
Kullanım Klavuzu

• DIAMOND DIODE
• DIAMOND IPL
• WAVE TWIN ALPHA
• WAVE TWIN
• WAVE COLD
• WAVE ICE
• WAVE MINIPL

Yarım asırlık,
çözüm ortağınız!
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1. SİSTEME GENEL BAKIŞ
1.1 CİHAZ HAKKINDA
 WAVE Epilasyon Cihazları; vücuttaki isten-
meyen tüylerin, foto epilasyon sistemi prensi-
biyle azaltılmasını sağlar. 

1.2 UYGULAMA HAKKINDA
 Başlıkta üretilen ışık, filtre edilerek iste-
nilen dalga boylarında, kıl kökleri hedeflenerek 
epilasyon işlemi gerçekleştirilir. Uygulama, ge-
rekli eğitimleri tamamlamış ve sertifika sahibi 
operatörler tarafından yapılmalıdır.
 
2. GÜVENLİK BİLGİLERİ
 Cihazı kullanmaya başlamadan önce hem 
operatör hem de danışan güvenliğini sağlamak 
için aşağıdaki hususlara azami dikkat edilmesi 
ve konuların iyi anlaşılması gerekliliktir.

2.1 ELEKTRİKSEL VE MEKANİK 
• Cihazınızı çalıştırmadan önce elektrik alt-
yapınızın, cihaz için uygun olduğundan emin 
olun. 
• Elektrik altyapısının yetersiz olduğu du-
rumlarda cihazda hasar meydana gelir. Bu gibi 
hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
• Ani voltaj değişimleri ve cihaz çalışırken 
meydana gelecek elektrik kesintileri, tüm diğer 
elektronik cihazlarda olduğu gibi, cihazınızda da 
arızaların meydana gelmesine sebep olabilir. 
Bu sebeple, cihazın kurulduğu odaya, sigorta-
dan müstakil bir hat çekilmesi gerekmektedir. 
Bu hatta minimum 6KW gücünde bir adet voltaj 
regülatörü veya UPS (Güç kaynağı) konulması 
cihazın ömrünü artıracaktır.

• Cihazı kurulumu yapıldıktan sonra teker-
leklerden kilitleyin ve cihazı operasyon odasın-
dan mümkün olduğu kadar başka yere taşıma-
yın.
• Cihazı, hortumdan veya başlıktan tutarak 
çekmeyin.
• Başlıklar, kullanılmadığı zamanlarda yer-
lerine takılmalıdır.
• Cihazınızı her türlü darbe veya su tema-
sından koruyun. Yere düşme, sıvı teması veya 
darbe sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı 
dışındadır.

2.2   ELEKTROMANYETİK DALGALAR
• Elektromanyetik dalga yayan veya elektrik 
motorlu araçların (saç kurutma makinası, mik-
rodalga vb.), cihazın bulunduğu operasyon oda-
sında çalıştırılmaması gerekmektedir. 

2.3  OPTİK
• Cihazın ürettiği ışınlar hem danışanın hem 
operatörün gözü için tehlike oluşturmaktadır. 
Koruyucu gözlükler muhakkak kullanılmalıdır.
• Operasyon odasında yansıtıcı yüzeylerin 
olmamasına dikkat edilmeli, danışan ve opera-
törün işlem sırasında saat mücevher gibi yansı-
tıcı aksesuarlarını çıkarmaları gerekmektedir. 
• Koruyucu gözlükler kullanılıyor olsa bile 
asla ışık kaynağına bakılmamalıdır.

2.4  NAKLİYE VE TAŞIMA
• Cihaz kurulduktan sonra mümkün olduğu 
kadar taşımamaya çalışın. 
• Kırılgan parçalardan oluşan hassas bir ci-
haz olduğundan, uzun mesafeli taşımalarda iyi 
muhafaza edilmesi gereklidir.
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2.5  UYARILAR
• Cihazla ilgili yetkilendirilmiş kişiler harici 
kimsenin dokunmasına izin vermeyin.
• Uzmanlık sertifikası olmayan kimselere 
cihazınızı asla kullandırmayın.
• Cihazın kullanılacağı odanın yangın yönet-
meliklerine uygun olduğundan emin olun.
• Bulundurulması zorunlu olan ikaz işaret-
lerini odanın girişinde ve içinde görünür yerlere 
asmayı ihmal etmeyin.

