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MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 

MODEL: APM - B - 100 
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MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 

Pentru o utilizare în siguranță, vă rugăm să citiți cu atenție 

acest manual. 

Utilizați dispozitivul în mod corect, conform instrucțiunilor. 

INTRODUCERE 
 

● Vârf de tratare acnee cu plasmă brevetat 

●  Vârf cu plasmă pentru 

acneea care suprimă excesiv 

ozonul și radiațiile ultraviolete 

și oferă cantitatea potrivită 

de radicali și raze UV pentru 

tratarea acneei. 

● Utilizare sigură datorită 

gestionării în mod igienic și 
efectului de supraîncălzire 

prin folosirea filmului dedicat 

interschimbabil.

 

● Lifting cu plasmă în modul impuls 

● Suportă modul impuls de 

500Hz, dar și modul continuu. 

● Tratament cu plasmă 
utilizând modul impuls care 
este optimizat pentru 
sinteza de colagen pentru 
liftingul pielii și ridurilor. 

 

 
 

 

C U P R I N S   
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PRECAUȚII | 04 
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CUM SĂ ÎNCĂRCAȚI | 12 

SPECIFICAȚII  | 13 
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● Vârf de absorbție cu plasmă și vârf 

fracționar pentru aplicațiile cosmetice 

● Vârf de absorbție în mod 

continuu de 40kHz cu 

efect de electroporare 

● Vârf fracționar care este 

utilizat împreună cu vârfurile 

de absorție maximizând 

efectul de absorbție. 

Modul 
continuu 

Modul 
impuls 

LIFTING 
MODUL IMPULS 

500Hz 
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PRECAUȚII COMPONENTELE PRODUSULUI 
  

• Nu utilizați și nu lăsați dispozitivul în apropierea focului, acordați 

atenție riscului de aprindere a gazelor volatile. 
• Nu dezasamblați și nu modificați produsul. 
• Nu atingeți și nu manipulați corpul și încărcătorul cu mâinile ude. 

 

• Când atașați acul la seringa montată pe corp, aveți grijă să nu vă 

înțepați sau să deteriorați acul. 
 

• Ștergeți întotdeauna corpul și componentele cu o cârpă uscată 

înainte și după utilizare pentru a păstra starea de igienă. 

 
• Filmele exclusiv dedicate vârfurilor pentru acnee sunt de unică folosință  

și nu trebuie niciodată reutilizate. 
 

• Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați dacă dispozitivul este 

încărcat și să îl utilizați după ce a fost complet încărcat. 
 

• Dacă vă mutați dintr-un mediu exterior răcoros într-un mediu interior 

cald, schimbările bruște de temperatură pot provoca condensul care 

duce la formarea picăturilor de apă. În acest caz, vă rugăm să reglați 

temperatura pentru un timp suficient în interior și să utilizați dispozitivul 

după ce condensul nu mai apare sau dispare. 
 

• Nu utilizaţi vârfurile pe metale sau obiecte din metal. Există riscul 

deteriorării sau funcționării în mod defectuos. 
 

• Nu utilizați mai mult de câteva secunde într-un singur loc în timpul 

procedurii. Există riscul deteriorării pielii dacă energia este concentrată 

prea mult într-un singur loc. 
 

• Nu folosiți o forță excesivă asupra butoanelor, motorului și mufelor de 

încărcare ale produsului. Poate provoca daune sau defecțiuni. 
 

• Dacă produsul este scăpat sau deteriorat de un șoc extern, nu-l mai 

utilizați decât după ce este adus din nou în stare de funcționare. 
 

• Nu spălați niciodată cu apă. Garanția nu acoperă defecțiunile cauzate 

de inundații. 
 

• În timpul procedurii de funcționare cu plasmă, în momentul pornirii și 

întreruperii, câmpul electric poate crește intermitent. Vă rugăm să nu 

utilizați produsul în apropierea altor dispozitive electronice. 

• Este interzisă utilizarea de către femeile însărcinate și cele care alăptează. 
 

• Nu utilizați pe alte suprafețe decât suprafața pielii (membrane 

mucoase și zone de mucus, nas, gură, organe genitale etc.) 
 

Interzis: Pacienți cu virusul hepatitei C și infecții, pacienți cu tulburări 

ale sistemului imunitar (insuficiență cardiacă, hepatică, renală), 

pacienți cu HIV/SIDA, pacienți cu alergie la anestezie locală, 

stimulatoare cardiace sau active. 

 

● Denumirea componentelor și funcția 

❶Corp 
Corp principal pentru eliberarea de plasmă utilizat împreună cu diferite 

vârfuri, manșonul standard constituind baza 

❷Cablu de încărcare 
Utilizat pentru a încărca bateria cu litiu-polimer prin cablul de încărcare 

USB 

❸Vârf acnee 
Vârf pentru procedurile de tratare a acneei 

❹Capac vârf acnee 
Un capac pentru atașarea și fixarea filmului special la vârful pentru acnee 

❺Vârf lifting 
Vârf în formă de minge pentru procedurile de lifting 

❻Vârf de absorbție 
Pentru a îmbunătăți absorbția produselor cosmetice 

❼Vârf fracționar 
Vârf utilizat suplimentar pentru absorbția produselor cosmetice 

❽Manșon vârf 
Utilizat pentru a fixa vârful. 

❾Manșon ac 
Utilizat pentru a fixa acul. 

❿Ac 
A se utiliza pentru tratamentul cu arcul de plasmă 

⓫Film dedicat pentru vârf acnee 
Film de unică folosință care se atașează vârfului în procedura de tratare a 

acneei 

* Plasture acnee: a fi utilizat pentru tratarea acneei, ingredientele fiind 

aplicate pentru ameliorarea acneei. 

