
 

- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL 

DO USUARIO 

Aparelho 9 em 1 Touch 

Cód: 8768 

 



 

- 2 - 

 Descrição do Aparelho:  

1. Vapor de ozônio 

2. Lupa com lâmpada de led 

3. Painel de controle 

4. Suporte de acessórios 

5. Tomada de corrente 

 

 Nome Gráfico Quant.  Nome Gráfico Quant. 
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Aparelho 

 

1  

 

Sonda de rolo 

 

1 

Cabo de 

alimentação 

 
1 Sonda redonda 

 
1 

Ultrassom  

facial 
 1 

Ultrassom p/ 

região dos 

olhos 

 1 

   Canopla  

  da escova 
 1 

Canopla de alta 

freqüência 
 1 

Escova 

pequena 

cristalizada 
 1 

Tubo de vidro 

eletroterapia 

em forma de 

cogumelo 

 
1 

Escova 

pequena 

penugem 

 
1 

Tubo de vidro 

eletroterapia 

em formato de 

colher 

 
1 

Escova grande 

cristalizada 
 1 

Tubo de 

eletroterapia de 

vidro de ponto 

 1 

Escova grande 

de E.V.A 
 1 

Tubo de vidro 

barra reta 

eletroterapia 

 
1 

Escova grande 

de penugem  
1  

Tubo de sucção 

da mangueira  
1 

escova grande 

pelúcia 
 1 

Mangueira tubo 

de 

pulverização 

 1 

Frasco do 

pulverizador  
2 Tubo de vácuo  1 

Sugador 
 

1 
Filtro de 

esponja  
3 

Espatula 

peeling  

ultrassonico 
 

1 Sensor peeling  1 

Lupa com luz 

 de led  
1 

Manual de 

instruções  
1 
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Descrição do aparelho： 

1. Porta p/ colocação de água do vapor de ozônio 

2. Suporte da lupa 

3. Bloqueio de vapor de ozônio 

4. Colocação de água no recipiente 

5. Alça para deslocamento 

6. Braço do vapor de ozônio 

7. Saída de vapor 

8. Tampa deslizante p/ colocação de essência de óleo 

9. Painel de controle 

10. Ultrassom corporal 

11. Ultrassom área dos olhos 

12. Ultrassom facial 

13. Saída do ultrassom de olhos 

14. Suporte do ultrassom facial 

15. Saída do ultrassom facial  

16. Saída de alta frequência  

17. Suporte de canopla de alta frequência 

18.20 Suporte de frasco do pulverizador 

19. Saída de pulverizador 

21. Sucção da barra titular 

22. Suporte raspador peeling ultrassonico 

23. Suporte sensor peeling 

24.25. Suporte corrente galvanica 

26.27. Suporte corrente galavanica 

28. Suporte de escova rotativa 

29. Soquete de saída de vácuo 

30. Tomada de saída de escova 

31. Soquete de saída corrente galvanica 

32. Tomada de saída da sonda de entrada redonda 

33. Tomada de saída peeling 

34. Tomada de saída do sensor peeling 

35. Soquete de saída de energia (tomada da lupa) 

36. Soquete de entrada de energia 

37. Porta-fusível 

38. Interruptor de alimentação 
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Acessórios  

Ultrassom： 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ultrassom facial         2. Plug para cabo flexível do ultrassom de rosto    3. Cabo flexível do ultrassom 

4. Ultrassom olhos         5. Plug para cabo flexível do ultrassom dos olhos   6. Cabo flexível ultrassom dos olhos 

7. Ultrassom corporal      8. Plug para cabo flexível ultrassom corporal      9. Cabo flexìvel ultrassom corporal 

Peeling： 

 

1. Raspador peeling ultrassonico    2. Sensor peeling                   3. Plug peeling  

4. Plug sensor                    5. Cabo flexível sensor peeling       6. Cabo flexível peeling 

Corrente Galvanica： 

 

 

 

 

 

1. Canopla redonda                              4. Canopla de rolo 

2. Plug da canopla                               5. Plug da canopla   

3. Cabo flexível da canopla                        6. Cabo flexível da canopla 

Canopla redonda: é aplicável à pequena área de pele ou irregular. 

Canopla de rolo: é aplicável para a pele em uma grande área ou regular.      

Trabalhando a indicação luminosa para  ou para  no controle do painel indica o status de 

saída para sondas com cabos flexíveis vermelhos. 
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Eletroterapia de Alta Frequência: 

 

 

 

1.Tubo de eletroterapia                        2. Canopla de alta frequência   

3.Plug da canopla                            4. Cabo flexível 

 

 

 

A: Tubo de vidro eletroterapia em formato de cogumelo — grande área como bochechas, 

testa, pescoço, etc. 

B: Tubo de vidro eletroterapia em formato de colher — área média como queixo, etc. 

C: Tubo de eletroterapia de vidro de ponto — pequena área como poço nasal etc. 

D: Tubo de vidro barra reta eletroterapia — Tratamento indireto para clientes. 

 

 

Montagem e desmontagem do tubo eletroterapia: 

 

 

 

 

 

1. Parte de vidro do tubo de eletroterapia 

2. Eletrodo de metal do tubo de eletroterapia. Durante a montagem e desmontagem do tubo de 

eletroterapia,a mão deve segurar as peças dentro da linha pontilhada e manter uma distância com a 

parte de metal de mais de 30mm. 

 Escova Rotativa: 

 

 

 

 

1.Cabeça da escova       2. Canopla da escova         3. Plug    4. Cabo flexível 
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 Escovas： 

1. Escova pequena cristalizada: Limpa pequenas áreas e 

remove calos das mãos e dos pés.     

2. Escova pequena de penugem: Limpar e massagear 

pequenas áreas da pele do rosto, etc. 