3. CİHAZ AÇIKLAMASI
WAVE Epilasyon Cihazınız, güç ünitesinde üret-
tiği elektrik akımını anlık olarak başlıktaki lam-
baya yollayarak flaş patlamasına yol açar. Cihaz 
başlıklarının ucunda bulunan kristalin üzerin-
deki filtre, UV (Ultra Violet – Mor Ötesi) ve IR (In-
frared – Kızılötesi) gibi zararlı ışınları filtre ede-
rek cildin alt tabakalarına inecek olan ışığın elde 
edilmesini sağlar. 

3.1   CİHAZ PARÇALARI
I Soğuk hava uygulama başlığı 
II Kontak uygulama başlığı, Buz başlık 
III LCD ekran
IV Hava çıkış portu 
V Acil stop butonu
VI Ana şalter
VII Açma/Kapama switchi 
VIII Ayak butonu
IX Su deposu
X Hava debisi ayar düğmeleri 

4. CİHAZ KURULUMU 
• Cihazınız kurulumu, WAVE LAZER ÜRÜN-
LERİ teknik ekibi tarafından gerçekleştirilecek-
tir. 
• Cihaz kurulumu için istenilen ve gerekli 
görülen altyapının sağlanmadığı durumlarda, 
altyapı eksiklikleri giderilene kadar cihazın ça-
lıştırılması doğru değildir. 
• Kurulum yapıldıktan sonra ekibimiz, siz-
lere önce teorik, sonrasında uygulamalı şekilde 
eğitim vererek cihazın ayarlarını anlatacak ve siz 
kendinizi rahat hissedene kadar bilgilendirme-
ye devam edecektir. Operatörler, verilen eğitim 
sonrasında, fabrika tarafından cihaz eğitiminin 
alındığına dair bir sertifika alacaklardır.

4.1  KULLANIM GEREKLİLİKLERİ
• Alınan cihaz, milli eğitim tarafından onayı 
verilen, yasal mesleki lisansa sahip operatörler 
tarafından kullanılabilir. 
• Cihazın, lisanssız operatörler tarafından 
kullanılmasından kaynaklı tüm sorumluluklar, 
kullanıcının sorumluluğundadır.
• Cihazın sağlıklı çalışması için gerekli 
elektrik tesisat altyapısının kullanıcı tarafından 
sağlanması gerekmektedir. Uygun görülmeyen 
tesisata bağlantısı yapılan cihazlarda oluşacak 
arızalardan kullanıcı sorumludur.
• Cihazın kullanılacağı odanın iyi havalan-
dırılıyor olması gerekir. Sıcak odalar cihazınızın 
sağlıklı çalışmasını engeller. 
• Cihaz kullanılmaya başlanmadan önce 
odanın sıcaklığı 21oC - 25oC arasına getirilme-
lidir.

3.2 PARÇALARIN AÇIKLAMALARI
I  Jelsiz ve temassız, soğuk hava kullanıla-
rak uygulama yapılacağı zaman kullanılacak 
olan başlıktır. Hava çıkış hortumu başlığa bağlı 
olmalıdır.

II Jel ile kontak uygulamalar için kullanıla-
cak başlıktır. Uygulama öncesi başlığın iyice so-
ğuması beklenmelidir.

III Cihazın bütün ayarları dokunmatik ekran 
kullanılarak yapılır.

IV Soğuk hava uygulamalarında başlık hortu-
mu bu çıkışa bağlanır.

V Beklenmedik bir durumla karşılaşıldığın-
da cihazı durdurmaya yarar. Kullanıldıktan son-
ra çevirerek eski pozisyonuna getirilmelidir, aksi 
takdirde cihaz çalışmaz.

VI Cihazın tüm elektrik bağlantısı bu şalter 
üzerinden geçer.

VII Ana şalter açıldıktan sonra cihazı açmak 
için kullanılır.

