ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
808nm Diode Laser Hair Removal Beauty Equipment

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Παρακαλούμε μην αποσυναρμολογείτε τον εξοπλισμό και μη
διενεργείτε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που δεν αναγράφεται στις
οδηγίες. Όλες οι επιδιορθώσεις πρέπει να γίνονται από το
εξειδικευμένο προσωπικό μας.
• Παρακαλούμε μην συναρμολογείτε η λειτουργείτε τον εξοπλισμό κοντά
σε νερό η με βρεγμένα χέρια. Μην ρίχνετε υγρά πάνω στο μηχάνημα.
• Παρακαλούμε βγάλτε τη πρίζα στις παρακάτω περιπτώσεις
1. Ο εξοπλισμός έρθει σε επαφή με υγρό
2. Ο εξοπλισμός έχει περίεργη μυρωδιά, καπνό η δυνατό θόρυβο
3. Έχει χαλάσει το καλώδιο
4. Ο εξοπλισμός έπεσε και έσπασε
• Παρακαλούμε μην ακουμπάτε τίποτα πάνω στα καλώδια
• Παρακαλούμε αφαιρέστε το καλώδιο μετά τη χρήση για τη δική σας
ασφάλεια
• Μην αφήνετε τίποτα πάνω και μέσα στο μηχάνημα, διότι μπορεί να
προκαλέσει φωτιά. Εάν κάτι μπει στο μηχάνημα, μη το βγάλετε μόνοι
σας, επικοινωνήστε αμέσως με το διανομέα η την εταιρεία
• Μη τοποθετείτε τον εξοπλισμό σε ασταθές δάπεδο
• Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις παραπάνω πληροφορίες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
• Είναι σημαντικό να ορίζετε διαφορετικές λειτουργίες σύμφωνα με τις
ανάγκες του πελάτη
• Η συνεδρία δεν θα πρέπει να είναι επώδυνη και να προκαλεί ερεθισμό
στο δέρμα η να αφήνει σημάδια
• Κινήστε τις κεφαλές αργά πάνω στην επιδερμίδα του σώματος η του
προσώπου χωρίς να σταματάτε σε κανένα σημείο πάνω στο δέρμα.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για παιδιά κάτω των 7 χρονών. Οι
συνεδρίες για παιδιά άνω των 7 ετών απαιτεί ιατρική έγκριση.
• Μη χρησιμοποιείτε
τη συσκευή αν έχετε πυρετό, φλεγμονή,
δερματίτιδα (ακμή, έκζεμα, έρπης), κονδυλώματα, πληγές, σοβαρές
αρρώστιες (καρκίνο, AIDS, ηπατίτιδα, αρρώστιες αίματος). Μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχετε φλεβίτη, χειρουργημένες φλέβες
έως 2 μήνες, κιρσώδεις φλέβες ή μυρμήγκιασμα στα άκρα,
συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
• Απαγορεύεται η χρήση στις εγκύους.
• Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εξωτερική χρήση και
σε υγιείς περιοχές του σώματος εκτός από τα μάτια, το λάρυγγα, τα
αυτιά, τη γλωττίδα και τα γεννητικά όργανα.
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μέσα στο στόμα, το επιθήλιο,
τις θηλές και τις κρεατοελιές.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν πάσχετε από επιληψία ή άλλη
διανοητική η ψυχική ασθένεια.
• Σε περίπτωση μακρόχρονης θεραπείας με φάρμακα, όπως
αντιφλεγμονώδη, αντιπηκτικά, αντιβιοτικά ή εάν το δέρμα σας
μελανιάζει εύκολα, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας.
• Μη το χρησιμοποιείτε σε σημεία του σώματος με κοσμήματα.
• Η τακτική χρήση της συσκευής επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Είναι προτιμότερο να μην διακόπτετε τις συνεδρίες σας. Εάν δεν
ακολουθείτε τις οδηγίες λειτουργίας και χρήσης δε θα έχετε τα
επιθυμητά αποτελέσματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μεγαλύτερο
διάστημα από το προτεινόμενο.

