DIODE CARDINALE DIODE LAZER TEKNOLOJİLERİ

DIODE CARDINALE
HAFİF VE ERGONOMİK BAŞLIK İLE KULLANIMI KOLAY
EPİLASYON
• 10 Hz’e kadar artırılmış hızı ile daha hızlı ve kısa sürede
daha fazla kişiye uygulama yapma imkanı.
• 100 joule kadar çıkan atış gücü ile daha kalıcı işlem
yapma imkanı.
• Geniş ekranı ile tüm bilgilere kolayca erişebileceğiniz;
anlaşılır yeni tip yazılım, Türkçe ve İngilizce kullanım dil
seçeneği ile sizinle aynı dili konuşur.

CİHAZ KULLANIMI TALİMATLARI
• Cihazı elektrik prizine taktıktan sonra cihazın anahtarını çeviriniz. Cihaz
çalıştıktan sonra kullanacağınız dil seçeceğini belirleyiniz. Daha sonra
epilasyon ana menüsü açılacaktır. Buradan uygulama yapmak istediğiniz
epilasyon modunu seçtikten sonra parametre ayarlarının olduğu epilasyon
menüsünden ayarlar kısmını göreceksiniz. Uygun parametre ayarlarını
girdikten sonra epilasyon işlemine başlayabilirsiniz.
• Epilasyon işlemi bittikten sonra “Durdur” butonuna basarak cihazı bekleme
moduna alınız. Cihazı anahtardan kapatarak elektrik ile bağlantısını kesiniz.

UYGULAMA ÖNCESİ CİHAZIN
HAZIRLANMASI
• Cihaz uygulama koltuğuna (sedyeye)
tutacaklarından tutarak yaklaştırılır.
• Cihaz fişi elektrik akımının olduğu prize
takılır.
• NOT: Kullanılan priz sadece epilasyon
cihazına ait olmalıdır. Üçlü priz veya
uzatma kablosu kullanılıyorsa takılı olan
tüm fişler çekilmelidir. Sigortadan prize
kadar tüm hat boyunca ısıtma veya
soğutma sistemlerinin bağlantıları
epilasyon cihazının hattına
yapılmamalıdır.
• Anahtar çevirilerek açılır.
• Buz başlığın soğuması için en az 1 dk
beklenir.

• Aplikatör (başlık) üzerindeki prizmanın
(camın) yüzeyinde kıl kalıntıları olup
olmadığı kontrol edilir. (Gözle
görülmüyorsa muhakkak parmak
uçlarıylada kontrol edilmelidir.) Yüzeyin
pürüzsüz olmasına dikkat edilmelidir.
• Epilasyon uygulama ekranına gelinir.
• Cilt tipine göre (Page 1- Beyaz Cilt, Page
2- Buğday Cilt, Page 3- Esmer Cilt) çalışma
sayfası seçilir.
• Seçilen sayfada parametre ayarları
kontrol edilir. (parametre ayarları ekte
verilmiştir.)
• Power bölümünde enerji (joule) ayarlanır.
• Epilasyon öncesinde mutlaka test atışı
atılarak başlık ve cihaz kontrol edilmelidir.

EPİLASYONA BAŞLAMADAN ÖNCE
HASTANIN HAZIRLANMASI
• Epilasyon yapılacak bölge BEYAZ makyaj kalemi ile çizilir.
• BEYAZ makyaj kalemi ile çizilen epilasyon yapılacak bölgedeki tüyler makine
yardımı ile kısaltılır. (kesilen uzun tüylerin cilt yüzeyinde kalmamasına dikkat
ediniz.)
• Epilasyon uygulanacak bölgedeki ben ve koyu renkli belirgin lekelerin üstleri
beyaz makyaj kalemi ile boyanıp beyaz peçete ile kapatılır.
• Hastanın koruyucu gözlükleri takılır.
• Uygulayıcı (estetiysen) koruyucu gözlükleri takılır.
• NOT: Dövme, ben, aktif akne vb üzerine kesinlikle epilasyon uygulaması
yapılmamalıdır.

SİSTEM PARAMETRELERİ VE
AYARLARI
• Cihazı çalıştırdıktan sonra dil seçimini yapıp
yandaki ana ekrana yönlendirileceksiniz. Bu
ekrandan epilasyon yapacağınız modu
seçmelisiniz. Tek Atımlı Epilasyon modu ve Seri
Atışlı Epilasyon modu olmak üzere 2 ayrı seçenek
bulunmaktadır. Tek Atımlı Epilasyon modunda
yada daha hızlı çalışmak isterseniz Seri Atışlı
Epilasyon modunda uygulama yapabilirsiniz.
PAGE 1 - Beyaz Ten, PAGE 2- Buğday Ten, PAGE
3- Esmer tenler için uygulama yapabileceğiniz
kısımlardır. Epilasyona başlamadan önce lütfen
cilt tipini iyi analiz ederek en uygun renk tipini
seçerek uygulama yapınız. FREQUENCY kısmı
uygulama yapacağınız enerji seviyesine göre
sistemsel otomatik olarak belirlenir. Eğer manuel
olarak ayarlamak istiyorsanız kullanmak istediğiniz
hıza bağlı olarak ayarlayabilirsiniz.
• NOT: Tavsiye edilen sistemin kendisinin
ayarlamasıdır.