VIII Başlıklardaki tetiklere alternatiftir. Ayağı-
nızı kullanarak atış yapma olanağı sunar.

IX Cihazın soğutma suyunun hareketini bura-
dan gözlemleyebilirsiniz.

X Soğuk hava uygulamalarında kolay hava 
akımı kontrolü sağlar.

4.2  BAĞLANTILARIN YAPILMASI
• Cihazın yerini belirleyip tekerleklerini ki-
litleyin. 
• Kurulum ekibimiz elektrik tesisatınızı 
kontrol edecektir. 
• Voltaj problemleri veya topraklama prob-
lemleri varsa sizi bu konuda bilgilendirecektir. 
• Kesintisiz güç kaynağı kullanmanız (UPS) 
gerekebilir. 
• Gerekli şartlar sağlandığında uygun başlık 
takılıp, soğutma suyu eklenerek elektrik bağ-
lantınız yapılacaktır. 
• Soğutma suyu olarak saf su kullanılmalı-
dır.
Yukarıda belirtilen şartlar yerine getirildiği du-
rumda, cihazınızı güvenli bir şekilde çalıştırabi-
lirsiniz.

5. UYGULAMA REHBERİ
5.1  KULLANICI ARAYÜZÜ VE EKRANLAR
• Wave Foto Epilasyon Cihazını ana şalter-
den açınız. 
• Çalışma sesini duyduktan sonra açma-ka-
pama düğmesini on (açık) moduna getiriniz. 
• Cihazın arka tarafındaki su deposunu 
kontrol ederek, su dönüşünün sağlandığından 
emin olunuz. Su seviyesi önerilen miktarda de-
ğil ise eklemeyi unutmayınız.
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• Wave Foto Epilasyon Cihazının açılmasıyla 
birlikte ana ekran karşınıza gelecektir.

• Seçtiğiniz uygulama sonrası karşınıza 
çıkan ekrandan; Cilt Tipi, Uygulama Tipi ve Tüy 
Tipini seçiniz.

5.2  BAŞLIK SEÇİMİ (TWIN / TWIN ALPHA)
• Danışanınızın tercihine göre veya 
uygulama yapılacak alanda operatörün tercihine 
göre soğuk hava veya kontak buz başlığı 
kullanabilirsiniz. Başlığı değiştirmeden önce 
cihazınızı kapatmanız gerekmektedir.

5.3  PARAMETRELERİN AYARLANMASI
• İlk defa uygulama yapacağınız danışan için 
cilt testi yapmanız önemli ve gereklidir. 
• Düşük enerji seviyeleriyle başlayıp cilt 
tepkisine göre uygun parametreleri tespit 
edebilirsiniz. 
• Danışanın cilt rengi, tüy tipi, acı 
eşiği ve operatörün tecrübesi uygulama 
parametrelerinin doğru ayarlanmasındaki 
etkenlerdendir.

5.4  UYGULAMA 
• Uygulama yapılacak alan ıslak mendil 
yardımıyla temizlenmelidir.
• Uzun tüyler 1-2 mm kalacak şekilde 
kısaltılmalıdır. Jilet kullanılması tavsiye edilmez. 
Kısaltma işlemleri için traş makineleri tercih 
edilmelidir (soğuk hava uygulaması için).

• Cilt tipi (açıktan koyuya), tüy rengi ve 
tüy kalınlığı gibi bilgiler girildiğinde akıllı 
parametre ekranı, parametreleri otomatik 
olarak ayarlayacaktır.

• Parametre ekranı karşınıza geldiğinde, 
bir önceki ekranda yapmış olduğunuz seçimler 
doğrultusunda otomatik olarak ayarlanmış 
enerji değerlerini göreceksiniz. Hazır butonuna 
bastığınızda lamba yanacaktır. Başla butonuna 
bastığınızda atış yapmaya hazırsınız. İster 
başlıktaki tetiği kullanarak ister ayak pedalını 
kullanarak atış yapabilirsiniz.

