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EPILATOR EP 200  

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Epilator BLEND jest urządzeniem służącym do usuwania zbędnego 
owłosienia oraz zamykania naczynek krwionośnych z wykorzystaniem 

prądu wielkiej częstotliwości i prądu stałego.

05-820 Piastów
ul. Słońskiego 13

tel/fax (0-22) 723-69-54
tel.(0-22) 723-70-72

e-mail: biomak@biomak.pl
www.biomak.eu
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WIDOK  PŁYTY  CZOŁOWEJ  APARATU

1. Włącznik sieciowy
2. Gniazdo do podłączenia uchwytu z igłą
3. MODE rodzaj pracy aparatu 

BL - Blend
EL - Elektroliza
TE - Termoliza

4. HAIR - wielkość naczynka lub grubość włosa
5. INTENSITY  - wielkość mocy prądu wielkiej częstotliwości 
6. CURRENT wielkość prądu galwana
7. BAND - gniazdo do wtyczki opaski
8. OPERATION / PRESS- okrętło zmiany ustawień 

 - przez naciśnięcie krótkie akceptacja ustawień lub długie 
naciśniecie wyjście z zabiegu.
 W opisie jako skrót O/P

DANE  TECHNICZNE:
•   Zasilanie 230 V; 50 Hz
•   Moc pobierana 35 W
• Prąd galwaniczny max. 2mA
• Prąd wielkiej częstotliwości 13,5MHz
• Wymiary 220 x 150 x 65 mm
•   Ciężar 2.2 kg
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WYPOSAŻENIE APARATU: 
 
kabel zasilający aparat                                        instrukcja obsługi

włącznik nożny                                                elektroda bierna - opaska

uchwyt do igieł i elektrod                                  kabel łączący aparat z uchwytem

imadełko do igieł UNI-PROBE                       3 igły UBI-PROBE (wybrane losowo)
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PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY

Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego z uziemieniem.
Włączyć zasilanie sieciowe POWER ON/OFF (1).

Ekran powitalny po włączeniu aparatu.

Następnie pojawią się do wyboru rodzaje zabiegów:

Przy ponownym włączeniu aparatu, ustawia się ostatnio wybrany zabieg.
Jeśli chcesz powrócić to listy wyboru zabiegu wciśnij długo pokrętło PRESS.

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

EPILATOR EP-200

Obracając pokrętło 
O/P wybieramy 
dany program.

Akceptujesz przez
krótkie naciśnięcie
pokrętła O/P lub

odczekanie około 2s.

Powrót do wyboru programu:
- naciśnij i trzymaj długo  

pokrętło O/P.

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

*BIOMAK*

opis str. 8

opis str. 15

opis str. 22

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

BLEND 

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

ELEKTROLIZA

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

TERMOLIZA
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1. Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego  230V, 50Hz  z uziemieniem.
2. Wtyczkę włącznika nożnego włożyć do gniazda na tylnej ściance aparatu.
3. Bananek kabla podłącz do uchwytu.  

4. Wtyczkę kabla podłącz do gniazda aparatu OUTPUT 

5. Użyj do uchwytu odpowiednią końcówkę mocowania igły.
 A) mocowanie igieł Uni-Probe
         B) mocowanie igieł Ballete

A

B
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5. Zmiana końcówki uchwytu pod igłę. 
Poluzować uchwyt do mocowania igieł odkręcając jego końcówkę w kierun-
ku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

6. Skręć rączkę w całość.

7. W otwór uchwytu wkręcić trzpień igły trzymając za osłonę igły Uni-Probe.

 

wybierz rodzaj końcówki
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8. Uchwyt z igłą włóż do imadełka w celu zdjęcia osłony.
Przyciśnij mocno boczny przycisk i pociągnij uchwyt do góry.
Osłonka igły zostanie w imadełku. Po skończonym zabiegu włóż igłę w 
osłonkę za pomocą imadełka.

9. Wtyczkę opaski włożyć do gniazda BAND. Pod opaskę włożyć zwilżony 
wodą wacik lub gaza. Opaskę założyć na  rękę klienta. 

