
 
 

 

ICONE REF. INS007 – INSTRUÇÕES DE USO – GALAXY FIBER                                                                                                   Página 1 de 27 

 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ICONE REF. REV 

INS007 00 

Equipamento:  
 

Máquina de Tratamento de Pele 
 

Modelo:  

 Galaxy Fiber 
 



 
 

 

ICONE REF. INS007 – INSTRUÇÕES DE USO – GALAXY FIBER                                                                                                   Página 2 de 27 

INSTRUÇÕES  DE USO 
(MANUAL DO  EQUIPAMENTO) 

 

PARABÉNS! 

 
Você acaba de adquirir um equipamento desenvolvido dentro da mais alta tecnologia disponível no 

mercado, projetado para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade e segurança. 

 

Obrigado por escolher um produto Ícone Medical. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: 
Para maior segurança: 
 
Leia e entenda todas as instruções contidas nesta “Instruções de Uso” antes de instalar ou operar 
este produto. 
 
A fim de manter o nível máximo de segurança, os usuários devem usar o equipamento em 
respeito as indicações e limites de utilização contidas neste manual. O fabricante declina toda 
responsabilidade em caso de uso diferente daquele que é descrito neste manual. A reprodução ou 
qualquer outro uso, total ou parcial de qualquer informação ou imagem encontrada neste manual 
é estritamente proibida sem a permissão por escrito do fabricante. 
 

 

Nota: Este manual deve ser lido por todos os operadores deste produto. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Atenção! 
Este manual (Instruções de Uso) deverá ser lido e compreendido por todos os usuários do 

equipamento, inclusive o pessoal de limpeza. 
 

 

 

 

TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES 

 

 

 Equipamento Eletromédico (Item 3.63 - ABNT NBR 60601-1:2010) 
Equipamento elétrico que possui PARTE APLICADA ou que transfere energia do ou para o PACIENTE ou 

detecta tal transferência de energia de ou para o PACIENTE e que é: 
a) Fornecido com não mais que uma conexão a uma REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA particular; e 
b) Destinado por seu FABRICANTE para ser utilizado: 

1) No diagnóstico, tratamento ou monitorização de um PACIENTE; ou 
2) Compensação ou alívio de doença, ferimento ou invalidez. 

 
Nota: EQUIPAMENTO EM inclui ACESSÓRIOS definidos pelo FABRICANTE como necessários para permitir 
a UTILIZAÇÃO NORMAL do EQUIPAMENTO EM. 
 

 Acessório (Item 3.3 – ABNT NBR 60601-1:2010) 
Parte adicional para utilização com o equipamento de maneira a: 

o Prover sua UTILIZAÇÃO DESTINADA, 
o Adaptá-lo a alguma utilização especial; 
o Facilitar sua utilização, 
o Aumentar seu desempenho, ou 
o Permitir que suas funções sejam integradas com aquelas de outro equipamento. 

 

 Documentos acompanhantes (Item 3.4 – ABNT NBR 60601-1:2010)  
Documentos que acompanham o EQUIPAMENTO EM, ou um ACESSÓRIO, que contém todas as 

informações para a ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL ou OPERADOR, particularmente com relação à 
SEGURANÇA BÁSICA e DESEMPENHO ESSENCIAL 
 

 Equipamento de classe I (Item 3.13 - ABNT NBR 60601-1:2010) 
Termo que se refere ao equipamento elétrico no qual a proteção contra choque elétrico não se 

fundamenta apenas na ISOLAÇÃO BÁSICA, mas que inclui uma precaução adicional de segurança na qual 
meios são fornecidos para que PARTES ACESSÍVEIS de metal ou partes internas de metal sejam 
PROTEGIDAS POR ATERRAMENTO. 
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SIMBOLOGIA 

 

Símbolo de atenção.  
Consultar documentos 
acompanhantes. 

 

Símbolo de corrente alternada. 
ALTERNATING CURRENT 

 

Símbolo de parte aplicada de tipo 
BF de acordo com o grau de 
proteção contra choque elétrico 

 

Símbolo Ligado  
(Com tensão elétrica de 
alimentação) 

 

Símbolo de parte aplicada de tipo 
B de acordo com o grau de 
proteção contra choque elétrico 

 

Símbolo Desligado  
(Sem tensão elétrica de 
alimentação) 

 

Símbolo cuidado no transporte e 
armazenamento (frágil). 

 

Símbolo de ligado, apenas para 
uma parte do equipamento. 
 

 

Símbolo de carga máxima 
permitida sobre uma embalagem  
(Transporte e armazenamento). 

 

Símbolo de desligado, apenas para 
uma parte do equipamento. 

 

Símbolo de número máximo de 
embalagens idênticas que podem 
ser empilhadas uma sobre a outra 
(transporte e armazenamento).  

Símbolo necessidade de proteção 
contra umidade no transporte e 
armazenamento. 

 

Símbolo de posicionamento de 
transporte e armazenamento  
(Sentido para cima) 

 

Símbolo de limite de temperatura 
para armazenamento e transporte 

 

Símbolo de terminal de 
aterramento para proteção N 

Símbolo de proteção contra 
penetração nociva de água  

 

Símbolo de proteção contra 
descargas eletrostáticas  

 

Símbolo de identificação do 
fabricante 

 

Símbolo de proibido o descarte em 
lixo comum 

 

Símbolo de identificação da data 
de fabricação  

 

Refere-se ao manual / livreto de 
instrução. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome técnico: Sistema a Laser de Múltiplo Uso em Estética 

Nome comercial: Máquina de Tratamento de Pele 

Modelos: Galaxy Fiber 

Marca: Ícone Medical Group
®
. 

Responsável Técnico: José Melciades Machado de Brito – CRM PB 5134 

Registro ANVISA 80726740004 
 

 

2. FABRICANTE 

Razão Social 
ICONE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA 

CNPJ 11.967.115/0001-76 

Fone +55 83-32461822 

Endereço Fábrica R FRANCISCO SEVERIANO DE VASCONCELOS, 564 GALPAO C 

Bairro RENASCER 

Cidade JOÃO PESSOA/PB 

Website www.iconemedical.com.br  
 

 

3. INTRODUÇÃO SOBRE O PRODUTO 

3.1. CARACTERISTICAS E RECURSOS DO PRODUTO 

CARACTERISTICAS 

 O aparelho pertence a uma linha de equipamentos para tratamentos externos a laser. Em termos de 
tipo de aplicação, o aparelho pertence a classe III de acordo com critérios da China, EUA e Canadá; e 
classe II de acordo com padrão europeu.  