• İşleme başlarken düşük enerji 
seviyelerinden başlayarak, cildin tepkisine göre 
enerjiyi yavaş yavaş yükseltmenizi öneririz ve 
böylece, yanık gibi istenmeyen yan etkilerin 
ortaya çıkma ihtimalini önlersiniz. Danışanın cilt 
rengi, kıl tipi, acı eşiği ve uygulamayı yapan kişinin 
tecrübesi parametrelerin ayarlanmasındaki en 
önemli etkenlerdir.

• Bölgedeki benler beyaz kalemle 
kapatılmalıdır.
• Uygulama yapılacak alanın beyaz kalemle 
bölgelere ayrılması uygulama esnasında işlem 
takibini kolaylaştırabilir.
• Uygulama sırasında 8-10 atışta bir; temiz, 
kuru ve yumuşak bir bezle başlığı silmek seans 
kalitenizi arttıracaktır.

5.5  UYGULAMA SONRASI
• Uyulama yapılan bölge nemlendirici 
kremle rahatlatınız.
• Danışanınızı uygulama sonrası cilt bakımı 
hakkında bilgilendiriniz. (Güneş ışığından uzak 
durmak, baharatlı yiyeceklerden uzak durmak, 
3-4 gün makyaj malzemeleri kullanmamak vb.)

5.6  CİHAZIN KAPATILMASI
• Cihazınız uzun süreler çalışması için 
dizayn edilmiştir. 
• Kapatmak istediğinizde tüm fonksiyonları 
durdurun. 
• Açılış ekranına dönün ve switchi kapalı 
(OFF) pozisyona getirin.
• Daha sonra, cihazın arkasında bulunan 
ana şalteri kapalı konuma getirin. 
• Cihaz kullanılmadığında başlıkların metal 
askılarda tutulduğundan emin olun.
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5.7  BAŞLIK DEĞİŞİMİ
• Garanti kapsamındaki atışlar bittiğinde 
başlıklar kapanmayacaktır. Atış yapmaya devam 
edebilirsiniz. 
• Lamba ömrünce küçük enerji ayarlarıyla 
cihazınızı verimli kullanabilirsiniz. Lamba 
ömrünü tamamladığında yeni WAVE Epilasyon 
başlığınızı takmalısınız. 
• Yeni başlıkla çalışmaya başlamadan 
önce cilt testi atışlarınızı gözden geçirmeyi 
unutmayınız.
• Başlık değişimi sırasında cihazınızın 
kapalı olması gerekir. Başlık yerine takıldığında 
2 defa“klik” sesini duyduğunuzdan emin olun.

6. TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazınızın temizliğini ve bakımını düzenli olarak 
yapmanız, WAVE Epilasyon Cihazının size uzun 
yıllar hizmet etmesini sağlayacaktır. 

6.1  DIŞ YÜZYLER
• Hafif nemli bir bezle bütün yüzeyleri 
silebilirsiniz. 
• Kimyasal aşındırıcılar boyaya ve plastik 
aksama zarar vereceğinden kullanılmamalıdır.
• Islak bez elektronik devrelere zarar 
verir. Her türlü sıvı temasından cihazınızı 
korumalısınız.
• Cihaz kapaklarındaki havalandırmaların, 
haftalık aralıklarla, elektrik süpürgesi 
yardımıyla, üzerindeki tozun alınması 
gerekmektedir. Aksi takdirde, zamanla kapanan 
havalandırma, cihazın nefes almasını engeller 
ve aşırı ısınma problemlerine yol açar.

6.2  BAŞLIK
• Başlıklarda bulunan kristaller yüksek 
teknolojiyle üretilmiştir ve  çok hassas 
parçalardır. 
• Kristallerin çizilmemesi için azami dikkat 
gösterilmelidir. Yumuşak nemli bir bezle 
temizlenmelidir. 
• Başlıklarda bulunan silikon parça ve cam 
çıkarılıp steril suyla yıkanabilir. 
• Kristalin, silikon ucun ve camın temiz 
tutulması önemlidir. Kirli, lekeli veya çizik 
kristaller başlığın aşırı ısınmasına sebep 
olacaktır. 
• Başlıklar kullanılmadığı zamanlarda 
metal askılarda tutulmalıdır. 
• Kristal önünde bulunan cam, soğuk hava 
başlık kristalini yanan tüylerin yapışmasından 
korur. Bu sebeple kullanılan ince cam yüzeyine 
yapışmalar olacaktır. Bu lekeler ışığın gerektiği 
miktarda cilde inmesini engelleyebilir. Her 
8-10 atış sonrası nemli bir bez yardımıyla cam 
silinmelidir.

