EPILATOR EP 300 / EP 400
Art nr: 125008 / 125019
Epilatorn används för borttagning av oönskad hårväxt, fibromer, för koagulering av vävnad
med hjälp av högfrekvens, etc..
Garanterar en antiseptisk, effektiv och nästan smärtfri behandling samt att den motverkar
blödning genom koagulering av vävnad.
Teknisk specifikation:
- Strömförsörjning 230V, 50 Hz
- Effekt
40 W (EP 400 50W)
- Frekvens
0,88 – 1,66 MHz
- Storlek
270x200x68 mm
- Vikt
2,7 kg

Tillbehör:
- Pedal
- Nålhållare
- Strömkabel
- Armband
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Att förbereda Epilatorn:
- Sätt i strömkabeln i ett jordat uttag.
- Sätt i kontakten för pedalen bak på Epilatorn.
- Sätt i kabeln för nålhållaren fram på Epilatorn i ”Output”.
- Vrid nålhållaren moturs för att sätta kunna sätta i nålen.
- Sätt i nålen och vrid nålhållaren medurs för att fastsätta nålen.
- Sätt i kontakten för armbandet och sätt på armbandet på kunden. Fukta med gelé
för kontakt.
Att tänka på innan behandling
Var noga med följande för att undvika skador på huden:
- Justera intensiteten och tiden individuellt efter kundens förmåga.
- Sätt i nålen väldigt försiktigt för att undvika brännskador på huden.
- Utsätt inte behandlad hud för sol inom 24 timmar efter utförd behandling.
Säkerhetsföreskrifter:
- Sätt alltid i kontakten i ett jordat uttag.
- Om apparaten utsätts för slag eller om den t.ex. tappas, så ska den alltid lämnas till
auktoriserad verkstad för undersökning.
- Om strömkabeln eller någon annan kabel på apparaten går sönder, byt ut den till en
ny hos en auktoriserad verkstad.
- Att själv göra ändringar i det interna systemet i apparaten är förbjudet.
- Att öppna apparatens hölje leder till att garantin inte längre gäller. Leverantören kan
då inte längre garantera att apparaten fungerar korrekt.
Frontpanel

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

På/Av knapp
Kontakt för nålhållaren
Behandlingstyp; thermolysis eller koagulation (EP eller KOA)
Styrka på högfrekvensen
Tidsflöde på högfrekvensen i sekunder – kontinuerlig eller impuls
Kontakt för armbandet
Inställningar görs genom rotering av knappen
Förflyttning mellan funktionerna görs genom att trycka in knappen

Val av behandling:
1. Sätt på apparaten med På/Av knappen
2. För att välja behandlingsmetod tryck in knappen i minst 2 sekunder. Displayen
kommer att visa ”Thermolysis”. För att välja en annan behandlingsmetod vrider du
nu på knappen. Då visas ”coagulation”. För att konfirmera ditt val av
behandlingsmetod, trycker du in knappen en kort stund.
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Förberedelse inför behandling – epilering:
1) Rengör och desinficera huden noggrant innan behandling.
2) Sätt på apparaten med På/Av knappen.
3) För att välja thermolysis funktionen, tryck in knappen i minst 2 sekunder. Displayen
kommer då att visa ”Thermolysis”.
4) För att konfirmera valet, tryck kort in knappen. Efter det kommer
meddelandet ”Automatics no” att visas i displayen. För att konfirmera
valet ”Automatic no”, tryck kort in knappen. För att ändra valet, vrider du på
knappen. Då kommer ”Automatic yes” att visas istället. Detta innebär att apparaten
kommer att fungera utan att pedalen används. Apparaten kommer då att sätta igång
behandlingen då nålen sätts i t.ex. hårsäcken. Man kan reglera en fördröjning
mellan 0,2 – 0,5 sekunder efter det då nålen får kontakt med huden och
behandlingen påbörjas. För att spara inställningen, tryck kort in knappen.
5) Nu visar displayen:
För att ändra
intensiteten, vrid
knappen till önskad intensitet. För att gå vidare till nästa parameter, tryck kort in
knappen. Nu kan du ställa in tiden mellan 0,2 sekunder till 8 sekunder genom att
vrida på knappen. När önskad tidsintervall är vald, tryck kort in knappen igen.

6)

Denna symbolen betyder att ”Automatic yes” är vald.

7) För att sätta igång behandlingen och samtidigt undvika att kunden känner för
mycket obehag, ställ in apparaten på en relativt låg styrka. Denna kan justeras efter
hand, efter kundens förmåga. I journalkortet är det klokt att fylla i vilka inställningar
som passar för var och en kund.
8) När du ställt in alla parametrar är det dags att sätta in nålen i hårfollikeln. Om du
ställt in behandlingen på ”Automatic no”, sätt igång epileringen genom att trycka på
pedalen. Om epileringen inte startar kan det bero på följande:
nålen är inte i hårkanalen
armbandet sitter inte på korret, får inte kontakt med huden
kablarna är inte korrekt isatta.
När du trycker på pedalen får du meddelandet ”check cables”. Det är tecken på att
strömmen inte flödar korrekt, dvs det finns ingen kontakt mellan armbandet och
nålen.
9) För att kontrollera hur lång tid behandlingen pågått, tryck ner pedalen. Först
visas ”check cables” sen visar displayen behandlad tid samt antalet aktiveringar.
10) När håret är borttaget, ger apparaten ifrån sig en kort signal (det går även att
stänga av signalen, se sista stycket i manualen).

Observera:
Då du stänger av apparaten, och sen sätter på den, är de senaste valen aktiva. Att ändra
Comet Norden AB
Box 156
241 22 Eslöv

Telefon: 0413 – 605 28
E-mail: info@comet.nu
Webbsida: www.comet.nu

valen/parametrar, se avsnittet ovan.
Förberedelse inför behandling - koagulering:
1) Rengör och desinficera huden noggrant innan behandling.
2) Sätt på apparaten med På/Av knappen.
3) För att välja koagulator funktionen, tryck in knappen i minst 2 sekunder. Displayen
kommer då att visa ”Thermolysis”. Vrid knappen, så att ”coagulation” visas.
4) För att konfirmera valet, tryck kort in knappen.
5)

Intensiteten är pulserande. Den visar styrkan på högfrekvensen. När
denna symbol på displayen blinkar kan den justeras. Det gör du genom att vrida på
knappen. För att växla parameter, trycker du kort in knappen. Nästa symbol blinkar
då på displayen.

6)

P1 – detta är tiden för strömflödet. P1 ger en impuls varje sekund.
P2 – ger två impulser varje sekund.
P3 – ger tre impulser varje sekund.
CN – strömmen flödar jämt.
MO – ingen ström.
7) Det är möjligt att arbeta med nedtryckt pedal, dock ej längre än 7 sekunder, vilket är
apparatens högsta gräns.
8) I slutet på varje behandlingsetapp, ljuder en kort signal.

Att sätta på/stänga av signalen på apparaten
För att sätta på eller stänga av signalen på apparaten, tryck in knappen i minst 2
sekunder. ”Thermolysis/Coagualtion” kommer att visas. Tryck in knappen igen en lång
stund så att ”Sound on” visas i displayen. Vrid knappen för att välja ”on” eller ”off”. Tryck
kort in knappen igen för att konfirmera valet.
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