                                             

USTAWIENIA APARATU PRZY ZABIEGU - BLEND
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1. Po wyborze zabiegu BLEND
 Na wyświetlaczu pojawi się napis :

2.  Aparat posiada funkcję (Automatyka) przeprowadzania zabiegów bez uży-
cia włącznika nożnego i możliwość ustawienia czasu, po którym automatycz-
nie pojawi się prąd od chwili włożenia igły do kanału włosa.

3.  Zatwierdzając tę funkcję wyświetli się czas opóźnienia, który możemy 
zmienić od 0,5s do 2,0s. Potwierdzamy wybór  naciskając  krótko (O/P).

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

BLEND
akceptowanie
naciśnij (O/P)

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

AUTOMATYKA TAK wybieranie
obróć  (O/P)

akceptowanie
naciśnij (O/P)

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

AUTOMATYKA NIE

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

AUTOMATYKA TAK

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

Opoznienie 0.5s

Można regulować
czas opóźnienia 
obracając pokrętło (O/P).

Akceptujesz przez
krótkie naciśnięcie
pokrętła (O/P).
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4. MODE  oznacza wybrany zabieg BL- BLEND

5. HAIR  oznacza wybór grubości włosa. 

6. INTENSITY - wyświetlana w procentach moc prądu wielkiej częstotliwo-
ści 13,5Mhz. Włos można usunąć stosując dużą moc prądu (80-100% mocy) 
automatycznie dobierze aparat krótki czas. Jeżeli wybierzemy moc mniejszą 
aparat dobierze dłuży czas pracy.

BLEND - czas płynięcia prądu wysokiej częstotliwości
grubość włosa

czas pracy
INTENSITY  -  moc w procentach

30% 65% 100%
jedwabisty 0,5 sekundy 0,2 sekundy 0,05 sekundy
cienki 1,0 sekundy 0,5 sekundy 0,1 sekundy
normalny 1,6 sekundy 0,7 sekundy 0,2 sekundy
średni 2,1 sekundy 1,0 sekundy 0,25 sekundy
gruby 2,6 sekundy 1,3 sekundy 0,3 sekundy

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

BL norm 85 -0.95   

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

BL norm 85 -0.95   jedw

cien

norm

sred

grub

jedwabisty
cienki

normalny
średni
grubywybieranie

obróć  (O/P)

akceptowanie
naciśnij (O/P)

zmiana wartości
obróć  (O/P)

akceptowanie
naciśnij (O/P)

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

BL norm 85 -0.95   
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7. CURRENT - wielkość prądu galwanu. Skala od 0.00 do 2.00mA
Tak samo jak w przypadku ustawień mocy (INTENSITY) jeśli ustawimy duży 
prąd galwanu aparat automatycznie dobierze czas pracy.  Duża wartość prą-
du krótki czas. Mała wartość prądu długi czas. Patrz na tabelę prądu galwa-
nicznego.

BLEND - czas płynięcia prądu galwana
grubość włosa

czas pracy
prąd galwana

0.5mA 1.0mA 1.5mA 2.0mA
jedwabisty 3,4 sekundy 1,6 sekundy 0,9 sekundy 0,7 sekundy
cienki 5,5 sekundy 2,9 sekundy 2,0 sekundy 1,6 sekundy
normalny 7,5 sekundy 4,4 sekundy 3,0 sekundy 2,6 sekundy
średni 9,2 sekundy 5,8 sekundy 3,9 sekundy 3,6 sekundy
gruby 11,0 sekundy 7,2 sekundy 5,1 sekundy 4,6 sekundy

8. ROZPOCZĘCIE ZABIEGU

Zdejmij metalowe elementy, np. biżuterię. Oczyść i zdezynfekuj miejsce pod-
dawane zabiegowi.  Wybierz odpowiednią igłę do zabiegu.
Igła Ballet, wygodniejsza do zamykania naczynek krwionośnych ze względu 
na ostry koniec. 
Igła Uniprobe, odpowiedniejsza do usuwania owłosienia z uwagi na tępą 
końcówkę.

Rozmiar igły dobieramy do wielkości naczynka / grubości włosa. Im większe 
naczynko / włos, tym grubszej igły możemy użyć.