3. Escova grande cristalizada: Limpa grandes áreas e remove calos das mãos e dos pés.    

4. Escova grande de E.V.A.: Limpa e massageia áreas largas da pele como a face, etc. 

5. Escova grande de penugem: Limpa e massageia áreas largas da pele da face, etc.  

6. Escova grande de pelúcia: Limpa e massageia largas áreas da pele da face. 

 

Spray/Vácuo: 

 

 

 

 

 

 

1. Frasco do pulverizador        4. Sugador boca plana            7. Sugador 

2. Tubo flexível                 5. Sugador boca redonda 

3. Boca sugador cone           6. Tubo flexível  

 Frasco do pulverizador: 

1. Bocal    

2. Tampa do pulverizador 

3. Tubo de sucção 

4. Frasco do pulverizador 

5. Entrada de ar comum 

6. Entrada de ar 
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Sugador: 

1.Sugador boca redonda   

2. Anel de vedação (o’ring) 

3.Entrada de ar de alívio de pressão 

4.Sugador  

5.Anel de vedação 

6.Filtro de esponja 

7.Sucção da barra final 

Controle do Painel  

1.Tela touch screen: operação de toque dentro da tela 

atual. 

2. Botão voltar: Voltar ao menu. 

3. Botão em direção à esquerda: Mover para à 

esquerda para selecionar. 

4. Botão para baixo: Mover para baixo para selecionar. 

5. Botão INÍCIO/PAUSA: Iniciar ou pausar. 

6. Botão para cima: Mover para cima para selecionar. 

7. Botão em direção à direita Mover para á direita para 

selecionar. 

8. Botão Enter: Para confirmar a função selecionada 

atual. 

 



 

- 9 - 

●Telas de Trabalho: 
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● Instruções de Conexão: 

1.  Conecte o cabo de alimentação com o aparelho;  

 

2.  Plugue os cabos flexíveis separadamente da onda ultra-sônica com 

saída correspondente na parte traseira do aparelho. 

 

3. Plugue os cabos flexíveis separadamente de corrente galvânica com 

saída correspondente na parte traseira do aparelho. (apenas um 

plugue está disponível por um tempo, por favor, selecione como 

demanda)。 

 

4.  Plugue o cabo flexível de eletroterapia de alta frequência 

correspondente na parte traseira do aparelho。 

 

5.  Plugue os cabos flexíveis da escova rotativa correspondente com 

saída na parte traseira do aparelho. 

 

6. As etiquetas nos cabos flexíveis de acessórios devem ser 

correspondentes com saídas na parte traseira do aparelho, bem 

como as setas na ficha dos cabos devem ser equipadas com tomadas de saídas. 。 

 

7. Inserir eficazmente uma extremidade do tubo 

flexível de ar com a rotulagem de "spray 

tubo" à entrada do frasco do pulverizador e 

outro fim para pulverizar a saída da função do aparelho. 

 

8. Inserir eficazmente uma extremidade de ar do tubo flexível com rotulagem 

de ”tubo de vácuo" à entrada da barra de aspiração e outra para a saída da função de vácuo do aparelho. 
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9. Braço do Vapor: Para o desbloqueio do braço do vapor, você deve puxar o pino com arroela na ponta e girar 

o braço para cima. Observe as imagens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

10.Para colocar água no copo do vapor você deve abrir a porta traseira do aparelho e verificar se o copo está 

bem rosqueado. Abra a gaveta de água e coloque água destilada ou água purificada no copo de medida (como 

acessórios padrão) gradualmente.  

Observação: Por favor, não ultrapasse a linha de nível de água "MAX". Se ultrapassar o nível máximo, o 

vapor não ligará. (Aconselha-se deixar um dedo abaixo do nível). 

 

 

 

 

 

 

● Instrução de operações funcionais & avisos: 

1. Interruptor na parte traseira do aparelho, o indicador de energia principal é iluminação 

.2.Instrução de interface e operação: Seleção de função -> Interface de função 

diferente.

 



 

- 12 - 

3. Quando operar o aparelho, ele vai funcionar tanto na tela touch screen quanto nos botões de controle. 

Controle touch screen: Controla o aparelho através do toque na tela. 

Controle dos botões: Quando pressionado o botão, o cursor indicado correspondente irá exibir uma função 

na tela, a posição do cursor pode ser alterado pelo botão de controle de direção. Pressione o botão do meio 

“Enter” para confirmar a seleção atual. 

4. Configurações de tempo: Pressione  ou  para configurar o tempo de trabalho e para diferentes 

funções. 

 O número do tempo mudará de acordo com o botão  ou  que foi pressionado. 

Ajustamento de energia: Pressione  ou  para controlar a saída de energia de diferentes funções. 

A indicação de tela de energia vai mudar de acordo com o botão  ou  pressionada. 

5. Para toda a tela de função correspondente não é válido quando a cor for cinza. 

6. Start/Pause: Ao entrar na tela padrão da função especificada, pressione o botão Start/Pause e ajuste ou 

toque na tela de animação para parar ou começar o procedimento. Quando estiver verde a luz do botão 

Start/Pause o aparelho estará em funcionamento. Quando estiver amarela a luz do botão Start/Pause o 

aparelho estará pausado. Pode se também pausar e iniciar o funcionamento pressionando a animação na tela 

de toque. 
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Vapor De Ozônio 

 

Painel de controle： 

1. Janela de visualização de animação: Exibir a animação e a área de controle de toque de Start/Pause. 

2. Nível de água. 

3. Botão de redução de tempo: reduzir o tempo de trabalho. 

4. Janela de exibição do tempo de trabalho: Exibir o tempo de trabalho atual. 

5. Função de ozônio: iniciar a função de saída de ozônio. 

6. Botão de reserva de aquecimento: selecione a função de reserva de aquecimento 

7. Volume máximo de pulverização: saída de volume máximo do pulverizador. 

8. Volume médio de pulverização: saída de volume médio do pulverizador. 

9. Volume mínimo de pulverização: saída de volume mínimo do pulverizador.  

10. Botão de função do pulverizador quente: Manter a água do pulverizador aquecida. 

11. Botão de aumentar o tempo: aumentar o tempo de trabalho; 

Entrar na tela de controle de função quente pulverizador, selecione o  função de aquecimento ou 

 função de vapor quente do pulverizador: 
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  Aquecimento: 

  Selecione o  para que a água fique sempre aquecida e pronta para uso. As outras função ficarão  

cinzas e não disponíveis. 

