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Obrigado por escolher o nosso sistema IPL. Para um 
uso mais eficaz do produto, queira ler atentamente o 
manual do utilizador antes da utilização.  
 
 

1.Dicas de Segurança • 
Para a proteção da pele, não é adequado aos seguintes 

clientes. 

• Tiver uma doença de pele conhecida. 

• Tiver uma doença de pele como dermatite alérgica, eczema, 

etc. 

• Quem tiver fotossensibilização. 

• Se estiver com Menstruação, Grávida ou a 

Amamentar. 

• Se tiver queimaduras solares. 

• Pele preta ou queimada do sol (Por favor, consulte o seguinte 

cartão de contraste da cor específica) 

• Nevo preto ou fiiscescente. 

• Pele gretada, uma crosta ou ferida cicatrizada, cancro 

ou hemangioma. 

• Os seus olhos e qualquer área estética, protética ou plástica 

artificiais. 

2.Apresentação do Produto 
2.I. Lista de embalagem: 

Máquina IPL, Adaptador de energia, Cartão de garantia e 

Manual de instruções. 

2.2. Descrição da Estrutura



Cooling air outlet 
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Luz 
Prontidão/Intensidade 

Botão de 
flash 

Botão Energia/lntensidade 

Entrada de ar de 
arrefecimento 

                Janela de flash 

3. Parâmetros Técnicos 

 

4. Introdução às Funções 
• Rejuvenescimento da pele 

• Depilação

Tubo da lâmpada Tubo de quartzo xénon 

Fonte de luz Luz Pulsada Intensa 

Frequência de Energia 1.5-3.9J/cm2 

Tamanho do foco 33*10 mm2 

Comprimento de onda 470 nm~1100 nm 

Vida útil da lâmpada 300 000 vezes 

Adaptador AC100-240V @ 12V DC 3A 

Peso 186 g 

Tamanho 124*83*48.5 mm3 

Gama da temperatura de operação
  

5~30 °C 

Gama da humidade de operação Humidade relativa 30% ~ 60% 
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Este produto pode ser usado para: excesso de pelos, como pelos nos 

lábios, axilas, pelos corporais dos membros, pelos na testa, etc.; A 

depilação indolor dos pelos é adequada a pelos pretos e pessoas com 

pelos escuros, não é adequada a pelos brancos, grisalhos ou loiros 

(Consulte a seguinte tabela de contraste de cores) 

Tabela de contraste da cor de Pele e Cabelo 

5.Instruções de Utilização 
5.1 Use um toalhete medicinal de álcool para limpar a janela de vidro 

5.2 Prima o "botão de energia" durante 1 segundo, ele iniciará e entrará 

no estado de funcionamento (O indicador de luz verde está aceso e 

consegue ouvir que o sistema está a funcionar). 

Nota: 

1. Verá que o indicador de luz vermelha acende depois de iniciar. 

2. Depois, deve mover a janela de flash para a sua pele, verá o 

indicador de luz vermelha a piscar porque há um sensor de 

indução do corpo humano embutido na janela de flash e este 

detetará a pele ao aproximar-se dela. 

3.O indicador de luz vermelha deve piscar, caso contrário o aparelho 

não funcionará. Nesse caso, aproxime-o da sua pele até este piscar. 

^~~~~-~^Cor da pele 

Cor do cabelo 
Branco Louro 

Castanho 
médio 

Castanh
o claro Castanho 

Castanho 

escuro/preto 

Branco/grisalho X X X X X X 

Vermelho  X X X X X X 

Louro claro X X X X X X 

Sobrancelha clara ٧ ٧ ٧ 
  ٧ ٧ 

X 

Sobrancelha ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ X 

Sobrancelha escura ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ X 

preto ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ X 
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     Botão de energia 

 

Nível de intensidade 1 
 
 
 
 
Nível de intensidade 3 

Nível de intensidade 2 
 
 
 
 
Nível de intensidade 4 

Nível de 
intensidade 5 

 

5.3 Clique no "botão de energia" para escolher o nível de intensidade próprio; 

há cinco níveis de intensidade exibidos com os indicadores a azul. O 

diagrama abaixo mostra o nível de intensidade de baixa a alta potência, o 1 

é a definição de potência mínima, o 5 a de potência máxima. Faça 

qualquer ajuste na sequência exibida com um clique do botão de energia. 