 Categorizado por segurança elétrica médica, o aparelho de tratamento pertence a Classe I BF, tipo 
geral de equipamentos de mesa; 

 Categorizado por laser, o aparelho pertence a Classe IV laser; 

 Categorizado por proteção contra líquidos prejudiciais, o equipamento pertence a categoria geral de 
equipamentos;  

 Modo de operação do laser, é o modo contínuo. 
 
RECURSOS 

 O produto possui função ajustável de pulso de energia do laser e de densidade de energia do pulso que 
podem ser ajustadas entre um determinado intervalo (o ponto de luz 12*12 pode ser ajustado entre 
1~100j/cm2); 

 O produto possui função de ajuste de frequência do pulso do laser; 

 O produto possibilita a seleção de modos de depilação de acordo com diferentes tipos de pele. 

 Os modos de operação são: modo clássico indolor e modo de seleção automática em que a densidade 
e frequência de energia podem ser livremente combinadas; 

 A interface de operação contém funções de exibição de tempos de tratamento e consulta de dados;  

 A sonda do equipamento tem função de resfriamento que permite segurança e conforto durante a 
depilação;  

 Além do botão interruptor normal, interruptor de pé, fusível e fio de aterramento, o produto conta ainda 
com botão de emergência para garantir a segurança; 

 O equipamento completo é controlado por um microcomputador com display de cristal líquido e 
touchscreen. Os componentes principais seguem a LSI, o campo de visão é amplo e confiável. Com 
design modular e estrutura clean, o produto é simples de ser instalado e de fácil manutenção;   

 Com aplicação de controle inteligente, o modo touch e interface de visualização é de fácil 
entendimento e operação. 

 

http://www.iconemedical.com.br/
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3.2. USO DO MANUAL 

Este manual oferece um breve guia prático para uso do equipamento. Mais informações básicas sobre a teoria 

podem ser encontradas na parte traseira do Equipamento.  

Este Manual utilizará os símbolos internacionais “CUIDADO” ou “AVISO” para indicar um possível risco de 

segurança se as instruções não forem executadas corretamente. 
 

CUIDADO é usado para identificar condições ou ações para os quais um possível perigo possa existir e que 

poderá causar ferimentos leves ou danos materiais se as instruções forem ignoradas. 
 

AVISO é usado para identificar condições ou ações para onde um perigo conhecido pode causar lesões 

corporais graves, morte ou consideráveis danos materiais se as instruções forem ignoradas. 

A fim de reduzir a probabilidade de ferimentos ou danos no equipamento, é importante ler as Instruções de 

Uso, especificamente o capítulo referente à segurança. Mantenha sempre as Instruções de Uso por perto e 

avalie os procedimentos e precauções de segurança periodicamente. Entre em contato com a Ícone Medical 

caso tenha qualquer dúvida ou se sentir que um treinamento adicional é necessário. 
 

CUIDADO Galaxy Fiber é um equipamento médico classe III. Não tente instalar ou utilizar qualquer software 

que não seja fornecido pela Ícone Medical no Equipamento. 
 

AVISO Este equipamento destina-se a ser usado por pessoal qualificado e autorizado (médicos) só depois de 

terem sido treinados para usar o equipamento. 
 

Antes de iniciar qualquer procedimento com Galaxy Fiber, o pessoal autorizado deve estar ciente de todas as 

regras e padrões sobre a segurança do laser (CEI EN 60825-1) e ler essas Instruções de Uso. 

O equipamento Galaxy Fiber deve estar bloqueado. Somente pessoal autorizado pode ter a chave para operar 

o sistema.  
 

Nota: Somente técnicos autorizados podem ter acesso aos componentes elétricos internos. 
 

 

4.  COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 
 

4.1. INFORMAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO COM SEGURANÇA, REFERENTE À 

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA  

Compatibilidade refere-se à capacidade de um equipamento e/ou sistema continuar a desempenhar todas as 
suas funções primárias, suportando as interferências eletromagnéticas, produzidas por quaisquer outras fontes 
emissoras e também não emitir nenhum tipo de interferência nociva no ambiente em que estiver instalado. 
Os equipamentos médicos necessitam de precauções especiais relativas à compatibilidade eletromagnética 
(EMC) e devem ser instalados e colocados em funcionamento de acordo com os limites estabelecidos para cada 
tipo de produto. 
Os equipamentos de comunicação de radiofrequência portáteis e móveis podem afetar os produtos médicos. 
Este equipamento foi desenvolvido dentro da mais alta tecnologia disponível no mercado, projetado e ensaiado 
para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade e segurança ao usuário e operador pelas normas e níveis 
de segurança conforme descritas no quadro abaixo: 
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4.2. GUIA E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE - EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS 

O Galaxy Fiber destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente 

ou o usuário do Galaxy Fiber deve assegurar que ele é utilizado em tal ambiente. 

Teste de emissão Conformidade Ambiente eletromagnético 

Emissões RF 

CISPR 11 
Grupo 1 

O Galaxy Fiber utiliza energia de RF apenas para 
seu funcionamento interno. Portanto, suas 
emissões RF são muito baixas e não é provável 
que causem qualquer interferência em 
equipamentos eletrônicos próximos. 

Emissões RF 

CISPR 11 
Classe A 

O Galaxy Fiber é adequado para utilização em 
todos os estabelecimentos, incluindo 
estabelecimentos domésticos e aqueles 
diretamente ligados a energia pública de baixa 
tensão que fornece rede para abastecimento de 
edifícios utilizados para fins de uso domésticos. 

Emissões harmônicas Classe A 

Flutuações de tensão/Emissões 

oscilantes Conforma 

 

4.3.  DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA 

Teste imunidade Teste nível IEC 60601 Nível conformidade 
Orientação de ambiente 

eletromagnético 

Descarga 
eletrostática 

± 6 kV em contato 
± 8 kV no ar 

± 6 kV em contato 
± 8 kV no ar 

O piso deve ser de madeira, 
concreto ou cerâmica. Se o chão 
estiver coberto com material 
sintético, a relação de umidade 
deve ser de pelo menos 30%. 

Transientes 
elétrico 

rápido/explosão 

± 2 kV para linhas de 
abastecimento de 
energia 
± 1 kV para a linha de 
entrada e saída 

± 2 kV modo comum 
± 1 kV modo diferencial 

A qualidade da corrente elétrica 
deverá ser semelhante ao 
ambiente de um hospital ou de um 
ambiente comercial típico. 

Sobrecarga de 
tensão 

± 2 kV fase(s) 
± 1 kV fase(s) 

± 2 kV modo comum 
± 1 kV modo diferencial 

A qualidade da corrente elétrica 
deverá ser semelhante ao 
ambiente de um hospital ou de um 
ambiente comercial típico. 