Configuração do tempo: 5 a 90 minutos disponíveis. Pressione   ou  para aumentar ou diminuir o 

tempo de aquecimento. O tempo padrão é 60 minutos. Depois de terminar a configuração, pressione 

"START/PAUSE” ou toque na animação  na área de exibição para iniciar o aquecimento. 

 

Função spray quente:  

Selecione o  entre na tela padrão do pulverizador. O temporizador mostra 15 minutos, a função 

"VAPOR", com o pulverizador volume máximo。 

Depois de terminar a configuração, pressione "START/PAUSE" ou toque na área de exibição de 

animação para iniciar a saída de vapor. 

 

1. Configuração de tempo: 

Pressione  ou  para configurar o tempo de trabalho de acordo com o intervalo necessário, 

tempo 1 a 30 min. 

 

2. Configuração de energia: 

O volume do pulverizador pode ser selecionado, em máximo, médio e mínimo. A luz indicada de  

é verde, quando está no nível máximo. A luz indicada de  é verde, quando está no nível médio. A luz 

indicada de  é verde, quando está no nível mínimo. Antes que a pulverização de bicos devem ser 

selecionado o nível mais alto no uso, então, ajuste o volume de pulverização de acordo com o necessário. 

 

3. Ligar função de ozônio: 

Pressione na tela a função , acende a cor verde, ligue o ozônio, obviamente ozônio cheira no vapor 

com o fenômeno de atomização distintas. 
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4. Nível de água 

O aparelho detectará o nível de água automaticamente, quando o nível da água estiver sob o funcionamento 

normal (nível de água entre o máximo e mínimo), o aparelho aquecerá continuamente. 

Quando muito alto ou muito baixo o nível da água baixo, será detectado. Piscará e exibirá na tela de 

exibição.  , o aparelho desligará o aquecimento imediatamente. 

Neste momento, a campainha dará o sinal de alarme continuamente até que o nível da água seja definido 

novamente pelo usuário. Pressione "START/PAUSE" para retrabalho. 

●Atenção: 

1. Antes de ligar o aparelho, por favor, confirme se o copo de água foi bem rosqueado em baixo do aparelho e 

se o nível da água esta entre a marca “MAX” e “MIN” do nível da água. (Aconselha-se deixar um dedo 

abaixo do nível máximo). 

2. Se necessário adicione óleo essencial sob a condição de trabalho, desligue ou pause o aparelho, aplique o 

óleo e reinicie o trabalho. 

3. Deve-se limpar a palete de algodão que foi aplicado óleo essencial após uso da aromoterapia. 

4. Espere o vapor espelir para fora do orifício da pulverização constante e bem proporcionalmente antes de 

pulverização facial. 

5. O buraco do pulverizador  deve ser afastado 40 cm do rosto do cliente e o vapor do pulverizador deve ser 

do queixo do cliente para cima proporcionalmente para evitar escaldamento do rosto do cliente devido ao 

vapor quente. 

6. O ozônio tem efeito bactericida e fungicida, mas também pode prejudicar a pele e destruir nutrientes de 

ervas, por isso é importante selecionar o tempo adequado para os diferentes tipos de pele. 

7. Nunca tire/desrosqueie o copo de água do aparelho quando estiver em uso. Caso contrário causará 

escaldamento. Por favor, aguarde o copo  de água esfriar, em seguida, desmonte-o. 

9. Se houver problemas de vazamento de água ou de vapor de baixo do aparelho verifique se o copo está bem 

rosqueado e/ou a tampa de colocação de água está bem vedada. Se o problema persistir entre em contato 

com o sac Haisan. 

10. Deve-se ter uma conexão de fio terra para funcionamento do aparelho. 
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Ultrassom: 

 

 

Painel de controle: 

1. Janela de visualização de animação: Exibir a animação e a área de controle de toque de Start/Pause. 

2. Função de onda: Exibir a atual onda de saída. 

3. Botão de redução de tempo: Reduzir o tempo de trabalho. 

4. Janela de exibição do tempo de trabalho: Exibir o tempo de trabalho atual. 

5. Botão de diminuir energia: Diminuir a produção de energia. 

6. Janela de exibição de energia: Exibir a saída atual de energia.   

7. Botão de seleção de onda contínua: Selecione a onda contínua 

8. Botão de seleção de sonda de rosto: Selecione a sonda de rosto. 

9. Botão de seleção de onda híbrida: Selecione a onda híbrida 

10. Botão de seleção de sonda olho: Selecione a sonda de olho.  

11. Botão de seleção de onda de pulso amplo: Selecione a onda de pulso amplo 

12. Botão de seleção sonda do corpo: Selecione a sonda do corpo 

13. Aumentar a energia: Aumentar a produção de energia 

14. Botão de aumento do tempo: Aumentar o tempo de trabalho 
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Ajuste da função de onda ultra-sônica: 

Sob a tela do menu principal, selecione a função ultrassom, pressionando o  para entrar na tela de 

função ultra-sônica: 

"Tempo" janela de exibição do tempo mostra 15 minutos. 

"Energia" janela de exibição de energia mostra o nível 5. 

"Selecione” área de seleção de sonda, o botão de sonda de rosto  fica verde.               

"Estado” seleção de onda, botão de onda contínua  fica verde. 

Sob esta função, está disponível para ajustar o tempo e energia também, selecione a saída da sonda e 

onda como a demanda. 

