URZ¥DZENIE DO PODCIŒNIENIOWEGO MASA¯U CIA£A
Dermomasa¿er

D 304
INSTRUKCJA DLA U¯YTKOWNIKA

Dane techniczne:
-Napiêcie zasilania 230V 50 Hz
-Moc pobierana 60W
-Bezpiecznik 3,15 A
-Wydatek pompy 20 l/min
-Max podciœnienie na mierzone na zakoñczeniu g³owicy: -0.5 MPa
-Zakres czasu pracy 1-99min
-Urz¹szenie przeznaczone do pracy ci¹g³ej.
-Wymiary bazy 493x297x170mm

UWAGA !
NINIEJSZY PODRÊCZNIK ODNOSI SIÊ TYLKO I WY£¥CZNIE DO
OBS£UGI TECHNICZNEJ APARATU. W ¯ADNYM WYPADKU NIE JEST
PODRÊCZNIKIEM OPISUJ¥CYM METODYKÊ ZABIEGU. ZAWARTE
INFORMACJE DOTYCZ¥CE WYKONYWANIA ZABIEGU,
PRZECIWWSKAZANIA I ZALECENIA PROSIMY TRAKTOWAÆ JAKO
DODATKOW¥ INFORMACJÊ.
URZ¥DZENIE PRZEZNACZONE JEST TYLKO DLA
PROFESJONALISTÓW Z ODPOWIEDNIM PRZYGOTOWANIEM.
URZ¥DZENIE NIE JEST SPRZÊTEM MEDYCZNYM, NIE JEST
PRZEZNACZONE DO DIAGNOZOWANIA ANI LECZENIA CHORÓB.
JE¯ELI KLIENT NIE JEST PEWNY CZY MO¯E PODDAÆ SIÊ
ZABIEGOWI POWINIEN SKONTAKTOWAÆ SIÊ Z LEKARZEM.
PRODUCENT NIE PONOSI ¯ADNEJ ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA
NIEPRAWID£OWO PRZEPROWADZONE ZABIEGI ORAZ
JAKIEKOLWIEK SZKODY SPOWODOWANE NIEPRAWID£OWYM
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. Urz¹dzenie musi byæ
uziemione.
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
PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU
- Stany zapalne skóry
- Uszkodzenia skóry
- Sk³onnoœci do krwawieñ i powstawania wybroczyn (siniaków)
- Popêkane naczynka
- Niewydolnoœæ kr¹¿enia
- Gor¹czka, os³abienie
- Nadciœnienie têtnicze
- Ci¹¿a
- Choroba nowotworowa

Przygotowanie aparatu do pracy
1. Ustawiæ aparat na p³askiej stabilnej powierzchni.
2. Pod³¹czyæ przewód sieciowy do aparatu i gniazdka sieciowego.
3. Zamkn¹æ szczelnie pokrywê filtra..
4. Zamontowaæ wybran¹ g³owicê ss¹c¹.
5. W³¹czyæ aparat przyciskiem na panelu
6. Ustawiæ w³aœciw¹ si³ê ssania
7. Ustawiæ czas zabiegu.
8.Aparat jest gotowy do pracy.
Opis prze³¹czników, wskaŸników i regulacji aparatu.
klawisz zmniejszenia
mocy ssania i czasu
zabiegu

klawisz zwiêkszenia
mocy ssania i czasu
zabiegu

klawisz prze³¹czenia
w tryb nastawy
mocy i czasu

klawisz w³¹czenia i
wy³¹czenia pompy

Widok œcianki tylnej urz¹dzenia
Zespó³ filtruj¹cy
W¹cznik zasilania
Wyjœcie powietrza

I
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Zasilanie 230V
Przy³¹cze g³owicy ss¹cej

Bezpiecznik 3.15A

Przeznaczenie g³owic
1. G³owica do blizn i rozstêpów
2. G³owica do brzucha i ramion
3. G³owica do brzucha i ramion
4. G³owica do ud i poœladków
5. G³owica do ud i poœladków

- œrednica 15 mm
- œrednica 25 mm
- œrednica 35 mm
- œrednica 55 mm
- œrednica 85 mm

Czyszczenie urz¹dzenia oraz filtru
Po ka¿dym zabiegu nale¿y oczyœciæ g³owice, rurkê ss¹c¹ oraz filtr z resztek
preparatu.
Przygotowaæ w miseczce roztwór ciep³ej wody z detergentem (myd³o, p³yn do
naczyñ itp)
Zanurzyæ w roztworze g³owice i w³¹czyæ urz¹dzenie.
Nape³niæ filtr do momentu wy³¹czenia aparatu.
Wodê z filtra nale¿y opró¿niæ podstawiaj¹c miseczkê pod filtr i wyci¹gaj¹c
korek umieszczony w jego dnie.
Czynnoœæ nale¿y powtórzyæ u¿ywaj¹c roztworu z preparatem do dezynfekcji.
Zdj¹æ pokrywê filtru i wytrzeæ wszystko chusteczkami antyseptycznymi.
Po wyczyszczeniu nale¿y za³o¿yæ pokrywê mocno j¹ wciskaj¹c na uszczelkê.
Konserwacja
Przed podjêciem jakichkolwiek czynnoœci konserwacyjnych nale¿y
wy³¹czyæ wtyczkê zasilacza z gniazda sieciowego.
Aparat oprócz czyszczenia filtru, rurki ss¹cej i g³owic nie wymaga ¿adnych
czynnoœci obs³ugowych. Obudowê mo¿na czyœciæ nawil¿on¹ szmatk¹,
uwa¿aj¹c aby woda nie dosta³a siê do wnêtrza. Trudne zabrudzenia mo¿na
usun¹æ benzyn¹ ekstrakcyjn¹ (nie wolno u¿ywaæ acetonu).

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.Pompa pracuje ale brak jest ssania - sprawdŸ czy wê¿yk miêdzy aparatem a
manipulatorem nie jest uszkodzony, w razie uszkodzenia zamów nowy.
Mo¿esz uci¹æ uszkodzony kawa³ek i nasun¹æ go ponownie na manipulator.
SprawdŸ dokrêcenie g³owicy.
4. Pompa pracuje ale brak jest ssania - sprawdŸ czy dobrze jest za³o¿ona
pokrywa filtru, sprawdŸ stan uszczelki.
6. Pompa pracuje ale brak jest ssania -dobrze wyczyœæ filtr.