Quedas de tensão, 
interrupções curtas 

e variações de 
tensão na linha de 
entrada da fonte 
de alimentação  

< 5% Ut (95% imerso 
em 
UT) para 0.5 ciclos 
40% Ut (60% imerso 
em 
UT) para 5 ciclos 
70% Ut (30% % 
imerso em UT) para 
25 ciclos 
< 5% Ut (95% % 
de imersão) para 5 
segundos 

< 5% Ut (95% imerso 
em 
UT) para 0.5 ciclos 
40% Ut (60% imerso em 
UT) para 5 ciclos 
70% Ut (30% % imerso 
em UT) para 25 ciclos 
< 5% Ut (95% % 
de imersão) para 5 
segundos 

A qualidade da corrente elétrica 
deverá ser semelhante ao 
ambiente de um hospital ou de um 
ambiente comercial típico. Se o 
usuário do Galaxy Fiber exigir 
operação contínua durante as 
interrupções de energia, 
recomenda-se que o Galaxy Fiber 
seja alimentado por um 
fornecimento de energia 
ininterrupto ou por uma bateria. 

Campo magnético 
na frequência da 
corrente elétrica 

(50/60 Hz) 

3 A/m 3 A/m 

Os campos magnéticos de 
frequência de energia devem estar 
em níveis característicos de um 
ambiente típico comercial ou 
ambiente hospitalar. 
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RF Conduto 3 Veff 3 Veff 

Equipamento de comunicações RF 
portáteis e móveis não deverá ser 
utilizado para qualquer parte do 
Galaxy Fiber, incluindo cabos, do 
que a distância de separação 
calculada recomendada a partir da 
equação aplicável à frequência do 
transmissor. 
Distância de separação 
recomendada 
d = 1,17 √P 

RF irradiado 
10 V/m (26 MHz÷1 
GHz) 
3 V/m (1GHz÷2,5GHz) 

10 V/m 
3V/m 

d = 0,35 √P 
da 80 Mhz a 800 MHz 
d = 0,7 √P 
da 800 MHz a 1 GHz 
d = 2,33 √P 
da 1 GHz a 2,5 GHz 
Onde P é a potência máxima do 
transmissor em Watts (W) de 
acordo com o fabricante do 
transmissor e d é a distância de 
separação recomendada em 
metros (m).  

 

4.4. DISTÂNCIAS DE SEPARAÇÃO RECOMENDADAS ENTRE OS EQUIPAMENTOS DE 

COMUNICAÇÃO DE RF PORTÁTIL E MÓVEL. 

Calculo de Saída 

máxima do 

transmissor (W) 

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m) 

15 KHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 1 GHz 1 GHz a 2.5 GHz 

0.01 0.12 0.04 0.07 0.23 

0.1 0.37 0.11 0.22 0.74 

1 1.17 0.35 0.70 2.33 

10 3.69 1.11 2.21 7.38 

100 11.67 3.50 7.00 23.33 

NOTA  

O Galaxy Fiber destina-se a utilização num ambiente eletromagnético em que perturbações RF irradiadas são 
controladas. O cliente ou o usuário do Galaxy Fiber pode ajudar a prevenir a interferência eletromagnética 
mantendo uma distância mínima entre equipamentos (transmissores) de comunicações RF portáteis e móveis 
e o Galaxy Fiber, como recomendado acima, de acordo com à potência máxima de saída dos equipamentos 
de comunicações. 

 

5. APLICAÇÕES, CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES 

 

5.1. APLICAÇÃO 

Este aparelho é aplicável para depilação de toda extensão ao redor do corpo humano. 
 

5.2. CONTRAINDICAÇÕS 

O equipamento é proibido para:  

 Mulheres grávidas; 

 Pessoas que estiveram expostas à luz solar em recente período de tempo (menos três meses); 

 Pessoas com imunossupressão; 

 Pacientes com doenças hemorrágicas ou pessoas com histórico de uso de anticoagulantes, pessoas 
com foto sensibilidade, feridas abertas ou feridas infecciosas; 

 Pacientes com doenças de pele; 

 Pessoas com histórico operação de reparação invasiva realizada nos últimos três anos;  

 Pacientes com epilepsia; 

 O tratamento não é autorizado para aplicação na pálpebra superior;  

 O tratamento não é autorizado para aplicação em pessoas que tenham usado ácido 13-cis-retinóico 
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durante os últimos seis meses.  

 Pessoas com histórico de queloides; 

 Pessoas com histórico de infecção na área a ser tratada ou infecção de herpes;  

 Pacientes que usaram outros métodos de depilação (por exemplo, cera depilatória) durante as 
últimas seis semanas; 

 Pessoas alérgicas a hidroquinona e outros agentes clareadores; 

 Pessoas que fizeram uso de Isotretinoina (ácido 13-cis- retinóico) nos últimos seis meses. 

 

5.3. PRECAUÇÕES 

Advertências antes da depilação: 

 Todos os membros da equipe devem usar óculos de proteção contra o comprimento de onda 
correspondente. Faz-se necessário também o uso de óculos para proteger os olhos do paciente 
contra a exposição direta do laser. Caso contrário o aparelho poderá causar danos aos olhos;  

 O aparelho deverá ser operado por médicos profissionais que tenham participado do nosso 
treinamento. 

 É necessário limpar a área a ser tratada e raspar os pelos antes do tratamento;  

 Não utilize nenhuma técnica que puxe os pelos para remove-los, por exemplo cera depilatória, dentro 
do período de seis semanas antes do tratamento. Caso contrário, o laser e a depilação fotônica 
deixarão de fazer efeito; 

 Pessoas de pele escura devem evitar a exposição solar antes do tratamento. Essas pessoas terão 
melhores resultados se fizerem uso de protetor solar por quarto ou seis semanas antes do tratamento. 
Pacientes com tendência a pigmentação podem aplicar medicamentos baseados em hidroquinona 
para prevenir manchas de pigmentação.   

 Reduzir ao máximo a exposição à luz solar antes de cada tratamento para diminuir as chances de 
efeitos secundários;   

 Aconselha-se aplicar, inicialmente, o tratamento experimental com pequena dosagem em área 
protegida. Observe por 15 minutos e só então aplique o tratamento completo. 