Configuração de tempo: Pressione  ou  para configurar o tempo de trabalho do aparelho, tempo 

de intervalo de 1 a 30 min. 

Ajuste de energia:Pressione  ou  para configurar a saída de energia do aparelho, ajuste os 

níveis de 1a 9. 

Seleção de sondas de saída:  Pressione a tecla "Selecionar" para controle de onda ultra-sônica selecionar 

a sonda de saída. O indicador  luzes de significado para a sonda de rosto são selecionadas; 

indicador  luzes para a sonda do corpo estão selecionadas; indicador de  luzes para a 

sonda de olho são selecionadas; 

Seleção de saída de forma de onda: pressione  para saída de onda. O indicador  saída de 

onda contínua; Se o indicador  significa a saída de onda híbrida; Se o indicador  para 

saída de onda de pulso placa.    

Após a configuração terminar, pressione START/PAUSE ou toque na área de exibição de animação para iniciar 

ou pausar o aparelho. 

●Aviso para a operação de onda ultra-sônica: 

1. A sonda deve ser mantida limpa. Limpar e esterilizar a sonda com álcool 70. 

2. O tempo de procedimento não deve ser mais de 15 min. e deve ser mais curto o tempo quando for para 

uma pequena área a ser nutrida. A sonda não deve ficar muito tempo em uma parte da área da pele para 

evitar qualquer lesão da mesma. 
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Peeling Ultrassonico: 

 

Painel de controle: 

1. Função de onda: exibir a atual onda de saída. 

2. Janela de visualização de animação: exibir animação e iniciar/pausar a área de controle de toque de tela 

3. Diminuir o tempo: para diminuir o tempo de trabalho 

4. Janela de exibição: exibir o tempo de trabalho atual 

5. Botão de diminuir energia: diminuir a produção de energia 

6. Botão de seleção de onda contínua: selecione a onda contínua 

7. Janela de exibição de energia: exibir o volume atual de energia de saída 

8. Botão de seleção de onda híbrida: selecione a onda híbrida  

9. Aumentar a energia: aumentar a produção de energia 

10. Botão de seleção de onda de pulso amplo: selecione a onda de pulso amplo 

11. Botão de aumento do tempo: aumentar o tempo de trabalho 

 

Ajuste do peeling ultrassônico: 

Sob a tela do menu principal, selecione a função peeling, pressionando o  para entrar na tela de 

função peeling: 

    "Tempo" janela de exibição do tempo mostra 15 minutos. 

"Energia" janela de exibição de energia mostra o nível 5. 

"Estado” seleção de onda, botão de onda contínua  fica verde. 
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Sob esta função, está disponível para ajustar o tempo e energia também, selecione a saída da espátula e 

onda como a demanda. 

Configuração de tempo: Pressione  ou  para configurar o tempo de trabalho do aparelho, tempo 

de intervalo de 1 a 30 min. 

Ajuste de energia:Pressione  ou  para configurar a saída de energia do aparelho, ajuste os 

níveis de 1a 9.   

Seleção de saída de forma de onda: pressione  para saída de onda. O indicador  saída de 

onda contínua; Se o indicador  significa a saída de onda híbrida; Se o indicador  para 

saída de onda de pulso placa.    

Após a configuração, pressione START/PAUSE ou toque na área de exibição de animação para iniciar ou pausar 

o aparelho. 

 

● Limpeza de pele:  

1. Emolientes e/ou água suaviza a pele para ser limpa.  

2. Usando o sensor na palma da mão do clientes. 

3. Pressione a tecla de energia para ajustar a energia de força adequada. 

4. Em todo o processo de limpeza, a pele devem ser mantida húmida.  

5. Referência para a apresentação de A.B.C.D 

 

A、Elimine a acne sem dor (como imagem A). Ultra-sônico 

pode ser dividido a acne madura em partículas menores 

em um curto espaço de tempo, por vibração, e todo o 

processo é indolor. 

 

 

B、Erupção de limpar (como imagem A) com 25.000 vezes de  

frequência de vibração pode ser desmarcada a erupção 

nos poros e resíduos de cosméticos muito rapidamente 

.  
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C、Movendo a espátula do raspador na pele (como a imagem 

C) e removem sujeiras e pele envelhecida. 

 

 

D、Massagem de importação (como a imagem D) Coloque a 

cabeça da espátula sobre a superfície da pele lisa e com 

encaixe pode ser essência importada para a pele 

eficazmente. 

 

●Atenção: 

1、Por favor, não coloque a lamina do raspador por muito tempo na pele, pode ferir a pele. 

2、Por favor, não pressione a lamina com força sobre a pele. Levante-o á 45 

graus sobre a pele para melhor uso (como a imagem mostrada ao lado). 

3、Por favor, forneça emoliente e/ou água na superfície da pele para manter 

a umidade. 

4、Por favor, mantenha a lamina raspadora á 20 graus com a pele (como a 

imagem mostrada ao lado). 

5、Não puxe o cabo de acessórios para o aparelho. 

6、Por favor limpe e esterilize o peeling (lamina). 

7、Se o cabo for destruído, sugerimos usar os acessórios de fábrica original. 
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Alta Frequência:  

 

Painel de controle: 

1 Janela de visualização de animação: exibir animação e iniciar/pausar a área de controle de toque de tela 

2. Diminuir o tempo: para diminuir o tempo de trabalho 

3. Exibição de tempo: exibir o tempo de trabalho atual 

4. Diminuir energia: diminuir a produção de energia 

5. Exibição de energia: exibir o volume atual de energia de saída 

  6. Aumentar a energia: aumenta a produção de energia  

  7. Botão de aumento do tempo: aumentar o tempo de trabalho 

 

Ajuste de Alta Frequência: 

Sob a tela do menu principal, selecione a função alta frequência, pressionando o  para entrar na tela 

de função 

    "Tempo" janela de exibição do tempo mostra 15 minutos. 