 

 

  

 

. 
R = pronto a funcionar 

 

5.4 Uma vez definido o nível de intensidade, mova a janela do flash 

para a pele, a qual pode cobrir totalmente a janela do flash, verá o 

indicador de luz vermelha a piscar e, de seguida, clique no botão do 
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flash, o dispositivo piscará uma vez; após cada operação do flash, o 

indicador de luz vermelha desligar-se-á para carregar a energia, após 

1~3 segundos a luz voltará a indicar que está pronto a ser usado 

novamente. 

Nota: 

• Para resultados perfeitos, sugere-se que o processo de depilação seja 

repetido 2-3 vezes garantindo que todas as partes do corpo não 

deverão ser repetidas e omitidas.  

• O dispositivo não está a funcionar corretamente se o indicador de luz 

vermelha continuar aceso sem piscar, neste caso, por favor, siga os 

passos abaixo. 

1. Assegure-se de que a * janela do flash está suficientemente perto da 

pele. 

2.Se o indicador de luz vermelha ainda estiver aceso, por favor, mova-o 

para a sua pele durante 3-5 segundos e verifique se voltou à função 

normal. 

3.Por favor, reinicie se esta operação falhar 

4.Se a operação acima não o resolver, por favor, contacte o nosso 

serviço ao cliente 

5.5 Se ficar inativo, 5 minutos depois o dispositivo entrará no modo de 

espera, basta clicar no botão de energia para o reativar. Note que, ao 

reiniciar, a intensidade voltará ao nível 1. 

5.6 Prima o botão de energia durante 3 segundos para o desligar. 

5.7 Quando terminar de usar, limpe a janela do flash com o toalhete 

húmido com o álcool medicinal sugerido. 

Nota: 

Após a utilização frequente do dispositivo, haverá uma mancha 

branca de orvalho dentro da lente, isto não afetará a utilização 

normal e a vida útil do instrumento. 
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6.Processo de Gestão dos Pelos 
6.1 Em teste antes de utilizar 

Recomenda-se vivamente verificar se há reações adversas 

efetuando um teste cutâneo 2 horas antes de qualquer 

procedimento de depilação. 

Método do teste: 

Numa pequena zona da pele na parte interna do braço (medial). A 

partir de baixa para alta energia, aplique 1~2 vezes no mesmo lugar. 

Após 2 horas, se sentir vermelhidão, queimaduras, pontadas ou 

outros sintomas, consulte um médico antes de voltar a usar. Em 

caso de leve desconforto, use o produto novamente numa definição 

de mais baixa intensidade, mas, se o desconforto persistir, consulte 

um médico antes de continuar a usá-lo. 

6.2 Etapas operacionais 

6.2.1 Limpe a janela de flash, depois depile os pelos do seu corpo e 

limpe os pelos residuais. 

6.2.2 Inicie o aparelho, escolha o nível de intensidade mais adequado 

à depilação. 

6.2.3  Depois de terminar a depilação, deverá arrefecer a pele com 

água gelada ou uma toalha húmida e fria. 

6.2.4 Pode utilizar um tóner para ajudar a sua pele a reter a humidade 

após a depilação. 

6.2.5 Para sugestões sobre operações de nível de intensidade para 

todos os tipos de pele e diferentes partes do corpo, por favor, 

consulte a tabela de comparação abaixo. 

6.2.6 Recomenda-se vivamente que não use várias vezes na mesma 

parte da pele. Deverá piscar menos de duas vezes consecutivas 

num só local. Os tempos de frequência do funcionamento 

deverão ser reduzidos ao usar um nível de intensidade de 

energia elevada.
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Nota: 

• Utilização durante 6-10 vezes como um ciclo de depilação 

• Use uma vez de duas em duas semanas durante até seis vezes  

• • Use uma vez de quatro em quatro semanas quando usar 6 a 10 

vezes 

 • Se descobrir novos cabelos finos a crescerem após o uso, opere uma 

vez a cada 2-3 meses neste local e continue para obter resultados 

satisfatórios. 

• Para obter os melhores resultados sugere-se que, nas zonas de pelos 

grossos, utilize muitas vezes ao longo de um período de tempo. 