 

5.4. REAÇÕES ADVERSAS E CUIDADOS APÓS A APLICAÇÃO 

 Reações adversas: A área tratada ficará levemente inchada com sensação de ardor após o 
tratamento. Neste caso, evitar lavar a área tratada com água quente ou esfregá-la. Não é permitido 
imergir a área tratada em água dentro de 24 horas após o tratamento;  

 A área tratada pode passar por um processo de ardor e edema temporário, irritação e manchas de 
sangue sobre a pele. O ardor pode ser aliviado com aplicação de compressas de gelo;  

 Evitar a exposição à luz solar entre três e seis meses após a depilação. Lembre-se de tomar as 
devidas medidas de proteção ao sol para reduzir a probabilidade de alterações na pigmentação.  
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6. ESATRUTURA PRINCIPAL 

O aparelho de tratamento é composto pela máquina principal, handpiece, interruptor de pé e cabo de 
alimentação. Seu aspecto e estrutura é mostrado na Figura 1: 
 

 

 

 
Figura 1 

 

7. FUNCIONAMENTO E CARACTERÍSTICAS TERAPÊUTICAS 

7.1. FUNÇÃO PRINCIPAL 

A depilação a laser baseia-se na teoria de fototermólise seletiva, por existir melanina abundante no folículo 
piloso e haste capilar. A melanina está distribuída entre células do substrato capilar que podem ser 
transferidas para a estrutura da haste capilar (como medula, córtex e cutícula). O laser atinge precisamente a 
melanina e por isso o método aplica um tratamento de depilação seletivo. Após a melanina absorver a 
energia do laser, a temperatura aumenta, e desta maneira os tecidos de folículos capilares circundantes são 
danificados e os pelos são removidos.  

 

7.2. CARACTERISTICAS TERAPEUTICAS  

O modo de depilação indolor clássico, recomendado para diferentes partes, o modo de seleção de pele e 
modo de seleção automática permitem fazer a melhor escolha para o tratamento. Além disso, o resfriamento 
por contato sincronizado proporciona um tratamento confortável, rápido e seguro. O método de estampa 
retangular é fácil de operar e evita a repetição do tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura Principal Handpieces 
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8. PRINCIPAIS INDICES DE ATUAÇÃO 

Potência de entrada: 1500W 

Tipo de laser:  LASER DE DIODO 

Modo de operação: ENERGIA PULSADA 

Comprimento de onda: 810 mm ± 5 mm 

Potência do laser pulsado: 640W 

Amplitude do pulso: 7ms ~ 600ms 

Densidade de energia: 1 ~100j/cm² 

Área da luz: 12 mm * 12 mm 

Resfriamento da pele: RESFRIAMENTO POR CONTATO 

Luz indicadora: LUZ AZUL 

Dimensão máxima (L×W×H) 500 mm X 380 mm X 350 mm 

Peso líquido do equipamento completo: 22 Kg 

 

9. CONDIÇÕES NORMAIS DE TRABALHO 

Temperatura ambiente: +15℃~+30℃ 

Temperatura de estocagem: +5℃~+55℃ 

Umidade relativa: ≤80% 

Pressão atmosférica: 86kPa~106kPa 

Potência produzida: 220V±10%/110V±10% 50Hz /60 Hz. 

 

10. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇAO E OPERAÇÃO 

10.1. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO 

Abra a embalagem e retire a máquina principal com cuidado, 
Método de montagem 
a) Abra a embalagem e levante a máquina principal com cautela segurando pela parte inferior. Não suspenda 
o aparelho a partir da alça superior. O tubo da handpiece é constituído de fibras frágeis; nunca puxe a 

handpiece forçando o tubo. Mantenha o tubo naturalmente curvado, nunca o dobre.  
b) Como mostrado na Figura 2, insira o dispositivo de interligação na abertura “REMOTE INTERLOCK” (bloqueio 
remoto) e rosqueie o parafuso. Insira o interruptor de pé no encaixe na parte de trás do equipamento 
principal. 

 
Figura 2 

c) Conecte o cabo de alimentação. 

 

Dispositivo de interligação 

Interruptor de pé 
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10.2.  ESTRUTURA E INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPLETO 

Como um tipo de equipamento de mesa, o aparelho poderá ser usado quando for colocado sobre uma 
plataforma ou carrinho. No entanto a abertura de ventilação na parte traseira e inferior do equipamento 
devem permanecer desobstruídas como mostra a Figura 3. 

 
Figura 3 

  

10.3. INSTRUÇÕES E INTERFACE DE OPERAÇÃO 

10.3.1. LIGANDO O APARELHO 

Por motivos de segurança, ligue a fonte de alimentação seguindo a ordem. Primeiramente confirme se o 
cabo de alimentação tripolar está em boas condições e devidamente aterrado. Segundo, cheque se cabo de 
interligação está bem conectado. Despois de verificado, ligue o interruptor no painel frontal do aparelho. 
Aperte o botão Power e ligue o aparelho, o sistema inicializará automaticamente e entrará na interface como 
mostra na Figura 4 
 

 
Figura 4 

 
 
 
 
 
 
 

Saída de ar 

Entrada de ar 

Saída de ar 
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A inicialização automática levará 30s. Após a inicialização, o aparelho entrará automaticamente na interface 
mostrada na Figura 3.3-2 informando o número de série do aparelho e lembrando ao usuário para ler 
cuidadosamente as instruções de operação. Enquanto isso o equipamento irá detectar as informações do 
gerador de laser. Se detectado com sucesso o aparelho entrará na interface principal como mostra a Figura 
5. Em caso de erro, o Sistema será interrompido e apresentará a interface conforme Figura 6: 
 

       
Figura 5                                                                     Figura 6 

 

10.3.2. INTERFACE DE FUNÇÃO PRINCIPAL E PARAMETROS DE CONFIGURAÇÃO 

Definindo modo de operação 
Estão disponíveis 2 modos de operação: o modo clássico indolor de depilação rápida e o modo automático 
em que a densidade de energia e frequência podem ser livremente combinados.  
Os diferentes modos podem ser selecionados pressionando a tecla “Fast mode” (modo rápido) e “Free 
setting” (livre ajuste). 
A interface do “Fast mode” (modo rápido) é mostrada na Figura 7; e a interface de “Free setting” (livre ajuste) 
é mostrada na Figura 8 
 

        
Figura 7                                                                                   Figura 8 

 

10.3.3. AJUSTANDO O TIPO DE PELE 

Partindo do princípio de que a absorção de luz é diferente para cada cor de pele (peles escuras absorvem 

mais energia enquanto que peles claras absorvem menos energia) é adequado, portanto, utilizar energia de 

menor potência para depilação em peles escuras, e energia de alta potência para peles claras, diferentes 

tratamentos de potência podem ser adotados para diferentes tipos de cor de pele. Categorizado por cor de 

pele tomando por base a população mundial, este dispositivo atinge em termos seis tipos de cor de pele: Tipo 

I, II, III, IV, V e VI. 
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10.3.4. DENSIDADE DE ENERGIA (j/cm²) 

Este item é referente ao valor de energia do laser (J) emitido em uma unidade de área (cm
2
). A densidade de 

energia do pulso do laser pode ser ajustada em uma certa faixa (região da luz 12*12 pode ser ajustada na 
faixa de 1~100j/cm

2
). 