6.3  RUTİN BAKIMLAR
• Cihaz soğutma suyunu düzenli olarak 
kontrol ediniz. Saf su kullanmanız gerekmektedir.
• Başlıktaki konnektörlerin deforme 
olmadığından emin olun.
• Soğuk hava çıkışının engellenmediğini 
kontrol edin.
• Hava hortumu ve başlık kablolarının hasar 
görmediğinden emin olun. 
• Cihazınızı başlıktan ve hortumdan tutarak 
çekmeyin.
• Yan kapaklardaki havalandırma deliklerini 
elektrik süpürgesiyle, düşük vakum ayarlarıyla 
temizleyebilirsiniz.

• Cihazınız öngörülmeyen sebeplerle aşırı 
toz ve kire maruz kalırsa yan kapakları açıp 
basınçlı hava ile temizlik yapmanız gerekebilir. 
• Bu bakımlar yapılırken cihazınızın elektrik 
bağlantısını kesmelisiniz.

7. SORUN GİDERME
Cihazınızda bir sorun olduğunda ekran hata 
mesajı verecektir. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

7.1  AŞIRI SU SICAKLIĞI
• Başlıkta sirkülasyondaki suyun aşırı 
ısındığını bildirir. 
• Su seviyesini kontrol ediniz. Eksikse, eksik 
miktar kadar ekleyiniz.

7.2  SU AKIŞI PROBLEMİ
• Su sirkülasyonunda problem var.
• Cihazın arkasında bulunan depodan su 
devir daimini kontrol ediniz. Sirkülasyon durmuş 
ise cihazı kapatın ve servis çağırın. Sirkülasyon 
devam ediyor ise cihazınızı kullanmaya devam 
edebilirsiniz ancak arızalı sensörü değiştirmek 
üzere servis müdahalesi gereklidir.

7.3  BAŞLIK PROBLEMİ KONTROLÜ
• Başlıkta problem olduğunu belirtir
• Başlık bağlantılarını kontrol ediniz. 
Problem devam ederse servise danışınız.
• Konnektörden kaynaklı olup olmadığını 
anlamak için, konnektörü çıkarıp tekrar takınız.

7.4  GÜÇ KABLOSUNU KONTROLÜ
• Cihazın güç bağlantılarında hata var.
• Cihazın bağlantılarını gözden geçirin. 
Problem devam ederse servise danışınız.

8. WAVE EPİLASYON CİHAZ ÇEŞİTLERİ VE 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DIAMOND DIODE:
Özel Konsept Lazer Epilasyon Cihazı.

Diode gücü Standart 600Watt,  600< Watt Opsiyonel

Giriş gerilimi 220 V / 50 Hz.

Cilt soğutma (-4o C) - (-10o C)

Dalga boyu Standart 808nm, 755nm – 1064nm Opsiyonel 

Enerji 0 - 20 J/cm2

Atış alanı 14cm X 14cm

Atış hızı 10 Hz

Ebatlar En 75 cm, boy 75 cm, yükseklik 105 cm

Ağırlık 50 Kg

Ekran 10” dokunmatik

Atış süresi 5 – 50 ms

Atışlar arası bekleme 5 – 150ms

Atışlar arasındaki kayıp < 3ms

Desteklenen Girişler Usb klavye, Usb mouse, U disk, RJ/45, SD Kart

Android, internet ve cloud desteği Opsiyonel

Parmak izi okuyucu Opsiyonel

Kontrol Endüstriyel tip

Görüntü 12 bar USA teknolojisi

Cihaz teknik özellikler
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DIAMOND IPL
Özel Konsept Buz Başlıklı Foto Epilasyon Cihazı

WAVE TWIN ALPHA
Soğuk Hava Başlığı
veya Buz Başlıkla
Uygulama İmkanı Sunan
Foto Epilasyon Cihazı 

WAVE TWIN
Soğuk Hava Başlığı veya Buz Başlıkla Uygulama 
İmkanı Sunan Foto Epilasyon Cihazı

WAVE COLD
Soğuk Hava Entegreli, Foto Epilasyon (intense 
pulsed light) Cihazı

IPL gücü 2 KW

Giriş gerilimi 220 V / 50 Hz.