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

BL norm 85 -0.95   

zmiana wartości
obróć  (O/P)

akceptowanie
naciśnij (O/P)
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Celem dobrego rozpoznania ustawień i nie wywołania  przykrych wrażeń u 
klientki, należy rozpocząć od wartości średnich np.:

9. Wprowadzenie igły w kanał włosowy.
Igłę w mieszek włosowy wprowadzamy pod takim kątem, pod jakim wyrasta 
włos ze skóry, najlepiej od spodu włosa. Igła odpowiednio wprowadzona w 
kanał mieszka nie powoduje bólu, kłucia, czy innych nieprzyjemnych odczuć, 
wprowadzamy ją do momentu poczucia lekkiego oporu, oznacza to, że do-
tarliśmy do cebulki, wtedy puszczamy impuls / prąd.  Jeśli wprowadzanie igły 
boli lub kłuje oznacza to, że wprowadzamy igłę obok mieszka włosowego.

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

BL norm 85 -0.95   

Umieszczenie
igły w mieszku  włosowym

Schemat pracy

Zadanie impulsu
epilacji

Usunięcie
martwego
włosa

KROK

KROK

KROK

1
2

3
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10A. Zadanie impulsu przy włączonej automatyce. 

Aby rozpocząć zabieg-impuls wystarczy włożyć igłę w kanał mieszka. Po 
ustawionym czasie opóźnienia nastąpi zadanie impulsu. Jeżeli ustawiliśmy np. 
opóźnienie na 1,0s to impuls popłynie po 1 sekundzie od włożenia igły w ka-
nał mieszka. Koniec zadanego impulsu komunikowany jest krótkim sygnałem 
dźwiękowym. Jeżeli dźwięku nie słyszymy oznacza to że impulsu nie było. 
Powodem może być np. niezapięta elektroda bierna czyli opaska, lub brak 
kontaktu między rączką a aparatem.  Sprawdź też czy dźwięk jest włączony 
(patrz str. 28)

Zakończenie usuwania włosa sygnalizowane jest krótkim sygnałem dźwięko-
wym (pod warunkiem, że sygnał dźwiękowy jest włączony patrz strona 28), 
za wczesne wyjęcie igły lub utrata kontaktu opaski, sygnalizowane jest dłu-
gim sygnałem dźwiękowym.

W raz z doświadczeniem opóźnienie automatyki możemy ustawić na czas 
krótszy. 

Po rozpoczęciu pracy na wyświetlaczu pojawią się wybrane parametry np. 

W czasie zabiegu przy metodzie [ BLEND ] można zmieniać wielkość mocy 
prądu. Przed zmianą parametrów należy odłączyć obwód pacjenta – wyjąć 
igłę z kanału włosa. 

Ilość operacji wkłucia się możemy wyświetlić przez naciśniecie nożnego 
włącznika. Po lewej czas trwania zabiegu 2:34 sekundy oraz po prawej 20 
impulsów.

W celu zakończenia zabiegu wcisnąć długo pokrętło O/P. 

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

AUTOMATYKA TAK

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

Opoznienie 1.0s

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

BL norm 50 -0.95   

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

0:02:34   020
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Na wyświetlaczu pojawi się: 

Zmiana rodzaju zabiegu naciśnij długo pokrętło O/P.

10B. Zadanie impulsu przy wyłączonej automatyce. 

Aby rozpocząć zabieg-impuls  naciskamy włącznik nożny. Zakończenie usu-
wania włosa sygnalizowane jest krótkim sygnałem dźwiękowym (pod wa-
runkiem, że sygnał dźwiękowy jest włączony patrz strona 28), za wczesne 
wyjęcie igły lub utrata kontaktu opaski, sygnalizowane jest długim sygnałem 
dźwiękowym.

Po usłyszeniu krótkiego dźwięku, delikatnie wyjąć igłę z kanału mieszka. 
Operację powtarzamy tak samo przy następnym kanale włosowym.

Jeżeli dźwięku nie słyszymy oznacza to że impulsu nie było. 

Powodem może być np. niezapięta elektroda bierna (opaska), lub brak kon-
taktu między rączką a aparatem. Na wyświetlaczu pojawi się napis sprawdź 
przewody.

Po rozpoczęciu pracy na wyświetlaczu pojawią się wybrane parametry np. 