No modo rápido (como mostrado na Figura 3.3-4), os valores recomendados de densidade de energia estão 
no campo avançado. O ajuste fino de densidade de energia pode ser realizado em “Energy Density” 
(densidade de energia) pressionando “+” ou “-”. A faixa de ajuste é: 5 j/cm

2
--12 j/cm

2
. 

No modo de livre escolha (Free setings) mostrado na Figura 9, a densidade de energia é ajustada através de 
teclado numérico, a faixa de ajuste é: 1 j/cm

2
--100 j/cm

2
 

A tecla “C”: apaga o valor digitado. Use essa tecla também para mudar a densidade de energia. 
A tecla “OK”: confirma e encerra a interface de densidade de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

 

10.3.5. CONFIGURAÇÃO DE FREQUENCIA 

Configura a quantidade de flashes contínuos na unidade de tempo (1s). 
No modo rápido (como mostra a Figura 8), a frequência pode ser ajustada pressionando o botão “frequency”  
“+” e “-” e ajustado na faixa: 1Hz – 10Hz. 
No modo de configuração livre (como mostra a Figura 8), a frequência pode ser configurada através de 
teclado numérico e ajustado na faixa: 1Hz – 10Hz. 
A tecla “C”: apaga o valor digitado. Use essa tecla também para mudar a densidade de energia. 
A tecla “OK”: confirma e encerra a interface de conjunto de densidade de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Figura 10 
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10.3.6. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 

O sistema de refrigeração é usado para resfriar o laser e a superfície da sonda, para evitar o excesso de 

temperatura que poderá queimar o laser ou pele humana. O sistema de refrigeração deve ser ligado antes da 

emissão de luz. A emissão de luz poderá ser realizada quando a temperatura for reduzida para certo grau.  

Pressione a tecla “Ready” e a refrigeração para a ponteira do tratamento será ligada automaticamente. 

Existem 3 níveis de resfriamento que podem ser utilizados no modo livre, o nível 2 é o nível padrão.  

O ícone       refere-se ao nível de resfriamento. Os demais ícones significam níveis mais altos de 

resfriamento. O nível 3 é o resfriamento máximo enquanto que o nível 1 é o mínimo. Quando o Sistema 

passa do status “Ready” (pronto) para o status “Standby” (espera), o resfriamento é pausado 

automaticamente. O ícone passará de           para          . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Refrigeração desligada            Refrigeração em funcionamento 

Figura 11 

 

10.3.7. PULSO LUMINOSO 

Este display mostra o total de vezes que pulso luminoso (flash) foi emitido. Os dados não serão salvos 
quando o equipamento for desligado.  

 

10.3.8. APAGANDO DADOS 

A quantidade de flashes (pulso luminoso) pode ser apagada pressionando a tecla “C”. 
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10.3.9. PRONTO / EM REPOUSO 

Para entrar no status Pronto: 
Depois de inicializado, o sistema entrará no modo “Standby” (em espera), o usuário pode trabalhar com uma 
série de parâmetros nesta interface.  
Depois de pressionar o botão “Ready” (pronto), o Sistema entrará no modo pronto e a refrigeração será 
inicializada. Neste momento, pressione a tecla flash e pressione o pedal, o equipamento irá emitir o laser.  
Os botões Ready e Standby não poderão ser operados entanto o pedal estiver pressionado.  
Quando houver algum alerta no Sistema, o equipamento sairá automaticamente do modo Ready para modo 
Standby. No entanto o laser não irá emitir o pulso e a refrigeração será pausada.  

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

  

 

 

Modo de espera                     Modo Pronto 

Figura 12 

 

10.3.10. AVISOS E LEMBRETES 

Os sinais de alerta que o sistema pode identificar são:  

1. “No handpiece detected”（handpiece não detectada ou não está bem conectada） 

2. “Laser counting expires”（contagem de disparos de laser excedeu o número de memória） 

3. “Water level too low”（advertência para nível de água, nível de água baixo） 

4. “Water flow malfunction”（mal funcionamento do fluxo de água）  

5. “Handpiece water flow malfunction”（mal funcionamento do fluxo de água na handpiece, aviso 

número 2) 
6. “Laser power warning” (aviso de laser ligado) 
7. “Water tank temperature warning” (aviso da temperatura de água do tanque) o aviso aparece quando 
a temperatura do tanque é menor de 5ºC e maior de 42ºC. O aviso desaparece quando a temperatura for 
maior de 8ºC e menor de 39ºC. 

8. “Laser generator warning”：(aviso do gerador de laser) o aviso aparece quando e temperatura do laser 

estiver menor de 5ºC ou maior de que 45ºC. O aviso irá desaparecer quando a temperatura estiver maior 
de 8ºC e menor de 42ºC. 
Isto acontecerá por pelo menos 30 segundos uma vez que o aviso ocorrer.  

Interface de indicação de advertência： 

No modo de advertência, o Sistema irá emitir um aviso, como mostra a Figura 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13 
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10.3.11. INTERFACE DE PESQUISA 

Pressione a tecla “Inquiry” na interface principal e acesse a interface de pesquisa de dados. Esta interface 
mostrará os parâmetros do equipamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 14 

 
Total de vezes do pulso luminoso (Total flashing times): A quantidade acumulativa de vezes do pulso 

luminoso (flash) depois de ligar o equipamento. Este item é gravado mesmo com falha de energia, e poderá 
ser apagado por meio de senha.  

Serial NO: Número de série referente ao gerador de laser. Esse campo exclusivamente não pode ser 
alterado.  

Calibração do tempo do laser (Laser calibration time): Dados de quando o gerador de laser foi calibrado. 
Função handpiece (Handpiece function): descreve a função handpiece. 
Tamanho da região (Spot size): descreve o tamanho da região da sonda do laser. 
Em caso de equipamento arrendado, estará incluso: 
Tempo de concessão remanescente (Remaining lease time): Válido somente para a versão de 

arrendamento. ３０Ｈ：2０Ｍ significa que restam 30 horas e 20 minutos de uso. A contagem regressiva terá 

início quando for pressionado a tecla Ready. Quando o tempo acabar, o aparelho irá solicitar uma recarga. 
Informação de recarga (Recharge info): válido somente para a versão de equipamento arrendado, irá 

avisar a hora de recarregar. 
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10.4. CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

10.4.1. CONFIGURAÇÃO  

Pressione o botão “Setup” na interface principal para entrar nas configurações do sistema como mostra a 
Figura 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 

 

10.4.2. POSICIONAMENTO DA TELA TOUCHSCREEN  

Clique em “Touch screen positioning”, o Sistema entrará na função de configuração de touchscreen. 
Selecione o centro do da cruz, como mostra a Figura 16, este procedimento requer que o equipamento seja 
reiniciado depois da posição do touchscreen.  

