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EPILATOR EP400
nr kat. 10306

EPILATOR EP300
nr kat. 10305

Epilator EP300/EP400 jest urz¹dzeniem s³u¿¹cym do usuwania 
zbêdnego ow³osienia oraz zamykania naczyñ krwionoœnych, a tak¿e 
koagulacji z wykorzystaniem pr¹du wielkiej czêstotliwoœci. 
Zastosowana metoda powoduje, ¿e zabieg jest aseptyczny i ma³o 
bolesny,  podczas zamykania naczyñ nie dochodzi do krwawienia.



WIDOK  APARATU

    1

2

POWER          (1) – W³¹cznik sieciowy

OUTPUT         (2) – Gniazdo do pod³¹czenia kabla z uchwytem do ig³y  

MODE             (3) – Rodzaj zabiegu  EPILACJA lub KOAGULACJA – 

INTENSITY     (4) – Wielkoœæ mocy pr¹du wielkiej czêstotliwoœci –

TIME               (5) – czas p³yniêcia pr¹du w.cz w sekundach – ci¹gle lub impulsowo

BAND              (6) – Gniazdo do pod³¹czenia opaski

OPERATION   (O/P) – Ustawianie wielkoœci parametrów poprzez obracanie pokrêt³a O/P

PRESS           (O/P) – Przechodzenie do poszczególnych funkcji poprzez naciœniêcie 

                              pokrêt³a O/P

EP lub KOA

 pr¹du w.cz

5

6

O/P

3 4

DANE  TECHNICZNE:

?
?

?

?

?

zasilanie             230V, 50Hz
moc pobierana 40W EP300 / 50W EP400 
czæstotliwoœæ pracy 0,88MHz i 1,66MHz
wymiary            265x160x68mm
ciê¿ar            2,7kg

Wyposa¿enie aparatu:
A)  instrukcja obs³ugi
B)  kabel zasilaj¹cy 230V 

E) w³¹cznik no¿ny  (nr kat. 00301)

G) imade³ko do igie³ 
   UNI-PROBE (nr kat. 00305)

D ) kabel ³¹cz¹cy uchwyt z aparatem 

F) elektroda bierna ( OPASKA )

H) 3 ig³y uniprobe ( losowo wybrane )
      (nr kat. 00304)

Sterylne ig³y w KL. I

C)  uchwyt do igie³ i elektrod (nr kat. 00302)

OPIS EP300/EP400

2
3
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Przygotowanie aparatu do pracy

1. Wùo¿yæ wtyczkê do gniazda sieciowego  230V, 50Hz  z 

uziemieniem.

2. Wtyczkê w³acznika no¿nego w³o¿yæ do gniazda na tylnej œciance 

aparatu.

3. Bananek kabla (D) pod³¹cz do uchwytu (C) 

4. Wtyczkê kabla (D) pod³¹cz do gniazda aparatu OUTPUT (2)

5. Poluzowaæ uchwyt do mocowania igie³ (C) odkrêcaj¹c jego 

koñcówkê w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

5. W otwór uchwytu (C) wkrêciæ trzpieñ ig³y trzymaj¹c za os³onê ig³y.

6. Koñcówkê uchwytu dokrêciæ w kierunku zgodnym ze wskazówkami 

zegara.

 do igie³ z bagnetem np. Ballet zmieñ koñcówkê w uchwycie.

7. Wtyczkê kabla opaski (F) z jednej strony w³o¿yæ do gniazda aparatu 

BAND (6), drug¹ stronê kabla (F) w³o¿yæ w gniazdo opaski.  Opaskê 

na³o¿yæ na rêkê w miejsce zwil¿on¹ ¿elem.

Wybór zabiegu

1. W zale¿noœci od wersji po wù¹czeniu aparatu  wyœwietla siê kolejno 

 

2. Nastênie wyœwietl¹ siê parametry ostatnio u¿ytego zabiegu.

    Przy pierwszym (fabrycznym) w³¹czeniu parametry s¹ losowe np.:

UWAGA

3. Jeœli paramety zabiegu s¹ zgodne z twoimi ustawieniami mo¿esz 

rozpocz¹æ zabieg lub zmieniæ parametry - patrz punkt ustawienia 

aparatu przy zabiegu

4. Aby zmieniæ zabieg z EPILACJI na KOAGLUACJE

 lub odwrotnie wciœnij pokrêt³o OPERATION/PRESS 

do momentu pojawienia siê ekranu:

5. Nastêpnie wybierz ¿¹dany zabieg obracaj¹c pokrêt³o (O/P)  i 

zaakceptuj wybór naciskaj¹c pokrêt³o (O/P).

Ustawienia aparatu przy zabiegu - EPILACJA
1. Po wyborze zabiegu EPILACJA

 Na wyœwietlaczu pojawi siê napis :

2.  Aparat posiada funkcjê (Automatyka) przeprowadzania zabiegów 
bez u¿ycia w³¹cznika no¿nego i mo¿liwoœæ ustawienia czasu, po 
którym automatycznie pojawi siê pr¹d od chwili w³o¿enia ig³y do 
kana³u w³osa.