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

KONIEC ZABIEGU

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

AUTOMATYKA NIE

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

spr. przewody

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

BL norm 50 -0.95   
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W czasie zabiegu przy metodzie [ BLEND ] można zmieniać wielkość mocy 
prądu. Przed zmianą parametrów należy odłączyć obwód pacjenta – wyjąć 
igłę z kanału włosa. 

Ilość operacji wkłucia się możemy wyświetlić przez naciśniecie włączni-
ka  nożnego.  Trzymaj długo włącznik nożny. Na chwilę zobaczymy napis 
sprawdź przewody a następnie pojawi się ekran licznika. Po lewej czas trwa-
nia zabiegu 2:34 sekundy oraz po prawej 20 impulsów.

Trzymaj cały czas włącznik nożny

W celu zakończenia zabiegu wcisnąć długo pokrętło O/P. 
Na wyświetlaczu pojawi się: 

Zmiana rodzaju zabiegu naciśnij długo pokrętło O/P.

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

spr. przewody

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

0:02:34   020

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

KONIEC ZABIEGU
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USTAWIENIA APARATU PRZY ZABIEGU - ELEKTROLIZA

1. Po wyborze zabiegu ELEKTROLIZA
 Na wyświetlaczu pojawi się napis :

2.  Aparat posiada funkcję (Automatyka) przeprowadzania zabiegów bez uży-
cia włącznika nożnego i możliwość ustawienia czasu, po którym automatycz-
nie pojawi się prąd od chwili włożenia igły do kanału włosa.

3.  Zatwierdzając tę funkcję wyświetli się czas opóźnienia, który możemy 
zmienić od 0,5s do 2,0s. Potwierdzamy wybór  naciskając  krótko (O/P).

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

ELEKTROLIZA
akceptowanie
naciśnij (O/P)

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

AUTOMATYKA TAK wybieranie
obróć  (O/P)

akceptowanie
naciśnij (O/P)

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

AUTOMATYKA NIE

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

AUTOMATYKA TAK

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

Opoznienie 0.5s

Można regulować
czas opóźnienia 
obracając pokrętło (O/P).

Akceptujesz przez
krótkie naciśnięcie
pokrętła (O/P).
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4. MODE  oznacza wybrany zabieg EL- ELEKTROLIZA

5. HAIR  oznacza wybór grubości włosa. 

6. CURRENT - wielkość prądu galwanu. Skala od 0.00 do 2.00mA
Tak samo jak w przypadku ustawień mocy (INTENSITY) jeśli ustawimy duży 
prąd galwana aparat automatycznie dobierze czas pracy.  Duża wartość prą-
du krótki czas. Mała wartość prądu długi czas. Patrz na tabelę prądu galwa-
nicznego.

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

EL cien    -0.95   

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

EL cien    -0.95   jedw

cien

norm

sred

grub

jedwabisty
cienki

normalny
średni
grubywybieranie

obróć  (O/P)

akceptowanie
naciśnij (O/P)

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

EL cien    -0.95   

zmiana wartości
obróć  (O/P)

akceptowanie
naciśnij (O/P)
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ELEKTROLIZA - czas płynięcia prądu galwana
grubość włosa

czas pracy
prąd galwana

0.5mA 1.0mA 1.5mA 2.0mA
jedwabisty 3,6 sekundy 1,6 sekundy 5,4 sekundy 0,7 sekundy
cienki 7,1 sekundy 3,4 sekundy 2,1 sekundy 1,5 sekundy
normalny 10,7 sekundy 5,3 sekundy 3,4 sekundy 2,4 sekundy
średni 15,0 sekundy 7,2 sekundy 4,7 sekundy 3,4 sekundy
gruby 17,0 sekundy 9,6 sekundy 6,1 sekundy 4,4 sekundy

7. ROZPOCZĘCIE ZABIEGU

Zdejmij metalowe elementy, np. biżuterię. Oczyść i zdezynfekuj miejsce pod-
dawane zabiegowi.  Wybierz odpowiednią igłę do zabiegu.
Igła Ballet, wygodniejsza do zamykania naczynek krwionośnych ze względu 
na ostry koniec. 
Igła Uniprobe, odpowiedniejsza do usuwania owłosienia z uwagi na tępą 
końcówkę.