 
 

Figura 15 

 

10.4.3. CONFIGURAÇÃO DE FABRICA 

Esta função está destinada ao fabricante. Selecione “Factory setting” e digite a senha. A interface de 
configurações do fabricante poderá ser acessada somente por meio de senha.  

 

10.4.4. ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA 

Insira o dispositivo GP900Q6.tar na entrada USB do equipamento. Veja Figura 16, clique em “system 
upgrade” e o equipamento será atualizado automaticamente.   

USB接口

 
Figura 15 

 

USB 
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10.4.5. INTERFACE E SENHA 

Entre com a senha na interface de configuração de fábrica como mostra a Figura 16. A interface de 
configuração de fábrica só pode ser acessada por meio de senha. A senha de acesso é de seis dígitos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 

Clique em “back” para voltar a interface principal. 

 

10.5. INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA 

A função é direcionada somente ao fabricante para carregar ou configurar, conforme mostra Figura 17. 

 
 

Figura 17 
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10.5.1. SERIAL Nº. 

Define se o número de série do equipamento será exibido quando o equipamento for ligado. Clique no quadro 
para completar o ajuste. O símbolo "√" dentro do quadro representa que o número de série da máquina será 
exibido. Caso contrário, o número de série não será exibido. A Figura 18, apresenta o modo de configuração 
de fábrica onde o número de série não é exibido na interface inicial, e Figura 19, apresenta a interface inicial 
com exibição do número de série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18                                                                             Figura 19 

 

10.5.2. LINGUAGEM 

Este aparelho pode alterar a linguagem entre Chinês e Inglês. O idioma Inglês é a linguagem padrão nas 
configurações de fábrica. O "√" no quadro representa o idioma selecionado. A alteração da linguagem do 
Sistema leva de 1 a 2s. 

 

10.5.3. LIMPAR O TOTAL DE VEZES DE PULSOS EMITIDOS 

Esta configuração é utilizada para apagar o total de flashes emitidos e o valor de energia acumulativa da 
máquina depois de sair de fábrica. (Poderá ser manipulado somente após autorização)  
Pressione “Back” para retornar a interface principal 
Fator A, Fator B, Fator C  
Estes fatores são para o gerador de laser. Usuários não precisam alterá-lo.  
Interface de ajuda “Help interface” 
As informações de ajuda estão temporariamente indisponíveis. Pressione “Back” para retornar a interface 
principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 
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11. CUIDADOS NA OPERAÇÃO, ADVERTENCIA E INSTRUÇÕES 

 
 
 
 

 

 

 É proibido olhar diretamente para a saída do laser. O laser é de classe 4, laser visível e invisível, por 
favor tenha cuidado; 

 Tanto o paciente quanto o operador deverão usar óculos de proteção para evitar danos aos olhos 
pela radiação laser; 

 A máquina principal deve ser operada em ambiente com temperatura variando de +5ºC ~ 30ºC. o 
equipamento não deverá ser operado se as condições de temperatura estiverem acima ou abaixo 
destes níveis; 

 Segure e manipule o equipamento com cuidado para não danificar os componentes ópticos; 

 Mantenha o tubo de sonda naturalmente curvado, nunca dobre-o, atenção para o raio de curvatura, 
este não deverá ser inferior a 250 mm durante a operação e inferior a 150 mm durante o transporte 
Não arraste ou torça o tubo da handpiece. Nunca force o turbo ao remover a handpiece. Conforme 
figura 21: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correto                                         Errado 
Figura 21 

 

 O laser não deverá ser aplicado em locais com gases e líquidos inflamáveis; 

 Não é permitido colocar quaisquer objetos refletores na ponteira de tratamento quando o laser for 
emitido. Para evitar que o laser seja refletido sobre o corpo humano ou sobre materiais inflamáveis 
verifique se a ponta do handpiece está bem conectada. Verifique se o modo de pele e modo de 
operação são adequados para o paciente. O laser deverá ser iniciado se a preparação do serviço 
médico não estiver pronta, a chave deverá ser removida do interruptor quando o laser não estiver 
sendo usado; 

 Durante o uso normal, o operador mesmo usando óculos deverá manter uma distância de segurança 
de 0,5 metros entre os óculos e a ponteira do tratamento; 

 O uso incorreto, não designado ou não conforme, de depuração e operação pode causar vazamento 
de radiação nociva. 

 

 

 

 

 

√ × 
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12. ESTRUTURA PRINCIPAL 

Utilize o cabo de alimentação trifásico ligado ao equipamento. É proibido utilizar o cabo de alimentação de 
bifásico. O fio verde / amarelo do cabo de alimentação deverá ser ligado à terra de forma confiável. 
Evite guardar o equipamento em locais com forte campo magnético e ondas elétricas. 
O equipamento principal deverá ser usado em ambiente com temperatura variando entre + 10℃ ~ + 30℃. 
Mantenha o equipamento principal longe de locais com poeira ou alta temperatura. 
O equipamento principal não deve ser desmontado. Alguns componentes poderão reter carga elétrica mesmo 
após a fonte de alimentação ser desligada, o que representa perigo para a segurança pessoal; portanto, 
nenhuma pessoa não autorizada pelo fabricante deverá abrir a tampa do equipamento; não profissionais não 
estão autorizados a mexer no equipamento; Caso contrário, as consequências deverão ser assumidas pelo 
operador. 
O usuário não deverá desmontar o equipamento além da tampa. 
O equipamento deverá passar por serviço de inspeção, se não for usado por mais seis meses. Para melhor 
utilização do produto, por favor recorra ao serviço regular do distribuidor onde adquiriu o produto. 

 

13. HANDPIECE 

O tubo da handpiece é constituído de fibra frágil; nunca puxe o tubo à força. Mantenha o tubo naturalmente 
curvado, não dobre o tubo. Atenção para o raio de curvatura, este não deverá ser inferior a 250mm durante a 
operação, o raio de curvatura não inferior a 150 milímetros durante o transporte. 
Lembre-se de manipulá-lo e repousá-lo com cuidado, de modo a evitar danos aos componentes ópticos da 
handpiece. 
É proibido desmontar ou remodelar a ponta tratamento. A ponta do tratamento é composta por componentes 
ópticos, lembre-se de usá-lo com cautela sem impactos na ponta do tratamento. 