• Εάν δεν βλέπετε βελτίωση στα αποτελέσματα, συμβουλευτείτε τον
γιατρό σας.
• Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σύμφωνα με την ηλικία και τις
καθημερινές συνήθειες του πελάτη.
• Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μετά από πλαστική
επέμβαση με τη συμβουλή του χειρούργου.
• Το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο μόνο για επαγγελματική χρήση, η
προσωπική χρήση απαγορεύεται.
• Ο χρόνος που το μηχάνημα είναι σε χρήση δεν πρέπει να ξεπερνάει τις
2 ώρες. Ο καλύτερος τρόπος είναι να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα
και να το αφήσετε να ξεκουραστεί για 10-15 λεπτά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟΥΣ 35℃.
2. MONO ΑΠΙΩΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΈΝΟ ΝΕΡΟ. 3. ΙΔΑΝΙΚΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 28℃
4. ΥΓΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 80%.

Πως να εγκαταστήσετε το μηχάνημα
1) Ανοίξτε τη συσκευασία.
2) Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδο δάπεδο.
3) Ελέγξτε την καλή κατάσταση του μηχανήματος και σιγουρευτείτε ότι
δεν υπάρχει κάποια εξωτερική βλάβη. Ενδέχεται να υπάρχει λίγο νερό
στην επιφάνεια του μηχανήματος. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει και
μετά βάλτε νερό για δοκιμή. Μην ανησυχήσετε για αυτό καθώς
ελέγχουμε τα μηχανήματα πριν την αποστολή τους.
4) Διατηρήστε τη θερμοκρασία δωματίου στους 22℃-28℃ και την υγρασία
όχι περισσότερο από 20%.
5) Τοποθέτηση απιονισμένου και αποσταγμένου νερού:
• Ξεβιδώστε τα καπάκια του νερού και ρίξτε το νερό.
• Για ευκολία χρησιμοποιείστε το σωλήνα και το χωνί νερού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΘΕ 10-15 ΗΜΕΡΕΣ.

DIODE LASER - ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Το Diode Laser για αποτρίχωση βασίζεται στη δυναμική του φωτός και της
θερμότητας. Το laser εισχωρεί στην επιφάνεια του δέρματος και φτάνει
στους θύλακες της τρίχας. Το φως μπορεί να απορροφηθεί και να
μετατραπεί σε θερμότητα καταστρέφοντας το θύλακα της τρίχας,
μειώνοντας τη τριχοφυΐα χωρίς βλάβες. Ελάχιστος πόνος, εύκολη
λειτουργία, απόλυτη ασφάλεια για μόνιμη αποτρίχωση τώρα!
Το Diode Laser διαθέτει συχνότητα φωτός 808nm αποτελεσματική για την
ασφαλή συνεδρία αποτρίχωσης. Το φως του lazer απορροφάται από την
τρίχα και το θύλακα και μετατρέπεται σε θερμότητα αυξάνοντας τη
θερμοκρασία του θύλακα. Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται αρκετά
καταστρέφει τη δομή του θύλακα και μετά από μια περίοδο συνεδριών
επιτυγχάνεται το μόνιμο αποτέλεσμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σύμφωνα με μακροχρόνιες κλινικές μελέτες, το σύστημα του PureLaze έχει
την ικανότητα να μειώνει την επανεμφάνιση της τρίχας και να
εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους δέρματος και τρίχας, ικανοποιώντας
εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες και προμηθευτές σε όλο το κόσμο. Η
χειρολαβή Chilltip παρέχει πάγωμα και πίεση στη περιοχή της
αποτρίχωσης επιτυγχάνοντας τη καλύτερη διείσδυση του laser στη ρίζα
του θύλακα. Η αποτελεσματικότητα, οι διευρυμένες εφαρμογές και τα
άριστα κλινικά αποτελέσματα του μηχανήματος προσφέρουν μια νέα
ευκαιρία ανάπτυξης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Επαγγελματικό 808 Diode Lazer, κατάλληλο για όλους τους τύπους
και αποχρώσεις τρίχας
• Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος
• Ασφαλές και γρήγορο. Απαιτούνται 3-4 συνεδρίες με διάλειμμα 3
εβδομάδων.
•
•
•
•