"Energia" janela de exibição de energia mostra o nível 1. 

Sob este status, ele está disponível para ajustar o tempo e energia. 
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Configuração de tempo: Pressione  ou  para configurar o tempo de trabalho do aparelho, tempo 

de intervalo de 1 a 30 min. 

Ajuste de energia:Pressione  ou  para configurar a saída de energia do aparelho, ajuste os 

níveis de 1a 9.   

Após a configuração, pressione START/PAUSE ou toque na área de exibição de animação para iniciar ou 

pausar o aparelho. 

Eletroterapia Direta： 

1.  A esteticista contém o identificador de eletroterapia de alta frequência (ver Fig. 

à direita), não contato o tubo de vidro de eletroterapia com mão ou matéria de 

metal, acende-se o poder do aparelho e "Energia" se ajusta ao nível min... 

 

 

  2.  Contatos a parte curada do cliente com eletroterapia de vidro do tubo (ver Fig. 

lado direito), pressione lentamente a "Energia”  para ajustar a saída de 

energia e o tubo de vidro irá gerar ionização iluminação até que haja uma 

saída de corrente de alta frequência quente. Quando cremes ou máscara 

facial está sendo usado pelo cliente, move-se lentamente o tubo de vidro 

eletroterapia do pescoço em direção do queixo, face, bochecha, nariz e testa. 

Durante o curso, ajusta lentamente o nível de "Energia" como a demanda. 

Quando o calor é gerado a pele, tem eficácia de apaziguamento e sedação 

usando diretamente eletroterapia de alta frequência. Enquanto isso tem 

efeito bactericida e é apropriado para pele oleosa e acne.       

 

3.  Depois da operação, em primeiro lugar lentamente ajusta para baixo a "energia", pressiona a tecla 

"START/PAUSE". E então tira a eletroterapia de vidro tubo contatando com rosto. 

Funções da Eletroterapia Direta:  

1.  Vibração quente é bom para acalmar a pele. 

2.  Estimula a circulação do sangue, oferece nutrição para a pele melhorar o brilho e elasticidade. 

3.  Promove o metabolismo celular, ajuda a respiração e a excreção da pele.   

4.  Efeito na pele de aquecimento aumenta a permeabilidade da célula e ajuda a melhorar a capacidade de 

absorção e aumentar o efeito do tratamento.  
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Eletroterapia Indireta: 

Em primeiro lugar o cliente detém o tubo barra reta eletroterapia, switches no poder, em seguida, ajusta-prensas 

"START/PAUSE", "Energia" para o nível como demanda, o passe de esteticista, uma massagem para a parte de 

tratamento. Durante todo o curso, a esteticista não contacta com eletrodo, e antes de tirar a barra de eletrodo, 

deve pressionar "START/PAUSE" para parar o aparelho. 

Funções da Eletroterapia Indireta:  

1. Estimula a circulação do sangue, promove o metabolismo celular.  

2. Ajustar e recuperar a absorção de nutrição e resistência à bactérias.  

3. Aumenta a atividade da célula do porão da pele por efeito atual, para melhorar o efeito de massagem.  

 

Aviso para a operação de eletroterapia de alta frequência: 

   1. Sons de Ranger durante o funcionamento normal do punho de eletroterapia.  

  2. Quando for usar eletroterapia direta, a faísca pode pulverizar quando o tubo de 

vidro eletroterapia mantém uma distância de menos de 1 polegada com a pele, 

e ela iria simular a pele que poderia deixar desconfortável. Portanto, o nível de 

energia deve ser ajustado para o mínimo antes de contactar com a pele. Se a 

faísca é sentida, um fio de algodão seco pode ser usado para cobrir o rosto 

(veja a Fig.).   

   3. O tubo de eletrodo deve ser firmemente fechado no rosto sem qualquer lacuna se eletroterapia direta está 

disponível, caso contrário, é facilmente gerar faísca e estimular a pele.  

   4. Para tratamento de rosto, 8 min. para pele oleosa enquanto 3 á 5 min. para a pele seca. A intensidade de 

corrente é mais forte para pele oleosa do que para a pele seca.  

   5. Quando operação com eletroterapia indirecta, a esteticista deve manter uma mão no rosto do cliente, para 

evitar a interrupção de corrente impactando o efeito.  

   6. Para evitar choque elétrico, em primeiro lugar pressiona "START/PAUSE" antes que o tubo de vidro 

eletroterapia entra em contato com a pele e, em seguida, lentamente, aumenta a energia.  

   7. Quando retira a eletroterapia de vidro do tubo, em primeiro lugar, ajustar a energia ao nível mínimo, e 

pressionar "START/PAUSE" para desligar a saída, até que a luz de indicador de pausa são amarelo e, em 

seguida, retira.  

   8. A função deve ser desligada quando instala e desinstala o tubo de vidro eletroterapia.  

   9. Cada tubo de eletroterapia de vidro deve ser mantido limpos, secos e esterilizados antes e depois de usado. 

   10. O identificador de eletroterapia pode ser limpas com uma toalha, não pode ser limpo com água, se for 

contaminada pela sujeira oleosa, pode ser limpo com álcool 70 e mantido em seco.  
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Corrente Galvanica:  

 

Painel de Controle 

1. Janela de visualização de animação: exibir animação e iniciar/pausar a área de controle de toque de tela 

2. Janela de exibição condução zwitterions: exibir o status atual de condução Zwitterions 

3. Diminuir o tempo de trabalho: para diminuir o tempo de trabalho 

4. Janela de exibição: exibir o tempo de trabalho atual 

5. Diminuir energia: diminuir a produção de energia 

6. Exibição de energia: exibir o volume atual de saída de energia 

7. Botão de seleção do cátion: selecione a sonda com a extremidade do cabo vermelho. 

8. Seleção de pele normal: selecione a saída para pele normal 

9. Seleção de pele sensível: selecione a saída para pele sensível 

10. Botão de seleção do ânion: a sonda com a extremidade do cabo vermelho, entrada de ânion 

11. Seleção de extrema da pele sensível: selecione a saída de pele sensível 

12. Aumentar a energia: aumentar a produção de energia 

13. Aumentar o tempo de trabalho: Para aumentar o tempo de trabalho 
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Ajuste da função galvânica: 

 Sob a tela do menu principal, selecione a função corrente galvanica, pressionando o  para 

entrar na tela: 

       " Tempo" janela de exibição do tempo mostra 15 minutos. 