Mantenha as mãos secas ao segurar na handpiece. A handpiece precisa ser limpa regularmente. 
A sonda na ponta da handpiece deve ser limpa após cada tratamento. A limpeza da sonda deverá ser feita 
com o algodão pulverizado com álcool médico 75%. É proibido mergulhar a ponta do tratamento em água, 
limpe-a conforme mostra a Figura 22 abaixo: 

 
Figura 22 

 
Limpar a ponta da sonda antes de cada operação de tratamento (o método é o mesmo mencionado acima), 
de modo a evitar a ocorrência das manchas negras na ponta do tratamento. A mancha negra irá afetar na 
produção de energia do laser. 

 

14. TOUCHSCREEN 

Nunca utilizar aparelhos pontiagudos para tocar o touchscreen. 
Nunca permita que medicamentos ou outras sujeiras fiquem aderidas à tela touchscreen. 
Nunca espirrar substâncias líquidas na tela touchscreen. 
Nunca utilize álcool ou detergente para limpar a tela. Se necessário, utilize um pano de algodão limpo e 
macio.  
Para evitar danos à tela touchscreen, nunca puxe a linha de dados do monitor.  
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15. MANUTENÇÃO REGULAR 

Deverá ser realizada anualmente, a partir da data de fabricação, uma calibração para conferir a largura de 
pulso e a energia de luz do pulso. Por favor, contate-nos imediatamente se houver erro no valor de saída 
medido que supere em ± 20% o valor normal. A calibração deverá ser realizada pelo menos em cada ano 
dentro do prazo de vida útil prescrito. 
Os componentes do filtro devem ser substituídos regularmente. O ciclo de substituição é de um ano (Leia o 
item 21. Sistema de Filtração de Substituição de Componentes). Quando o filtro precisar ser substituído, 
entre em contato com a Ícone Medical Group para adquirir um novo filtro. 
A água pura dentro do reservatório de água deverá ser substituída regularmente. A água pura deve ser 
substituída uma vez por ano (Leia item 19. 

 

16. CONSUMIVEIS  

Os óculos e máscaras de proteção anexos ao equipamento são consumíveis. Por favor, para comprá-los 
contate-nos imediatamente uma vez que estiverem danificados.  
Os componentes ópticos dentro da handpiece são componentes de precisão refinados. A destruição destes 
não estará coberta pela garantia. 

 

17. PROCEDIMENTO DE OPERAÇÃO 

Certifique-se de que os pacientes tomaram as medidas de proteção. Tanto o paciente quanto o operador 
devem usar óculos de segurança e nunca permitir que o laser irradie sobre outras pessoas; 
Depois de raspar o pelo, retire-os do local, desinfete a pele e esterilize a sonda; 
Na operação inicial, ajustar o nível de energia a partir do nível mais baixo e aumentar a energia até o nível 
que se adapta ao cliente; 
Durante a operação: A ponta deverá entrar em contato direto com a pele; 
Utilize o gel de resfriamento Smear Ícone Medical Group por 10 minutos após a conclusão da operação para 
melhor conforto da pele. 

 

18. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Quando ocorrem falhas no equipamento durante o uso, o usuário poderá resolver falhas simples, seguindo as 
instruções abaixo. Se o problema não for resolvido, ligue para o nosso departamento de atendimento ao 
cliente para consultar sobre o problema, de modo a resolvê-lo o mais rápido possível. 

Falha de potência da máquina 
Confirme se o cabo de energia AC e de alimentação estão conectados 
corretamente, verifique se todos os interruptores estão ligados, se o fusível 
está normal e se o interruptor de parada de emergência não está acionado. 

O laser não emite luz 

Verifique se o método de operação está correto e se há mensagem de 
aviso na tela de exibição. 
Se o laser continuar não emitindo, então, o problema poderá estar na 
handpiece ou na máquina principal. 

Toque inválido na tela 
Pode ser devido ao fato da tela táctil estar sendo pressionada. Pressione a 
tela levemente e, em seguida reinicie o aparelho. 

Avarias na tela de exibição de 
LCD e sistema interrompido 

Desligue a fonte de alimentação e ligue a máquina novamente após 2 min. 

Se os problemas não puderem 
ser resolvidos 

Entre em contato com nossa sede ou a agência local, informar a data da 
compra, responderemos sobre seu problema num prazo de 24 horas. 

Troca de fusíveis 

Abra o suporte de fusível com chave de fenda tipo "-", como mostrado na 
figura. Em seguida, aperte o fusível do suporte. Quando a fonte de 
alimentação for a.c.220V / a.c.230, a especificação do fusível deverá ser: 
T.a.c.250V / 10A; quando a alimentação for a.c.110V / a.c.120, a 
especificação do fusível deverá ser: T.a.c.250V / 20A. Troque o fusível e 
coloque o suporte de volta.  

 

 

 

 

 

Abrir o Suporte 

 
Retire o fusível Tire o porta-fusível Troque o fusível 
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19. FALTA DE AGUA  

Quando houver o aviso de falta circulação de água no sistema, pode significar que o nível de água no 
reservatório do equipamento está muito baixo. Se assim for, a sonda de laser não será ativada e será 
necessário adicionar água pura no reservatório de água correspondente. 
Os procedimentos operacionais específicos para a suplementação de água: 
Desligue o equipamento principal e certifique-se de que o cabo de alimentação foi retirado. 
Insira a extremidade secundária do CPC com funil de suplementação de água no primeiro orifício de 
suplementação de água. Insira a extremidade secundária do CPC sem funil de suplementação na 
extremidade primária do CPC no orifício de transborde seguindo as recomendações, como mostrado na 
Figura 23. 
Adicionar lentamente a água pura no funil, como mostrado na Figura 24 até que a água saia no orifício de 
transborde, o que indica o reservatório está cheio. Pressione a chave na extremidade primária do CPC, e a 
extremidade secundário aparecerá automaticamente, assim, a suplementação de água está concluída. 
Inicie a máquina novamente e o equipamento voltará ao estado normal. 

 
Figura 23 

 
Drenar e substituir a água do reservatório: Quando a água pura no reservatório de água for substituída ou 
drenada, verifique os seguintes procedimentos (como mostrado na Figura 24); 
Colocar um recipiente embaixo do equipamento; 
Gire o parafuso no sentido anti-horário para abrir a válvula de drenagem, descartar a água até que o 
reservatório de água esteja vazio; 
Recolocar a válvula de drenagem e a água do reservatório. 
 