7.1 O uso varia de pessoa para pessoa, use com menos frequência 

quando a zona dos pelos crescer um pouco, cerca de 30%. 

7.2 Ao utilizar, não faça flash perto ou diretamente nos olhos. 

7.3 É normal que exista alguma vermelhidão na pele após a operação; 

pode arrefecer a zona com água gelada ou uma toalha fria húmida.

Cor da pele 

Partes 
Branco Louro 

Castanho 
médio 

Castanho 
claro Castanho 

Castanho 

escuro/preto 

Axila Níveis 3-5 

3-4 vezes 
Níveis 3-5 

3-4 vezes 
Níveis 3-4 

2-3 vezes 
Níveis 2-3 

 2-3 vezes 

Níveis 2-3 

 2-3 vezes 
não aplicável 

Braço 
Níveis 3-5 

3-4 vezes 
Níveis 2-4 
3-4 vezes 

Níveis 2-4 

2-3 vezes 
Níveis  1-3 
2-3 vezes 

Níveis  1-3 

2-3 vezes 
não aplicável 

Perna Níveis 3-5 

3-4 vezes 
Níveis 2-4  
3-4 vezes 

Níveis 2-4 

2-3 vezes 
Níveis  1-3 
2-3 vezes 

Níveis  1-3 
2-3 vezes não aplicável 

Ao redor da 
boca 

Níveis 3-4 

3-4 vezes 
Níveis 2-3  
3-4 vezes 

Níveis  2-3 

 2-3 vezes 
Níveis  1-2 
2-3 vezes 

Níveis  1-2 
2-3 vezes não aplicável 

Rosto 
 

Níveis 3-4 

3-4 vezes 
Níveis 2-3  
3-4 vezes 

Níveis  2-3 

 2-3 vezes 
Níveis  1-2 
2-3 vezes 

Níveis  1-2 
2-3 vezes não aplicável 

Nível de intensidade e tabela de contraste da cor da pele 
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7.4 Não limpe a janela do flash diretamente com álcool pulverizado.  

7.5 Não use conjuntamente com outros cosméticos como produtos de gel 

aquosos. 

7.6 Tente não comer alimentos sensíveis à luz durante a operação (como 

espinafres, couve, mostarda, etc.). 

7.7 Para obter melhores resultados, use a configuração de energia mais 

alta. (Aviso – unicamente depois de seguir as instruções anteriores). 

7.8 Quanto mais escura for a sua pele, qualquer reação cutânea pode não 

ser muito aparente e esta pode ser tardia. Neste caso, certifique-se de 

seguir o período de espera de 2 horas antes de aumentar a 

configuração de intensidade.  

7.9 Continue a cuidar da sua pele hidratando e usando protetor Solar de 

maneira normal depois de utilizar este produto.  

7.10 Evite a luz UV durante a utilização e proteja sempre a sua pele ao 

sol. Tente também evitar a longa exposição do computador ao 

trabalhar, protegendo-se com filtro solar ou creme de proteção solar.  

7.11 Não bloqueie a entrada de Ar e a saída de arrefecimento para não 

afetar o arrefecimento do dispositivo. 

7.12 Pelos presos no dispositivo podem provocar manchas brancas, 

mas isso não afeta o seu desempenho e a utilização normal. 

7.13 No período tardio de vida, a parede interna da Lâmpada 

apresentará graus diferentes de um fenómeno preto em consequência 

do processo de envelhecimento normal dos tubos. Não se preocupe, 

continue a utilizar como normalmente dentro dos parâmetros 

especificados.  

7.14 Este produto não é à prova de água, evite o contacto com a água.  

7.15 Quaisquer avarias, desligue de imediato o dispositivo. Se 

encontrar a tampa do produto ou o vidro da janela de flash partida, 

devolva à fábrica para reparação.  
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7.16 Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos Fortes, 

poeira húmida a altas temperaturas.  

7.17 Evite os danos e mantenha fora do alcance e da vista das crianças.  

7.18 Proíba o seu uso com outra utilização que não seja permitida.   

7.19 Proíba que outras pessoas abram este dispositivo, à exceção 

de pessoas autorizadas, de outro modo pode ocorrer risco de 

choque elétrico. 

Este manual é apenas para consulta 