"Energia" janela de exibição de energia mostra o nível 1 

"Pele" área de seleção, a luz do  fica verde  

"+/-" a área de seleção de polaridade, a luz do "  fica verde  

Sob este estatuto, está disponível para ajustar o tempo e energia, também pode a seleção diferente tipo polar e 

pele de saída 

Configuração de tempo: Pressione  ou  para configurar o tempo de trabalho do aparelho, tempo 

de intervalo de 1 a 30 min. 

Ajuste de energia: Pressione  ou  para configurar a saída de energia do aparelho, ajuste os 

níveis de 1a 9.   

Seleção do tipo de pele: selecione o tipo de pele mais adequado de acordo com a demanda, a  o 

verde para o tipo de pele normal, o  o verde para o tipo de pele sensível, a  o verde para o 

tipo de pele extremamente sensível. 

Seleção de condução zwitterions: de acordo com a entrada apropriada polar,  o verde para selecionar a 

sonda com a extremidade do cabo vermelho   a luz verde para selecionar a sonda com a extremidade 

do cabo vermelho à entrada de ânion 

 

Após a configuração terminar, pressione "START/PAUSE" ou toque na área de exibição de animação para 

iniciar ou pausar a saída para o aparelho.        

 

Existem três métodos de operação, com base em efeitos de tratamento diferente da função de condução 

zwitterions: 

1. método de condução single-polar por esteticista 

(1) Uma das partes diretamente com metade da essência da planta sobre a pele e o outro com um algodão 

enrolado na sonda.  
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(2) Entrar na tela  e ajustar a "Energia" a nível mínimo, deixe o cliente segurar a barra de 

eletrodo enquanto a esteticista coloca a sonda no pescoço do cliente, pressiona "START/PAUSE", 

inicia-se no aparelho e, em seguida, pressiona "+ /-" para ajustar para  Estado de trabalho do 

cátion e ajusta a saída de energia adequadamente através de chave de "Energia"  ou  (Uma 

ligeira sensação de picada é sentida).   

(3) A sonda move-se lentamente por uma forma de "Z" no rosto ou a parte do pescoço com mantendo o 

toque da pele durante todo o curso de duração em 3 á 5 min.    

(4) Após a operação, pressiona "START/PAUSE" para pausar a saída, em seguida, retire a sonda, bem como 

a barra de eletrodo mantida pelo cliente.  

 2. Método de condução bipolar 

（1）O carretel ionizante, que é a sonda de rolo, é aplicável a pele em área grande ou regular. Método de 

operação: um rolo de sondas conecta com eletrodo positivo enquanto outro conecta com eletrodo 

negativo, e não precisa ser segurada pelo cliente. A esteticista coloca uma máscara de algodão em 

primeiro lugar na face do cliente com o produto de beleza líquido ou cobre a pele com fio de algodão 

embebido em produto de beleza e coloca duas sondas nas peças do tratamento sem qualquer contato 

uns dos outros, ajusta a "Energia" para nível mínimo iniciar o aparelho. A condução de íons adequado 

polar deve ser selecionada com base no valor de pH do produto de beleza usado e em seguida, ajuste o 

nível de "Energia" através até uma ligeira sensação de picada seja sentida. Move-se lentamente a 

sonda. Se o produto de beleza é a acidez, a corrente através do elétrodo positivo será atraída pelo 

eletrodo negativo; Sempre a função é o oposto. Devido ao efeito de massagem apenas de um polar é 

levada para o rosto, a esteticista deve alternar a utilização de sonda eletrodo positivo e negativo para 

compensar o mesmo tratamento para ambos os lados da face.     

    

（2）A sonda dupla-rodada é aplicável a pele na área pequena ou irregulares, as etapas de operação é idêntico 

ao carretel ionizantes.    

 3. Exportação de impureza 

Quando a operação de exportação de impureza, a sonda em movimento deve ser ajustada ao elétrodo 

negativo whiles barra de eletrodo ou sonda espera pelo cliente deve ser ligada com o eletrodo positivo. 

Usa essência especial para exportação de impureza, ou soro fisiológico para embeber a pelota de algodão 

e enrolada na sonda; ou cobrir com uma camada fina algodão (gase) ou uma máscara de rosto embebida 



 

- 27 - 

com essência nas peças do tratamento. Em seguida pressiona  para ajustar a  estado de 

trabalho do ânion da condução e outras etapas são as mesmas da condução de nutrição.     

Aviso para a operação de condução galvânica Zwitterions： 

1. O instrumento de condução zwitterions normalmente é usado após a limpeza da pele e antes da massagem.     

Antes do tratamento, o rosto deve ser limpo e seco, a evitar trazer qualquer agente de limpeza residual nos 

poros da pele. 

2. A sonda é rolada firmemente com bola de algodão, e a corrente é ajustada de fraco para forte para 

adaptação gradual, então para manter sempre uma luz, sensação de ardor.      

3. Durante o curso do tratamento, nas mãos da esteticista não podem tocar qualquer parte metálica do sonda.  

4. A condução é aplicável para secar a pele oleosa, pele de decrepitude (nutrição insuficiente) e pele (água 

insuficiente). Os produtos de beleza líquido diferente poderiam ser selecionados de acordo com diferentes 

tipos de pele, mas o produto de beleza para pele oleosa impedirá que permeiam.  