Rozmiar igły dobieramy do wielkości naczynka / grubości włosa. Im większe 
naczynko / włos, tym grubszej igły możemy użyć.
Celem dobrego rozpoznania ustawień i nie wywołania  przykrych wrażeń u 
klientki, należy rozpocząć od wartości średnich np.:

8. Wprowadzenie igły w kanał włosowy.
Igłę w mieszek włosowy wprowadzamy pod takim kątem, pod jakim wyrasta 
włos ze skóry, najlepiej od spodu włosa. Igła odpowiednio wprowadzona w 
kanał mieszka nie powoduje bólu, kłucia, czy innych nieprzyjemnych odczuć, 
wprowadzamy ją do momentu poczucia lekkiego oporu, oznacza to, że dotar-
liśmy do cebulki, wtedy puszczamy impuls.  Jeśli wprowadzanie igły boli lub 
kłuje oznacza to, że wprowadzamy igłę obok mieszka włosowego.

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

EL cien    -0.95   
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9A. Zadanie impulsu przy włączonej automatyce. 

Aby rozpocząć zabieg-impuls wystarczy włożyć igłę w kanał mieszka. Po 
ustawionym czasie opóźnienia nastąpi zadanie impulsu. Jeżeli ustawiliśmy np. 
opóźnienie na 1,0s to impuls popłynie po 1 sekundzie od włożenia igły w ka-
nał mieszka. Koniec zadanego impulsu komunikowany jest krótkim sygnałem 
dźwiękowym. Jeżeli dźwięku nie słyszymy oznacza to że impulsu nie było. 
Powodem może być np. niezapięta elektroda bierna czyli opaska, lub brak 
kontaktu między rączką a aparatem. Sprawdź też czy dźwięk jest włączony 
(patrz str. 28)

Zakończenie usuwania włosa sygnalizowane jest krótkim sygnałem dźwięko-
wym (pod warunkiem, że sygnał dźwiękowy jest włączony patrz strona 28), 
za wczesne wyjęcie igły lub utrata kontaktu opaski, sygnalizowane jest dłu-
gim sygnałem dźwiękowym.

Umieszczenie
igły w mieszku  włosowym

Schemat pracy

Zadanie impulsu
epilacji

Usunięcie
martwego
włosa

KROK

KROK

KROK

1
2

3

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

AUTOMATYKA TAK

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

Opoznienie 1.0s
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W raz z doświadczeniem opóźnienie automatyki możemy ustawić na czas 
krótszy. 

Po rozpoczęciu pracy na wyświetlaczu pojawią się wybrane parametry np. 

W czasie zabiegu przy metodzie [ BLEND ] można zmieniać wielkość mocy 
prądu. Przed zmianą parametrów należy odłączyć obwód pacjenta – wyjąć 
igłę z kanału włosa. 

Ilość operacji wkłucia się możemy wyświetlić przez naciśniecie włącznika  
nożnego. Po lewej czas trwania zabiegu 2:34 sekundy oraz po prawej 20 im-
pulsów.

W celu zakończenia zabiegu wcisnąć długo pokrętło O/P. 

Na wyświetlaczu pojawi się: 

Zmiana rodzaju zabiegu naciśnij długo pokrętło O/P.

9B. Zadanie impulsu przy wyłączonej automatyce. 

Aby rozpocząć zabieg-impuls  naciskamy włącznik nożny. Zakończenie usu-
wania włosa sygnalizowane jest krótkim sygnałem dźwiękowym (pod wa-

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

EL cien    -0.95   

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

0:02:34   020

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

KONIEC ZABIEGU

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

AUTOMATYKA NIE
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runkiem, że sygnał dźwiękowy jest włączony patrz strona 28), za wczesne 
wyjęcie igły lub utrata kontaktu opaski, sygnalizowane jest długim sygnałem 
dźwiękowym.

Po usłyszeniu krótkiego dźwięku, delikatnie wyjąć igłę z kanału mieszka. 
Operację powtarzamy tak samo przy następnym kanale włosowym.

Jeżeli dźwięku nie słyszymy oznacza to że impulsu nie było. 

Powodem może być np. niezapięta elektroda bierna (opaska), lub brak kon-
taktu między rączką a aparatem. Na wyświetlaczu pojawi się napis sprawdź 
przewody.

Po rozpoczęciu pracy na wyświetlaczu pojawią się wybrane parametry np. 

