czerwone 5
6/8 UJEMNA (-) Czerwone 81/6

Programy s¹ zapisane w pamiêci aparatu i nie mo¿na ich modyfikowaæ (z wyj¹tkiem 
mocy). Aby dowolnie ustawiæ parametry aparatu nale¿y przejœæ do trybu PROGRAM
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