5. Após a operação, limpe o rolo, barra de metal e mantenha em lugar seco.  

6. Quando o polar está configurado para o eletrodo positivo, a sensação pungente da sonda do rolo será 

sentida mais forte do que o mais fraco e preparado para o elétrodo negativo ao contrário. Por favor, 

selecione como sua demanda.  

7. Durante o tratamento, não é permitido usar qualquer ornamento de metal ou joias, e o cliente com dentes de 

ouro ou metálico contido no corpo não é permitido o uso.   

8. O cliente com pele sensível, ferimentos, inflamação, ou telangiectasia e mulheres grávidas não é permitido o 

uso deste instrumento.  

9. O pH da solução nutritiva deve ser adequadamente correspondido com positivo e o eletrodo negativo dos 

rolos, quando o rolo estiver no eletrodo positivo, a solução conductioned deve ser acidez (+); Quando o rolo 

é o eletrodo negativo, a solução conductioned deve ser a basicidade (-), se usado de pH da solução 

nutriente não tiver indicado, papel de teste de pH pode ser usado para determinação.  

Método de operação de Spray e vácuo: 

Spray 

Instruções do painel de controle 

 

1. Visualização de animação: Exibir animação e iniciar ou pausar a área de controle de toque de tela 

2. Diminuir o tempo: para diminuir o tempo de trabalho 

3. Exibição do tempo: exibir o tempo de trabalho atual 

4. Diminuir energia: diminuir a produção de energia 

5. Janela de exibição de energia: exibir o volume atual de 

saída de energia  

6. Aumentar a energia: aumentar a produção de energia 

7. Aumento o tempo: aumentar o tempo de trabalho 
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Função do spray 

 Sob a tela do menu principal, selecione a função spray, pressionando o  para entrar na tela: 

       "Tempo" janela de exibição do tempo mostra 15 minutos. 

"Energia" janela de exibição de energia mostra o nível 9 

Sob este status, ele está disponível para ajustar o tempo e energia. 

Configuração de tempo: Pressione  ou  para configurar o tempo de trabalho do aparelho, tempo 

de intervalo de 1 a 30 min.   

Ajuste de energia: a energia padrão é máxima, não pode ser ajustado. 

Após a configuração terminar, pressione "START/PAUSE" ou toque na área de exibição de animação para iniciar 

ou pausar a saída para o aparelho. 

 

Como Usar 

Em primeiro lugar, verifica se o tubo flexível do 

frasco do pulverizador com precisão se conecta 

com a interface entre o aparelho e o 

pulverizador garrafa (veja a Fig. direita); interruptores no poder do anfitrião, 

ajustar o tempo de trabalho e nível de energia, e o aparelho está sob condição 

de saída de pausa.    

 

Sob arranque de saída anfitrião, segure firmemente o frasco do pulverizador por mãos e tampe 

ligeiramente a ventilação na parte superior do frasco de spray com os dedos e, em seguida, a névoa de 

pulverização; frascos do pulverizador dois estão preparados, para líquidos diferentes, e a garrafa pode 

ser trocada em alternativa com base na demanda; o aparelho deve ser pausado para saída quando 

alternar o frasco do pulverizador.    

 

Deve ser cuidadoso para tratamento de peças críticas, por exemplo, boca, nariz, olhos. Por favor, feche 

os olhos, boca para evitar líquido sugado, o nariz e deve pulverizar para fora em direção para abaixo do 

queixo e mantém certa distância com rosto. Após a pulverização, pause o aparelho e deixe absorver o 

líquido na superfície com algodão ou um papel macio.   
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Vácuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painel de controle 

1. Visualização de animação: Exibir animação e iniciar ou pausar a área de controle com toque de tela 

2. Diminuir o tempo: para diminuir o tempo de trabalho 

3.Exibição de tempo: exibir o tempo de trabalho atual 

4. Diminuir energia: diminuir a produção de energia 

5. Exibição de energia: exibir o volume atual de saída de energia 

6. Aumentar a energia: aumentar a produção de energia 

7. Aumentar o tempo: aumentar o tempo de trabalho 

 

Função do Vácuo  

 Sob a tela do menu principal, selecione a função vácuo, pressionando o   para entrar na 

tela de função: 

        "Tempo" janela de exibição do tempo mostra 15 minutos. 

"Energia" janela de exibição de energia mostra o nível 9 

Sob este status, ele está disponível para ajustar o tempo e energia. 

Configuração de tempo: Pressione  ou  para configurar o tempo de trabalho do aparelho, tempo 

de intervalo de 1 a 30 min.   

Ajuste de energia: a energia padrão é máxima, não pode ser ajustado. 

Após a configuração, pressione "START/PAUSE" ou toque na área de exibição de animação para iniciar 

ou pausar a saída para o aparelho. 
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Como Usar 

  

 

 

Em primeiro lugar, verifique se as duas extremidades do tubo de vácuo estão conectadas 

apropriadamente com correspondente interface (veja a figura);Verificar se o filtro de esponja é disponível; 

Se não, coloque o filtro de esponja e fixar o vácuo; Conecte a barra de vácuo com ventosa transparente. 

Interruptores no poder do anfitrião, ajustar o tempo de trabalho e nível de energia, e o aparelho está sob 

condição de saída de pausa.   

 

Sob o arranque do aparelho, segurar a barra de vácuo com as mãos (como segurar uma caneta), move a 

barra para o local de trabalho, o bocal de ventosa transparente deve entrar em contato com a pele e 

pressionando ligeiramente o alívio de pressão de ar, então o contato com a pele e com a ventosa é 

absorvido e se move em torno da barra em peças relacionadas, onde permite absorver cabeça preta , 

acne na pele.  