W czasie zabiegu przy metodzie [ BLEND ] można zmieniać wielkość mocy 
prądu. Przed zmianą parametrów należy odłączyć obwód pacjenta – wyjąć 
igłę z kanału włosa. 

Ilość operacji wkłucia się możemy wyświetlić przez naciśniecie włączni-
ka  nożnego.  Trzymaj długo włącznik nożny. Na chwilę zobaczymy napis 
sprawdź przewody a następnie pojawi się ekran licznika. Po lewej czas trwa-
nia zabiegu 2:34 sekundy oraz po prawej 20 impulsów.

Trzymaj cały czas włącznik nożny

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

spr. przewody

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

EL cien    -0.95   

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

spr. przewody

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

0:02:34   020
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W celu zakończenia zabiegu wcisnąć długo pokrętło O/P. 
Na wyświetlaczu pojawi się: 

Zmiana rodzaju zabiegu naciśnij długo pokrętło O/P.

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

KONIEC ZABIEGU
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USTAWIENIA APARATU PRZY ZABIEGU - TERMOLIZA

1. Po wyborze zabiegu TEMOLIZA
 Na wyświetlaczu pojawi się napis :

2.  Aparat posiada funkcję (Automatyka) przeprowadzania zabiegów bez uży-
cia włącznika nożnego i możliwość ustawienia czasu, po którym automatycz-
nie pojawi się prąd od chwili włożenia igły do kanału włosa.

3.  Zatwierdzając tę funkcję wyświetli się czas opóźnienia, który możemy 
zmienić od 0,5s do 2,0s. Potwierdzamy wybór  naciskając  krótko (O/P).

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

TERMOLIZA
akceptowanie
naciśnij (O/P)

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

AUTOMATYKA TAK wybieranie
obróć  (O/P)

akceptowanie
naciśnij (O/P)

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

AUTOMATYKA NIE

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

AUTOMATYKA TAK

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

Opoznienie 0.5s

Można regulować
czas opóźnienia 
obracając pokrętło (O/P).

Akceptujesz przez
krótkie naciśnięcie
pokrętła (O/P).
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4. MODE  oznacza wybrany zabieg TE- TERMOLIZA

5. HAIR  oznacza wybór grubości włosa. 

6. INTENSITY - wyświetlana w procentach moc prądu wielkiej częstotliwo-
ści 13,5Mhz. Włos można usunąć stosując dużą moc prądu (80-100% mocy) 
automatycznie dobierze aparat krótki czas. Jeżeli wybierzymy moc mniejszą 
aparat dobierze dłuży czas pracy.

TERMOLIZA - czas płynięcia prądu wysokiej częstotliwości
grubość włosa

czas pracy
INTENSITY  -  moc w procentach

40% 65% 100%
jedwabisty 1,3 sekundy 0,3 sekundy 0,05 sekundy
cienki 2,5 sekundy 0,7 sekundy 0,1 sekundy
normalny 3,6 sekundy 1,0 sekundy 0,2 sekundy
średni 5,2 sekundy 1,5 sekundy 0,3 sekundy
gruby 6,7 sekundy 2,2 sekundy 0,5 sekundy

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

TE norm 90        

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

TE norm 90        jedw

cien

norm

sred

grub

jedwabisty
cienki

normalny
średni
grubywybieranie

obróć  (O/P)

akceptowanie
naciśnij (O/P)

zmiana wartości
obróć  (O/P)

akceptowanie
naciśnij (O/P)

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

TE norm 90        
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7. ROZPOCZĘCIE ZABIEGU

Zdejmij metalowe elementy, np. biżuterię. Oczyść i zdezynfekuj miejsce pod-
dawane zabiegowi.  Wybierz odpowiednią igłę do zabiegu.
Igła Ballet, wygodniejsza do zamykania naczynek krwionośnych ze względu 
na ostry koniec. 
Igła Uniprobe, odpowiedniejsza do usuwania owłosienia z uwagi na tępą 
końcówkę.