Bekleme güç tüketimi 90 W / h

Cilt soğutma (-4° C) - (-10° C)

Dalga boyu 400nm-1200nm arası, filtre tercihine göre

Enerji 10 - 50 J/cm2

Atış alanı 5cm²

Atış hızı 10 Hz

Ebatlar En 75 cm, boy 75 cm, yükseklik 105 cm

Ağırlık 50 Kg

Ekran 10” dokunmatik

Atış süresi 4– 20 ms

Atışlar arası bekleme 3 – 150 ms

Atışlar arasındaki kayıp < 2 ms

Desteklenen Girişler Usb klavye, Usb mouse, U disk, RJ/45, SD Kart

Android, internet ve cloud desteği Opsiyonel

Parmak izi okuyucu Opsiyonel

Kontrol Endüstriyel tip

Görüntü 24 bit

Cihaz teknik özellikler

Giriş gerilimi 220 V / 50 Hz.

IPL Gücü Standart 2 KW, 2KW < Opsiyonel

Termal manyetik devre kesici 12 A

Bekleme güç tüketimi 230 W / h

Dalgaboyu 400nm - 1200 nm arası, filtre tercihine göre

Enerji 1 - 50 J/cm²

Ebatlar En 41 cm, boy 65 cm, yükseklik 91 cm

Ağırlık 70 kg.

Ekran 10” dokunmatik

Atış süresi 4 – 20 ms

 Atışlar arası bekleme 3 – 150ms

 Atışlar arasındaki kayıp < 2ms

 Desteklenen Girişler Usb klavye, Usb mouse, Udisk, RJ/45, SD Kart

Android, internet ve cloud desteği Opsiyonel

 Parmak izi okuyucu Opsiyonel

 Kontrol Endüstriyel tip

 Görüntü 24 bit

Cihaz teknik özellikler

Atış alanı 8 cm²

Uygulama hava sıcaklığı -35° C (-31° F)

Hava çıkış debisi Ayarlanabilir, maximum 800 I / min.

Soğuk hava başlık atış hızı 1-3 Hz.

Soğuk hava başlığı teknik özellikler

Atış alanı 5 cm²
Cilt soğutma (-4°C) - (-10°C)

SHR (super hair removal) hızı 10 Hz.

Buz başlık teknik özellikler

IPL Gücü Standart 2 KW, 2 KW < Opsiyonel

Giriş gerilimi 220 V / 50 Hz.

Termal manyetik devre kesici 12 A

Bekleme güç tüketimi 230 W / h

Dalgaboyu 400nm-1200nm arası, filtre tercihine göre

Enerji 1 - 50 J/cm²

Ebatlar En 41 cm, boy 65 cm, yükseklik 91 cm

Ağırlık 70 kg.

Ekran 8” - 10” dokunmatik opsiyonel

Cihaz teknik özellikler

Atış alanı 5 cm²
Cilt soğutma (-4°C) - (-10°C)

SHR (super hair removal) hızı 10 Hz.

Atış alanı 8 cm²

Uygulama hava sıcaklığı -35°C (-31°F)

Hava çıkış debisi Ayarlanabilir, maksimum 800 I / min.

HR (hair removal) hızı 1-3 Hz.

Soğuk hava başlığı teknik özellikler

Buz başlık teknik özellikler

IPL Gücü Standart 2 KW, 2 KW < Opsiyonel

Giriş gerilimi 220 V / 50 Hz.