AUTOMATYKA TAK

AUTOMATYKA TAK

AUTOMATYKA NIE

EPLILACJA

koñcówka
do igie³ UNI-PROBE

koñcówka
do elektrod koagulatora
i igie³ Ballet

LUB

LUB

akceptowanie

naciœnij (O/P) 

wybieranie

obróæ (O/P) 

akceptowanie

naciœnij (O/P) 

4 5

EP*_____... 3.5s______

*BIOMAK*            EPILATOR 

KOA_____... 1.5s______

EPILACJA KOAGULACJA
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3.  Zatwierdzaj¹c tê funkcjê wyœwietli siê czas opóŸnienia, który 
mo¿emy zmieniæ od 0,5s do 2,0s. Potwierdzamy wybór  naciskaj¹c  
krótko .

4. MODE  oznacza wybrany zabieg 

EP- EPILACJA

5. Gwiazdka oznacza wybran¹ automatyczn¹ pracê bez u¿ycia 
w³¹cznika no¿nego.

6.  Pulsuj¹ce s³upki INTENSITY oznaczaj¹ wielkoœæ mocy pr¹du  
wysokiej czêstotliwoœci

W celu ustawienia wielkoœci mocy obracaæ pokrêt³em . Przejœæ do 
nastêpnego parametru nale¿y wcisn¹æ krótko pokrêt³o .

7. TIMER - czas p³yniêcia pr¹du w.cz. po wprowadzeniu ig³y (od 0,2 do 8 
sek.) 

Aby zmieniæ czas naciskamy krótko PRESS , a¿ zacznie migaæ 
wartoœæ czas. Nastêpnie obracaj¹c  pokrêt³em  zmieniamy wartoœæ 
czasu.

(O/P)

(O/P)
(O/P)

(O/P)
(O/P)

PRZYST¥PIENIE DO ZABIEGU - EPILACJA
1. Przed zabiegiem skórê oczyœciæ i zdezynfekowaæ. W celu dobrego 
rozpoznania ustawieñ i nie wywo³ania przykrych odczuæ u klienta zabieg 
nale¿y rozpocz¹æ od wartoœci œrednich.

2. Po ustawieniu ¿¹danych parametrów nale¿y wprowadziæ ig³ê w kana³ 
w³osa. Aby rozpocz¹æ zabieg nale¿y nacisn¹æ peda³. Jeœli obwód 
pacjenta nie jest zamkniêty tzn. nie jest w³o¿ona ig³a w kana³ w³osa 
lub nie kontaktuje elektroda bierna (opaska) – pr¹d w.cz nie p³ynie a 
na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat: 

Informacja “spr. przewody” pojawia siê tylko przy opcji aparatu 
ustawionego na  “AUTOMATYKA  NIE” 

3. Zakoñczenie usuwania w³osa sygnalizowane jest krótkim sygna³em 
dŸwiêkowym (pod warunkiem, ¿e sygna³ dŸwiêkowy jest 
w³¹czony patrz  punkt  w³¹czenia dŸwiêku).

Licznik wk³uæ i czasu trwania ostatniego zabiegu

1. Aby sprawdziæ iloœæ wk³uæ i czas trwania ostatniego zabiegu
nale¿y zakoñczyæ zabieg naciskaj¹c pokrêt³o  a¿ pojawi siê 
napis 

Nastêpnie przy od³¹czonym obwodzie wcisn¹æ i trzymaæ w³¹cznik 
no¿ny.  najpierw pojawi siê komunikat SPRAWD� PRZEWODY a 
nastêpnie pojawi siê czas trwania zabiegu i obok iloœæ wykonanych 
wk³uæ.

 
(O/P)

Opoznienie 1.5s

sprawdz przewody

sprawdz przewody 0:02:12      16

koniec zabiegu

Mo¿na regulowaæ
czas opóŸnienia 

obracaj¹c pokrêt³o OPERATION(O/P).

Akceptujesz przez
krótkie naciœniêcie

pokrêt³a PRESS (O/P).

EP*_____... 1.5s______

EP*_____... 1.5s______

EP*_____... 1.5s______

EP*_____... 1.5s______

EP*_____... 3.5s______

6 7
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 Ustawienia aparatu przy zabiegu - KOAGULACJA
1. Po wyborze zabiegu KOAGULACJA   (patrz str. 4 wybór zabiegu)

 Na wyœwietlaczu pojawi:

2. MODE  oznacza wybrany zabieg 

3. Pulsuj¹ce s³upki INTENSITY oznaczaj¹ce wielkoœæ mocy pr¹du 
wysokiej czêstotliwoœci. W celu ustawienia mocy obracaã pokrêt³em  
(O/P).

 Aby przejœæ do nastêpnego parametru nale¿y 
wcisn¹æ krótko pokrêt³o (O/P). 

4. Wybór rodzaju p³yn¹cego pr¹du i czasu dzia³ania

Program zabiegu uruchamiamy naciskajàc w³¹cznik no¿ny. 
Pojedynczy cykl nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 7 sekund. Aparat sam 

ogranicza ten czas. 