UYGUN ENERJİ (JOULE)
AYARLANMASI:
• Hastanın cilt tipi doğru teşhis edilir.
• İki cilt tipi arasında kararsız kalınıyorsa her zaman daha
koyu cilt tipi ayarları seçilmelidir.
• Genital bölge uygulaması yapılıyorsa her zaman cilt tipi 3
yani esmer cilt ayarları seçilmelidir.
• Diz, dirsek ve ense gibi normal cilt renginden daha koyu
renkli bölgelerde uygulama yapılıyorsa cilt tipi 3 yani
esmer cilt ayarları seçilmelidir.

• Beyaz makyaj kalemiyle işaretlenen bir alana 1 veya 2
atış yapılır.
• Müşteriye ince bir tabaka jel sürüldükten sonra önceden
belirlenen ve beyaz makyaj kalemiyle işaretlenen bir
alana 1 veya 2 atış yapılır.
• 2 dk beklenir.
• Ciltte herhangi bir reaksiyon var mı? Kontrol edilir. (Aşırı
kızarıklık, acı, yanma hissi, kabarıklık vb.)

• Seçilen cilt tipi parametre ayarları cihaz her açıldığında
kontrol edilmelidir.

• Ciltte herhangi bir reaksiyon yoksa doğru enerji (joule)
ayarlanır.

• Cilt tipi ayarları doğru şekilde seçildikten sonra cihaz
üzeride kullanılabilecek minimum enerji ayarlanır.

• Doğru enerjiyi bulabilmek için uygulama alanında küçük
bir bölgeye test atışları yaparak cımbız yardımı ile kontrol
etmeniz gerekmektedir. Kıl eğer cımbız ile çekildiğinde
rahatlıkla geliyorsa doğru enerji uygulanmış ve
uygulamanıza başlayabilirsiniz. Eğer kıl gelmiyor ise enerji
seviyesini 1’er seviye artırarak doğru enerjiyi bulunuz.

• En az 1 kere boş atış yapılır.

• Buz başlığın soğutma derecesi 4 kademeden
oluşmaktadır. Uygulama esnasında kişinin hassasiyetine
göre kademesini ayarlayabilirsiniz.

UYARI: BAŞLIĞIN SOĞUTMASINI UZUN SÜRE AÇIK TUTULMAMALIDIR.
BAŞLIĞINIZIN UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIMI İÇİN UYGULAMA SEANSLARI
ARASINDA YADA UYGULAMA ESNASINDA ATIŞ ATILMIYORSA SOĞUTMA
KAPATILMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BAŞLIK BUZ TUTARAK ZARAR GÖREBİLİR.
UYARI: ENERJİ AYARININ DEĞİŞİMİ SONRASINDA MUTLAKA EN AZ BİR KEZ
BOŞ ATIŞ YAPILMALIDIR.
NOT: UYGULAMA YAPARKEN KESİNLİKLE APLİKATÖR İLE CİLDE BASKI
UYGULANMAMALIDIR.
NOT: TEST ATIŞLARI SIRASINDA ENERJİ ARTIŞINI KADEMELİ OLARAK BİRER
BİRER YAPMALISINIZ. ENERJİ (JOULE) AYARINI DOĞRU YAPMADIĞINIZ
TAKTİRDE OLASI YANIKLA KARŞILAŞABİLİRSİNİZ.

LAZER CİHAZLARININ AYLIK RUTİN
BAKIMLARI
• 1Cihazların ayda 1 kez yan
kapağı açılarak içerisindeki
soğutma radyatörlerinin üzerinde
oluşan tozlarının elektrikli süpürge
yardımı ile temizlenmesi
gerekmektedir.

• 2Ayda 1 kez cihaz içerisindeki
distile suyun tamamının boşaltılıp
yeni distile su konulması
gerekmektedir.

LAZER CİHAZLARININ HAFTALIK
RUTİN BAKIMLARI
• 1Cihazların en az haftada 1 kez
(mesai bitiminde) distile su kontrollerinin
yapılması gerekmektedir.

• 4Cihazın ekranının jel ile temas
etmemesine dikkat ediniz. Ekranın jel ile
teması ekranın bozulmasına sebep olur.

• 2Cihazın içerisine konulacak distile
suyun kaliteli olması, akü suyu, asitli su,
damacana suyu gibi cihaza zarar
verecek suların koyulmamasına
kesinlikle dikkat edilmelidir.

• 5Cihazın ekranını kuru bir bezle
siliniz. (Islak veya nemli bez ile
silindiğinde ekran bozulur.)

• 3Cihazın dışını ekran ve aplikatörler
(başlıklar) hariç diğer kısımları cihazın
fişini elektrik prizinden çıkartarak hafif
nemli bezle deterjan kullanmadan
temizlenmelidir.

• 6Ekran üzerinde kurumuş jel
kalıntıları varsa su buharında
nemlendirilmiş mikro fiber bez yardımı ile
bastırmadan silinebilir.