Rozmiar igły dobieramy do wielkości naczynka / grubości włosa. Im większe 
naczynko / włos, tym grubszej igły możemy użyć.
Celem dobrego rozpoznania ustawień i nie wywołania  przykrych wrażeń u 
klientki, należy rozpocząć od wartości średnich np.:

8. Wprowadzenie igły w kanał włosowy.
Igłę w mieszek włosowy wprowadzamy pod takim kątem, pod jakim wyrasta 
włos ze skóry, najlepiej od spodu włosa. Igła odpowiednio wprowadzona w 
kanał mieszka nie powoduje bólu, kłucia, czy innych nieprzyjemnych odczuć, 
wprowadzamy ją do momentu poczucia lekkiego oporu, oznacza to, że do-
tarliśmy do cebulki, wtedy puszczamy impuls / prąd.  Jeśli wprowadzanie igły 
boli lub kłuje oznacza to, że wprowadzamy igłę obok mieszka włosowego.

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

TE norm 90        

Umieszczenie
igły w mieszku  włosowym

Schemat pracy

Zadanie impulsu
epilacji

Usunięcie
martwego
włosa

KROK

KROK

KROK

1
2

3
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9A. Zadanie impulsu przy włączonej automatyce. 

Aby rozpocząć zabieg-impuls wystarczy włożyć igłę w kanał mieszka. Po 
ustawionym czasie opóźnienia nastąpi zadanie impulsu. Jeżeli ustawiliśmy np. 
opóźnienie na 1,0s to impuls popłynie po 1 sekundzie od włożenia igły w ka-
nał mieszka. Koniec zadanego impulsu komunikowany jest krótkim sygnałem 
dźwiękowym. Jeżeli dźwięku nie słyszymy oznacza to że impulsu nie było. 
Powodem może być np. niezapięta elektroda bierna czyli opaska, lub brak 
kontaktu między rączką a aparatem. Sprawdź też czy dźwięk jest włączony 
(patrz str. 28)

Zakończenie usuwania włosa sygnalizowane jest krótkim sygnałem dźwięko-
wym (pod warunkiem, że sygnał dźwiękowy jest włączony patrz strona 28), 
za wczesne wyjęcie igły lub utrata kontaktu opaski, sygnalizowane jest dłu-
gim sygnałem dźwiękowym.

W raz z doświadczeniem opóźnienie automatyki możemy ustawić na czas 
krótszy. 

Po rozpoczęciu pracy na wyświetlaczu pojawią się wybrane parametry np. 

W czasie zabiegu przy metodzie [ BLEND ] można zmieniać wielkość mocy 
prądu. Przed zmianą parametrów należy odłączyć obwód pacjenta – wyjąć 
igłę z kanału włosa. 

Ilość operacji wkłucia się możemy wyświetlić przez naciśniecie nożnego 
włącznika. Po lewej czas trwania zabiegu 2:34 sekundy oraz po prawej 20 
impulsów.

W celu zakończenia zabiegu wcisnąć długo pokrętło O/P. 

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

AUTOMATYKA TAK

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

Opoznienie 1.0s

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

TE norm 90        

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

0:02:34   020
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Na wyświetlaczu pojawi się: 

Zmiana rodzaju zabiegu naciśnij długo pokrętło O/P.

9B. Zadanie impulsu przy wyłączonej automatyce. 

Aby rozpocząć zabieg-impuls  naciskamy włącznik nożny. Zakończenie usu-
wania włosa sygnalizowane jest krótkim sygnałem dźwiękowym (pod wa-
runkiem, że sygnał dźwiękowy jest włączony patrz strona 28), za wczesne 
wyjęcie igły lub utrata kontaktu opaski, sygnalizowane jest długim sygnałem 
dźwiękowym.

Po usłyszeniu krótkiego dźwięku, delikatnie wyjąć igłę z kanału mieszka. 
Operację powtarzamy tak samo przy następnym kanale włosowym.

Jeżeli dźwięku nie słyszymy oznacza to że impulsu nie było. 

Powodem może być np. niezapięta elektroda bierna (opaska), lub brak kon-
taktu między rączką a aparatem. Na wyświetlaczu pojawi się napis sprawdź 
przewody.

Po rozpoczęciu pracy na wyświetlaczu pojawią się wybrane parametry np. 

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

KONIEC ZABIEGU

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

AUTOMATYKA NIE

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

spr. przewody

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

TE norm 90        
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W czasie zabiegu przy metodzie [ BLEND ] można zmieniać wielkość mocy 
prądu. Przed zmianą parametrów należy odłączyć obwód pacjenta – wyjąć 
igłę z kanału włosa. 