Χωρίς επιπλοκές και επιπτώσεις.
Αποτέλεσμα υψηλής ενεργειακής πυκνότητας 180J/cm2
Αποτέλεσμα υψηλής συχνότητας 10HZ
Μεγάλη επιφάνεια κεφαλής
25*35mm2: γρήγορη
αποτελεσματική

και

• Αισθητό πάγωμα: ασφαλές και ευχάριστο πάγωμα της περιοχής
στους 5℃

Τεχνικές Παράμετροι
Laser wavelength/type

808nm Diode Laser

Power

3000W

Energy density

1-180J/cm2

Frequency

1-10Hz

Spot size

25*35mm2

Control screen type

10.4" 24-digital true color touch
screen

Cooling mode
Power Supply

Water Chiller System
AC220V/110V 50-60HZ

ΒΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1) Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα αν είναι σωστά συνδεδεμένα, καθαρά
και απολυμασμένα.
2) Πρώτα καθαρίστε το δέρμα και επαλείψτε το τζελ.
3) Βάλτε το μηχάνημα στη πρίζα και ενεργοποιήστε το.
4) Σύμφωνα με το τύπο δέρματος και τρίχας του πελάτη προσαρμόστε
κατάλληλα την ένταση και τη συχνότητα.
5) Μετά τη συνεδρία, παρακαλούμε σταματήστε τη λειτουργία του
μηχανήματος και έπειτα απενεργοποιήστε το. Καθαρίστε και
απολυμάνετε τα εξαρτήματα και τοποθετήστε τα στη θέση τους.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
1) Αρχική Οθόνη: όταν ενεργοποιείτε το μηχάνημα βλέπετε το μήνυμα
καλωσορίσματος μετά από λίγα δευτερόλεπτα αυτόματα
μεταβαίνετε στην οθόνη λειτουργίας.

2) Οθόνη Λειτουργίας: μπορείτε να επιλέξετε το σημείο σώματος που
θέλετε να αποτριχώσετε. Μπορείτε να επιλέξετε επίσης το τύπο και
το χρώμα δέρματος.

Ρύθμιση της Έντασης (Energy Density Setting) : πατήστε την οθόνη
για να αυξήσετε η να μειώσετε την ένταση. Προτεινόμενη ένταση 90180 J/cm2.
Πατήστε το κουμπί - + για να ρυθμίσετε την ένταση.

Ρύθμιση Συχνότητας (Frequency Setting): πατήστε σε αυτή την
οθόνη για να ρυθμίσετε τη συχνότητα από 1-3HZ. Εάν επιθυμείτε
μόνιμη αποτρίχωση γρήγορα επιλέξτε 10HZ. Προτεινόμενη
συχνότητα 3 ΜHZ.
Πατήστε το κουμπί +- για να ρυθμίσετε τη συχνότητα.

REST: πατήστε το κουμπί για επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων.

SAVE: το μηχάνημα μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα. Όταν βρείτε
την κατάλληλη συχνότητα και ένταση αποθηκεύστε αυτή τη
συνεδρία.

READY: αφού έχετε επιλέξει χρώμα δέρματος, σημείο σώματος και
έχετε ρυθμίσει ένταση και συχνότητα, πατήστε αυτό το κουμπί για
να ξεκινήσετε τη συνεδρία. Το χρώμα του κουμπιού θα γίνει μπλε.

STANDBY: Όταν ολοκληρώσετε τη συνεδρία πατήστε αυτό το
κουμπί και θα γίνει άσπρο.

HANDLE PIECE TEMPERATURE: Όταν δείχνει την ένδειξη
LOW 30℃, σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι φυσιολογική. Όταν η
ένδειξη είναι μεγαλύτερη από 38℃ το σύστημα ειδοποιεί αυτόματα
θα αναβοσβήνει η οθόνη και το λέιζερ θα σταματήσει να
λειτουργεί.