Ventosas diferentes devem ser selecionadas com base em áreas da pele diferente:  

1. Sugador com boca cone é usado para cravos e acne em pequena áreas da pele;  

2. Sugador com boca plana é usada para cravos e acne em áreas estreitas;  

3. Sugador com boca de chifre é usado para cravos e acne em grandes áreas da pele.  

 

Avisos para o funcionamento do spray e do vácuo： 

     1. Verificar cuidadosamente o rótulo do tubo flexível de ar para evitar conexão incorreta.  

     2. O aparelho deve ser pausado se o frasco do pulverizador precisar ser substituído durante a utilização.  

     3. Durante o funcionamento da função de vácuo ou spray, NÃO dobrar o tubo flexível ou entrada de ar do 

bloco, que diretamente pode causar os danos ao aparelho.  

4. Qualquer rachadura no bico do tubo flexível impactará diretamente sobre o efeito do trabalho, para 

cortar a parte de rachadura com tesoura e conecta-lo com articulação correspondente.  

5. Note-se durante o funcionamento do borrifador： 

a) Controla o volume de névoa de pulverização, para evitar o desperdício. 

b) Para evitar a gota de água para o pescoço, onde deve ser protegida com bacia de água ou uma 

toalha.   

c) Não pulverizar em direção o nariz ou boca, para garantir a respiração.  

d) NÃO preencha o frasco do pulverizador com líquido com baixa viscosidade, para evitar qualquer 

entupimento.    
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e) O frasco do pulverizador deve ser limpo com álcool 70 ou água filtrada após cada utilização e 

limpezas a seco e esteriliza para uso seguinte.   

6. Deve-se notar durante a operação da função de vácuo： 

a) As partes de pele devem ser limpa e amaciadas antes da operação da função de vácuo.  

b) A intensidade de sucção do tubo de vácuo deve ser controlada medialmente, alta intenção poderia 

causar lesão de pele e coagulação do sangue abaixo da superfície da pele. A esteticista, em 

primeiro lugar, poderia tentar pelas próprias mãos.  

c) Quando o tratamento é feito em peças de reparo da pele, o tempo da imprensa da entrada de ar de 

alívio de pressão deve ser controlado pelos dedos, para evitar muito tempo chupando e tornar-se 

roxo.   

d) A frequência de sucção deve ser aumentada para pele oleosa e espessa, e chupando não pode ser 

usado para a pele com Telangiectasia.   

e) Não use para a pele do olho ou encarar com inflamação.   

f) Não utilize frequência o vácuo sucção, para evitar alargamento dos poros da pele.  

g) Barra de vácuo deve ser desinstalada após o uso, limpe, seque e esterilize para próximo uso.  

O filtro de esponja deve ser substituído após cada vez que usar, o uso vácuo sem filtro de esponja, irá danificar 

o aparelho. 
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Escova Rotatória: 

Painel de Controle 

1. Exibição de direção: exibir a direção de rotação 

atual 

2. Visualização de animação: exibir animação e iniciar 

ou pausar a área com toque na tela 

3. Diminuir o tempo: para diminuir o tempo de trabalho 

4. Exibição do tempo: exibir o tempo de trabalho atual 

5. Diminuir a energia: diminuir a produção de energia 

6. Seleção no sentido anti-horário: selecione a escova no sentido anti-horário 

7. Exibição de energia: exibir o volume atual de saída de energia 

8. Aumentar a energia: aumentar a produção de energia 

9. Seleção no sentido horário: selecione a escova no sentido horário 

10. Aumentar o tempo: aumentar o tempo de trabalho 

Como Usar 

Sob a tela do menu principal, selecione a função  para entrar na tela: 

         "Tempo" janela de exibição do tempo mostra 15 minutos. 

"Energia" janela de exibição de energia mostra o nível 5 

Está disponível para ajustar o tempo e energia e também pode selecionar a direção de rotação 

da escova. 

Configuração de tempo: Pressione  ou  para configurar o tempo de trabalho do aparelho, tempo 

de intervalo de 1 a 30 min. 

Ajuste de energia: Pressione  ou  para configurar a saída de energia do aparelho, ajuste os 

níveis de 1a 9. 

Sentido de rotação da escova: Selecione o sentido de rotação indicado na tela  para a rotação no 

sentido horário e  para a rotação no sentido anti-horário. 

Após a configuração terminar, pressione "START/PAUSE" ou toque na área de exibição de animação 

para iniciar ou pausar a saída para o aparelho. 
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Trocar de Escova:  

1. Soltar a ponteira: Segure a canopla da escova com uma mão e segure a parte 

de plástico da escova com a outra mão, em seguida, puxe na direção oposta 

e solte a ponteira facilmente. 

 

2. Colocação da ponteira: Segure a canopla da escova com uma mão e segure 

a parte de plástico da escova com a outra mão, então gire e empurre na 

direção oposta. 

 

 

 

● Especificação, modelo e dados técnicos:  

Nome do Produto Aparelho 9 em 1 multi funcional 

Função 

Peeling,lupa com lampada de led ,ultrassom, 

vapor de ozônio ,corrente galvanica, alta 

frequencia,escova rotatoria,spray e vácuo. 

Tensão nominal 
AC 100-120V～ 

AC 220-240V～ 

Trabalho avaliado 
50/60Hz 

 

Potência de saída 750/800 W 

Tamanho (comprimento * 

largura * altura) 
50X50X103cm 

Peso líquido 27.6Kg 

  

 

                                      Garantia  

Este produto é garantido por 12 meses, a partir da emissão da nota fiscal, contra defeitos de 

fabricação. Não estão cobertos defeitos oriundos de má utilização ou desgaste natural do 

produto ou peças. 

Voltagem: 127V ou 220V.  Verifique a voltagem antes de ligar o aparelho. 

 

 

Atendimento a Clientes 

 

SAC: 41 3283 3667 

 

E-mail: sac@haisan.com.br 

 