Ilość operacji wkłucia się możemy wyświetlić przez naciśniecie nożne-
go włącznika.  Trzymaj długo włącznik nożny. Na chwilę zobaczymy napis 
sprawdź przewody a następnie pojawi się ekran licznika. Po lewej czas trwa-
nia zabiegu 2:34 sekundy oraz po prawej 20 impulsów.

Trzymaj cały czas włącznik nożny

W celu zakończenia zabiegu wcisnąć długo pokrętło O/P. 
Na wyświetlaczu pojawi się: 

Zmiana rodzaju zabiegu naciśnij długo pokrętło O/P.

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

spr. przewody

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

0:02:34   020

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

KONIEC ZABIEGU
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MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

BL norm 85 -0.95   

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

BLEND

WYŁĄCZANIE - WŁĄCZANIE DŹWIĘKU 

Gdy jesteś w pozycji zabiegu: 

przykład przy wybranym zabiegu BLEND. W każdym innym wybranym programem po-
stępujemy analogicznie tak samo.

długim naciśnięciem 
PRESS wyjdź z za-
biegu

LUB

dźwięk załączony

dźwięk wyłączony

Następnie po raz drugi naciśnij długo pokrętło PRESS

Na ekranie pojawi się napis:

Pokrętłem OPERATION wybierz żądaną opcję
dźwięk załączony lub wyłączony.

Wybór zatwierdzamy krótkim naciśnięciem pokrętła 
PRESS

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

DZWIEK ZAL

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

DZWIEK WYL
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MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

BL norm 85 -0.95   

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

BLEND

ZMIANA JĘZYKA MENU
Gdy jesteś w pozycji zabiegu: 

przykład przy wybranym zabiegu BLEND. W każdym innym wybranym programem po-
stępujemy analogicznie tak samo.

długim naciśnięciem 
PRESS wyjdź z za-
biegu

LUB

dźwięk załączony

dźwięk wyłączony

Następnie po raz drugi naciśnij długo pokrętło PRESS

Na ekranie pojawi się napis:

Na ekranie pojawi się wybrany aktualnie język:

Pokrętłem OPERATION wybierz żądaną opcję
dźwięk załączony lub wyłączony.

Wybór zatwierdzamy krótkim naciśnięciem pokrętła PRESS

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

DZWIEK ZAL

polski english deutsch русский

MODE            HAIR            INTENSITY    CURRENT  

DZWIEK WYL

Pokrętłem OPERATION wybierz żądany język.

Wybór zatwierdzamy dwa razy krótkim naciśnięciem pokrętła PRESS
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PRZECIWWSKAZANIA 
Przeciwwskazania do zabiegów to ciąża, sztuczne zastawki serca oraz posia-
danie rozrusznika serca.  (wymagana konsultacja lekarza)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS ZABIEGU
• Aby nie dopuścić do uszkodzenia skóry należy:
• Dopasować natężenie i czas przepływu prądu do indywidualnych odczuć 

klienta
• Bardzo starannie wprowadzać igłę, w celu uniknięcia powierzchownych 

oparzeń skóry
• Unikać wystawiania na słońce obszaru objętego zabiegiem przez 24 godzi-

ny po jego zakończeniu
• Bezpośrednio po zabiegu trzeba liczyć się z podrażnieniem skóry, małymi 

śladami po igle, opuchlizną w bardziej czułych miejscach twarzy

PO ZABIEGU NALEŻY UNIKAĆ:
• wystawiania skóry na ostre słońce - opalanie 
• smarowania miejsca po zabiegu jakimikolwiek maściami/kremami
• peelingu w miejscu po zabiegu
• obcisłych ubrań, w tym rajstop i uciskających skarpetek, tam gdzie był wy-

konywany zabieg
• gorących kąpieli, szczególnie po zamykaniu naczynek
• wykonywania zabiegu w okresie upałów i dużych mrozów.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
• Wtyczkę sieciową włączać do gniazda z bolcem uziemiającym.
• Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być 

oddany do producenta celem przeglądu.
• Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w za-

kładzie serwisowym na nowy tego samego typu.
• Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie 

jest zabronione.
• Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utratą 

gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bez-
pieczne działanie urządzenia.
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