水箱排水阀

 
 

Figura 24 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionar água pura 

Funil 

Tubo de água 

CPC extremidade secundária, orifício para 
transborde de água (Overflow hole) 
 

Orifício de suplementação de água na extremidade 
secundária CPC (Water supplemented hole) 

Válvula de drenagem de água 
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20. AVISO DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO ATIVO 

O aviso do sistema de circulação de água (water circulation system warning) representa que a circulação da 
água está muito lenta ou a temperatura da água está muito alta, o que não preenche os requisitos de 
trabalho. Não será permitido, portanto, utilizar a sonda laser. Aconselha-se a reiniciar a máquina principal e 
observar se o aviso permanece. Caso a situação de alerta anterior reaparecer, ligue para o nosso 
departamento de atendimento ao cliente para obter ajuda. 

 

21. TROCANDO O FILTRO 

O filtro deverá ser substituído regularmente, geralmente uma vez por ano ou caso ocorra sinal de alerta 
emitido pelo sistema de água de resfriamento, a água de resfriamento também precisa ser substituída 
durante a substituição do filtro. 
Os procedimentos de substituição são os seguintes: 
Em primeiro lugar retire a água do reservatório de água, seguindo os procedimentos estabelecidos em 19. 
Como mostrado na Figura 25: Solte 9 parafusos da base inferior com chave tipo “Philips”. Levante a tampa 
superior com cuidado. O operador deve ser cauteloso durante a operação e nunca permitir que os cabos 
fiquem esticados, para evitar que sejam rompidos. 
  

 
Figura 25 

 
Como mostrado na Figura 26, remova os parafusos de fixação do filtro, em seguida, retire os tubos de água 
em ambas as extremidades do filtro, observar a direção de instalação do filtro de entrada e de saída de água, 
cuidado para não inverter a direção do filtro. 

 
Figura 26 

 

Reinstalar a tampa com cuidado conforme forma original. 
Recolocar a água do reservatório de acordo com os procedimentos estabelecidos no 7.7.2. 
Reinicie o equipamento, após confirmação de que há erros no equipamento, o mesmo voltará a funcionar 
normalmente. 

 

Tampa Superior 

Parafusos 

Filtro Braçadeira do filtro 
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22. ALERTA DE TEMPERATURA DE AGUÁ MUITO ALTA 

Caso apareça a mensagem de que a temperatura da água está muito alta (water temperature too high) 
quando iniciar o equipamento, o fenômeno é normal, e irá desaparecer em 5 ~ 10min. Em seguida, a 
máquina poderá ser operada normalmente. Se essa mensagem aparecer durante o uso, pare de operação 
durante mais de 5min (não operar a sonda laser). Após o aviso desaparecer, o equipamento poderá ser 
utilizado normalmente. Se o aviso voltar a aparecer, contate o nosso departamento de atendimento ao cliente 
para uma solução. 

 

23. ALERTA DE TEMPERATURA DE AGUÁ MUITO BAIXA 

Caso apareça a mensagem de que a temperatura da água está muito baixa (water temperature too low) 
quando iniciar a máquina, verifique se a temperatura ambiente é inferior a 5ºC. Caso sim, desligue o 
equipamento e aumente a temperatura ambiente. Se a temperatura ambiente não for inferior a 5ºC, entre em 
contato com o nosso departamento de atendimento ao cliente para uma solução. 

 

24. GARANTIA 

Período de Garantia 
Oferecemos ao gerador do laser uma garantia de 25 milhões de tiros ou período de 20 meses, o que ocorrer 
primeiro a partir da data da compra. 
Extensão da garantia 
Nós nos responsabilizamos por manutenção e substituição durante o período de garantia. No entanto, os 
danos causados pelo uso indevido e força maior são excluídos do âmbito da garantia. 
Limites de garantia 
O usuário deverá fornecer nota fiscal de compra válida e cartão de garantia quando solicitar o serviço no 
período de garantia. O início do período de garantia do produto Ícone Medical Group será baseado na data de 
compra indicada na nota fiscal do equipamento. O serviço de garantia não pode ser fornecido, caso não 
exista data de compra no cupom fiscal. Envie-nos a cópia do cartão de garantia 30 dias após a compra. 
O serviço de garantia não será disponibilizado para os danos causados devido embalagem inapropriada 
durante o envio do equipamento a partir do usuário até nós. 
O equipamento reparado em nosso centro de manutenção poderá continuar a desfrutar do serviço de garantia 
no período da garantia original. Se o período de garantia for menor de três meses para a data de expiração 
do período da garantia original, os componentes substituídos ainda podem desfrutar de um serviço de 
garantia de três meses a partir data de substituição. 
Todos os componentes defeituosos substituídos pertencem a Ícone Medical Group. 
O usuário deve ser responsável pela segurança de dados. A Ícone Medical Group não se responsabiliza por 
qualquer dano ou perda de dados, programas ou meio de armazenamento removível. 
O usuário deve manter o cartão de garantia e fatura de compra em condições intactas, a Ícone Medical 
Group não fornecerá qualquer cartão de garantia ou nota fiscal de compra. 
Não nos responsabilizaremos ou estará fora da garantia, quaisquer das seguintes circunstâncias 

a) Falhas e danos causados por incêndio, terremoto, danos causados por terceiros, destruição ou 
negligência deliberada do cliente, uso indevido, ou uso em quaisquer outras condições anormais e 
acidentes duvidosos. 

b) A perda de função causada pelo uso do produto (perda de interesse empresarial e interrupção de 
negócios, incluindo a perda do interesse em utilizar o instrumento, o custo para a substituição de 
qualquer equipamento, dispositivo ou serviço, ou reclamação dos clientes para a compensação). 

c) Danos causados por seguir outros métodos de operação não indicados no Manual do Usuário. 
d) Inclui-se também situações fora do nosso controle como: problemas causados pelo uso de outros 

acessórios ou substitutos não vendidos por nós e os serviços e peças necessárias para a solução de 
problemas; os serviços necessários para resolver os problemas causados pela recepção de 
modificação ou serviços não autorizados; mau uso, abuso, utilização, manutenção, desmontagem e 
montagem da máquina que não siga nossas instruções. 

e) As falhas e danos causados pelo uso em ambiente de trabalho não previstas para os produtos, 
incluindo a carga de trabalho excessiva. 

f) Manutenção inadequada pelo usuário (vazamento de líquido, etc.). 
g) Danos ao equipamento causados pelo uso de programas auto compilados ou não-públicos. 
h) O tempo de vida útil do equipamento completo é de cinco anos. 

Para os problemas técnicos sobre o produto, por favor consulte o site do serviço ao cliente da Ícone Medical 
Group ou disque para o serviço de suporte Ícone Medical Group. 
Categorias e graus de responsabilidades assumidas por acidentes 
Sujeito às leis e regulamentos pertinentes 

 