5. Zakoñczenie koagulacji sygnalizowane jest krótkim sygna³em 
dŸwiêkowym (pod warunkiem, ¿e sygna³ dŸwiêkowy jest w³¹czony).

KOA_____... 1.5s______

KOA_____... 1.5s______

KOA_____... P1______

KOA_____... P3______

KOA_____... P2______

KOA_____... CI______

- seria impulsów  co 1 sekundæ

- 2 serie impulsów co 1 sekundæ

- 3 serie impulsów co 1 sekundæ

- prad plynie w sposób ciagly 
(impuls nie d³u¿ej ni¿ 7 sekund)

d³ugim naciœniêciem 

(O/P) wyjdŸ z zabiegu

Pokrêt³em (O/P) wybierz ¿¹dan¹ opcjê
dŸwiêk za³¹czony lub wy³¹czony.

Wybór zatwierdzamy krótkim naciœniêciem pokrêt³a (O/P).
 

WY£¥CZANIE - W£¥CZANIE D�WIÊKU 

Gdy jesteœ w pozycji zabiegu : epilacja lub koagulacja

Na ekranie pojawi siê napis:

Na ekranie pojawi siê napis:

dŸwiêk za³¹czony

lub

dŸwiêk wy³¹czony

przyk³ad przy wybranym zabiegu epilacja

AUTOMATYKA

EPILACJA

DZWIEK ZAL DZWIEK WYL

EP*_____... 3.5s______

KOA - KOAGULACJA

d³ugim naciœniêciem 

(O/P) wyjdŸ z wyboru
automatyki

d³ugim naciœniêciem 

(O/P) wyjdŸ wyboru
 zabiegu

8 9
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ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI
Aby nie dopuœciæ do uszkodzenia skóry nale¿y:
- dopasowaæ natê¿enie i czas przep³ywu pr¹du do indywidualnych 
mo¿liwoœci i odczuæ klienta;
- bardzo starannie wprowadzaæ ig³ê, w celu unikniêcia 
powierzchownych oparzeñ skóry;
- unikaæ wystawiania na s³oñce obszaru objêtego zabiegiem przez 24 
godziny po jego zakoñczeniu.

Uwagi dotycz¹ce bezpiecznego u¿ytkowania

-  Wtyczkê sieciow¹ w³¹czaæ do gniazda z bolcem uziemiaj¹cym.
-  Aparat poddany silnemu uderzeniu np. upadkowi czy uderzeniu 
powinien byæ oddany do producenta celem przegl¹du.
- Je¿eli przewód zasilaj¹cy ulegnie uszkodzeniu, nale¿y go wymieniæ w 
zak³adzie serwisowym na nowy tego samego typu.
-  Dokonywanie samodzielnych prze³¹czeñ w aparacie i zmian w uk³adzie 
jest zabronione.
-  Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utrat¹ 
gwarancji - w tym przypadku producent nie bierze odpowiedzialnoœci za 
prawid³owe i bezpieczne dzia³anie urz¹dzenia.

Konserwacja
Obudowê aparatu czyœciæ lekko zwil¿on¹, miêkk¹ szmatk¹ bez u¿ycia 
œrodków silnie czyszcz¹cych (¿r¹cych).
Elektrody czyœciæ dostêpnymi œrodkami dezynfekuj¹cymi

UWAGA! 

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA:

-  ci¹¿a

-  nowotwór skóry

-  powa¿ne alergie skórne

-  rozrusznik serca

- nie wykonywaæ zabiegu blisko oczu (nale¿y wykonywaæ go oko³o 1 cm 

od dolnej powieki i powy¿ej górnej powieki – NIGDY na powiece)

-  jeœli masz jakiekolwiek w¹tpliwoœci co do schorzeñ – skontaktuj siê z 

lekarzem

d³ugim naciœniêciem (O/P) wyjdŸ wyboru dŸwiêku

Na ekranie pojawi siê wybrany aktualnie jêzyk:

polski deutschenglish ðóññêèé

Pokrêt³em (O/P) wybierz ¿¹dany jêzyk.

Wybór zatwierdzamy dwa razy krótkim naciœniêciem pokrêt³a 

(O/P).

d³ugim naciœniêciem 

(O/P) wyjdŸ z zabiegu

ZMIANA JÊZYKA 

Gdy jesteœ w pozycji zabiegu : epilacja lub koagulacja

Na ekranie pojawi siê napis:

dŸwiêk za³¹czony

lub

dŸwiêk wy³¹czony

przyk³ad przy wybranym zabiegu epilacja

DZWIEK ZAL DZWIEK WYL

EP*_____... 3.5s______

Na ekranie pojawi siê napis:

AUTOMATYKA

EPILACJA

d³ugim naciœniêciem 

(O/P)  wyjdŸ z wyboru
automatyki

d³ugim naciœniêciem 

(O/P)  wyjdŸ wyboru
 zabiegu
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