Termal manyetik devre kesici 12 A

Bekleme güç tüketimi 230 W / h

Dalgaboyu 400nm-1200nm arası, Opsiyonel

Enerji 1 - 50 J/cm²

Ebatlar En 41 cm, boy 65 cm, yükseklik 91 cm

Ağırlık 70 kg.

Ekran 8” - 10” dokunmatik (opsiyonel)

Cihaz teknik özellikler

Atış süresi 4 - 20 ms

Atışlar arası bekleme 3 - 150 ms

Atışlar arasındaki kayıp < 2 ms

Atış alanı 8 cm²

Uygulama hava sıcaklığı -35°C (-31°F)

Hava çıkış debisi Ayarlanabilir, maksimum 800 I / min.

HR (hair removal) hızı 1-3 Hz.

Soğuk hava başlığı teknik özellikler
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WAVE ICE
Buz Başlıklı Epilasyon Cihazı 

WAVE MINIPL
Kontak Buz Başlıklı Cihaz

IPL Gücü Standart 2 KW, 2KW < Opsiyonel

Giriş gerilimi 220 V / 50 Hz.

Bekleme güç tüketimi 90 W / h

Dalgaboyu 400nm-1200nm arası, filtre tercihine göre

Enerji 10 - 50 J/cm²

Ebatlar En 41 cm, boy 65 cm, yükseklik 91 cm

Ağırlık 50 kg.

Ekran 8”- 10” dokunmatik opsiyonel

Cihaz teknik özellikler

Atış alanı 5 cm²
Atış hızı 10 Hz.

Atış süresi 4 - 20 ms

Atışlar arası bekleme 3 - 150 ms

Atışlar arasındaki kayıp < 2 ms

Cilt soğutma (-4°C) - (-10°C)

Buz başlık teknik özellikler

Giriş gerilimi 220 V / 50 Hz.

Bekleme güç tüketimi 50 W / h

Dalgaboyu 400 nm - 1200 nm arası, filtre tercihine göre

Enerji 10 - 50 J/cm²

Ebatlar En 41 cm, boy 50 cm, yükseklik 40 cm

Ağırlık 20 kg.

Ekran 8” – 10” dokunmatik

Cihaz teknik özellikler

Atış alanı 5 cm²

Atış hızı 1-10 Hz.

Atış süresi 4 - 20 ms

Atışlar arası bekleme 3 - 150 ms

Atışlar arasındaki kayıp < 2 ms

Cilt soğutma (-4°C) - (-10°C)

Buz başlık teknik özellikler

9. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Cihazınızı gerekmedikçe yerinden oynatmayınız.
• Bağlantı kablolarını veya hortumu çekmeyiniz. 
Yük taşımak için tasarlanmamışlardır.
• Uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmayınız.
• Hortumları ve başlıkları size gösterildiği 
şekilde takıp çıkarınız.
• Koruyucu gözlükler olmadan asla atış 
yapmayınız.
• Oda sıcaklığının 21 – 25 °C aralığında olduğuna 
emin olunuz. Bu hem danışan konforu hem de cihazın 
sağlıklı çalışması açısından önemlidir.
• Cihaz çalışırken tekerleklerin kilitli olduğundan 
emin olunuz. Çalışırken asla hareket ettirmeyiniz.
• Rutin kontrolleri ve bakımları ihmal etmeyiniz.
• Beklenmeyen bir durumla karşılaşıldığında 
WAVE LAZER ÜRÜNLERİ teknisyenleriyle irtibata 
geçiniz. Yetkili olmayan kişilerin cihaza müdahale 
etmesine izin vermeyiniz.
• Garanti kapsamındaki arızalarınız 48 saat 
içinde giderilecektir.
• Zorlanma sebepli kablo hortum kopmaları, 
devrilme veya düşme sonucu meydana gelen arızalar 
kırılmalar, bakımları yapılmamış cihazlarda meydana 
gelen sorunlar, su teması nedeniyle oluşmuş arızalar, 
WAVE LAZER ÜRÜNLERİ teknisyenleri dışındaki 
kişilerin cihaza teknik müdahalesi, amacı dışında 
kullanımdan oluşmuş hatalar ve arızalar garanti 
kapsamında değildir.
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