COUNT AREA: Τα μηχανήματα πριν τη χρήση είναι μηδενισμένα,
όταν ξεκινήσετε τις συνεδρίες προστίθεται ο αριθμός συνεδριών.

C: Μετρητής φορών λειτουργείας IC
κάρτας
T: Μετρητής φορών λειτουργείας
μηχανήματος
N: Μετρητής φορών χρήσης κεφαλής
C=------- χωρίς χρήση του μετρητή κάρτας
User IC
T=------- χωρίς χρήση του μετρητή του
μηχανήματος
N=------- χωρίς χρήση του μετρητή της
κεφαλής
C=00000 Τέλος Λειτουργείας
T=00000 Τέλος Λειτουργείας
Save

Select
C/T/N
Setting

Option

Option

Add

Subtract

N=00000 Τέλος Λειτουργείας

Αν οποιασδήποτε μετρητής C/T/N φτάσει
στην ένδειξη ‘’00000’’ τότε η λειτουργία
σταματάει.

Δύο IC κάρτες：
Admin & User: Admin κάρτα για διαχείριση, User κάρτα για θεραπεία.
Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, εισάγεται την κάρτα Admin μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο, έπειτα
εισάγεται την κάρτα User και εισάγεται τις ρυθμίσεις όπως:
Such as:
C=00010

Χρήση IC Card για 10 φορές

T=000100

Χρήση μηχανήματος για 100 λεπτά

N=010000

Χρήση κεφαλής χειρολαβής για 10000 χρήσεις (Shots)

Αφού ρυθμίσετε τα δεδομένα C/T/N πρέπει να πατήσετε SAVE, έπειτα να πατήσετε READY στην οθόνη για
να λειτουργήσει το μηχάνημα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
• Εγκύους και γυναίκες με έμμηνο ρύση
• Επιληπτικούς
• Ασθενείς με κακοήθεια
• Ασθενείς με ανοιχτές πληγές
• Ασθενείς με δερματικές παθήσεις
• Ασθενείς με καρδιακά προβλήματα
• Νεφροπαθείς
• Ασθενείς με επιθέματα σιλικόνης η μεταλλικά
• Ασθενείς με υπερευαισθησία

Τύπος Δέρματος

Τύπος Μαλλιών

Ενέργεια

Συχνότητα

IV Καφέ

βαθιά τρίχα

90 - 150 J

3 MHZ

ρηχή τρίχα

90 - 120 J

3 MHZ

λεπτή τρίχα

70 - 120 J

4 MHZ

πυκνή τρίχα

70 - 90 J

3 MHZ

μαύρη/σκούρη
καφέ
τρίχα

70 - 150 J

4 MHZ

άσπρη τρίχα

150 - 180 J

6 MHZ

Τύπος Δέρματος

Τύπος Μαλλιών

Ενέργεια

Συχνότητα

V Σκούρο καφέ

βαθιά τρίχα

80 - 130 J

3 MHZ

ρηχή τρίχα

90 - 120 J

3 MHZ

λεπτή τρίχα

70 - 100 J

4 MHZ

πυκνή τρίχα

60 - 90 J

3 MHZ

μαύρη/σκούρη
καφέ
τρίχα

70 - 90 J

4 MHZ

άσπρη τρίχα

90 - 120 J

6 MHZ

Τύπος Δέρματος

Τύπος Μαλλιών

Ενέργεια

Συχνότητα

VI Μαύρο

βαθιά τρίχα

80 - 90 J

3 MHZ

ρηχή τρίχα

90 - 110 J

3 MHZ

λεπτή τρίχα

80 - 100 J

4 MHZ

πυκνή τρίχα

60 - 90 J

3 MHZ

σκούρη καφέ
τρίχα

70 - 90 J

4 MHZ

άσπρη τρίχα

90 - 120 J

6 MHZ

Τύπος Δέρματος: Ι έντονο λευκό / ΙΙ λευκό / ΙΙΙ λευκό/ κίτρινο/ ΙV καφέ / V σκούρο καφέ / VI μαύρο