❶ Corp ❷ Cablu de 
încărcare 

❸ Vârf acnee ❹ Capac vârf 
acnee 

❺ Vârf lifting ❻ Vârf de absorbție    ❼ Vârf fracționar ❽ Manșon 
                                                                                              vârf 

❾ Manșon       ❿ Ac       11 Film dedicat 
ac pt. vârf acnee 

※Plasture acnee  
1 set (Vândut separat) 
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SCOPUL PREVĂZUT CUM SĂ UTILIZAȚI PARTEA 1 : Vârf acnee + Film dedicat 
  

 

Capac vârf 

 
 

1 Instalarea vârfului 
● Rotiți capacul capului în sensul invers acelor de ceasornic pentru a-l 

slăbi ușor, introduceți vârful pentru acnee în manșon și rotiți capacul în 

sensul acelor de ceasornic pentru a fixa vârful în manșon. 

2 Atașarea fimului dedicat și a capacului vârfului 

 
❶ Manșon 

O piesă pentru introducerea vârfului acului ca dimensiune standard  

❷Capac cap 
Capac pentru fixarea vârfului acului 

❸Indicator eliberare 
Indică starea eliberării de plasmă 

❹Buton de eliberare (ieșire) 
Buton de operare pentru eliberarea de plasmă 

❺Comutatorul de selectare a modului 
Modul continuu (C) sau impuls (P) 

Dacă modul impuls este selectat, va fi emis un impuls de 500Hz. 

● Când utilizați modul impuls, setați comutatorul rotativ la nivelul 5 

sau la un nivel mai mic. 

❻Indicator  de putere 
Indică starea de PONIRE/OPRIRE (ON/OFF) 

❼Lumină de avertizare baterie 
Lumina roșie este afișată când bateria rămasă este descărcată 

● Dacă lumina de avertizare se aprinde, nu mai utilizați dispozitivul și 

încărcați-l înainte de a-l utiliza din nou. 

❽Comutator rotativ 
Porniți/opriți alimentarea sau reglați intensitatea  eliberării de plasmă 

❾Indicator încărcare 
Indică starea de încărcare(Roșu: se încarcă, Verde: încărcare completă) 

❿Mufă de încărcare 

● Scoateți un film pentru vârful pentru acnee, atașați partea adezivă a 
filmului în partea de sus a vârfului pt. acnee și acoperiți capacul vârfului. 

 

 
- Când atașați filmul și acoperiți capacul vârfului, împingeți-l 

suficient de adânc pentru a expune vârful peste capac, așa cum 
se arată mai jos. Plasma este generată atunci când partea 
inelară a vârfului pe care atașat filmul este în contact cu pielea. 

 

   
 

3 Procedură 
● Setați modul continuu (C)și intensitatea la 7~9. Mișcați ușor vârful în 
cerc în timp ce apăsați butonul de eliberare și atingeți zona cu acnee. 

● Când este atașată de piele, o plasmă în formă de inel se formează 
în vârful filmului atașat și eliberează o cantitate adecvată de 
radicali, ultraviolete(UV) și căldură pentru a ameliora acneea. 

 

 
- Folosiți numai filmul dedicat. 

În cazul în care filmul este 
distrus, scânteile vor fi 
transferate direct pe piele, 
ceea ce ar putea provoca 
deteriorarea. 

- Filmul este de unică folosință. 

Mufă pentru conectarea încărcătorului de tipul micro USB  

● Butonul de eliberare nu funcționeză în timpul încărcării. 

Inel de plasmă 
(Radicali + UV + 

Căldură) 

Reutilizarea poate deteriora 
filmul. 

                   PRECAUȚIE 

    PRECAUȚIE 

  Film dedicat 

Vârf acnee    

  Capac Cap 

CORP 

❻    

❽   
❾ 
❼ 

❺ 

❸ 
❹ 

❷   

❶ 
❿   



08 09  

 

  
 

  

CUM SĂ UTILIZAȚI PARTEA 2 : Vârf acnee + Plasture acnee 
Lifting cu plasmă pt. estomparea 
ridurilor  și regenerare cu colagen   

1 Instalarea vârfului 1 Instalarea vârfului 
●  Rotiți capacul capului în sensul invers acelor de ceasornic 

pentru a-l slăbi ușor, introduceți vârful pentru acnee în manșon 
și rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa vârful 
în manșon. 

● Rotiți capacul capului în sensul invers acelor de ceasornic pentru a-l 
slăbi ușor, introduceți vârful de ridicare în manșon și rotiți capacul 
în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa vârful în manșon. 

 

 

 

 

 

 
2 Procedură 

- Dacă se folosesc plasturi pentru 
acnee, nu este nevoie de film 
dedicat pentru a genera plasmă. 
Asigurați-vă că îndepărtați filmul 
atunci când filmul dedicat este 
atașat în vârf. 

 

 

2 Procedură 

 
 
 
 
 

3 Procedură 

 
 
 
 

 
  Plasture      

acnee  

● Scoateți plasturele și atașați-l pe 
zona cu acnee pentru a acționa. 

● Curățați pielea înainte de 
aplicare, dar nu sunt 
recomandate tonerul și loțiunea. 

● Nu utilizați plasturi deteriorați. 

● Butonul de eliberare nu funcționează în timpul încărcării. 
 

 
- Când utilizați modul impuls (P), setați intensitatea de eliberare în 

intervalul 1 ~ 5 și nu utilizați un nivel mai mare de 5. Modul puls 
are o frecvență de ieșire de 500 Hz special conceput pentru 
lifting, astfel încât peste 5 cicluri pot provoca iritații inutile ale 
pielii. 

 
 

● Mai întâi curățați pielea înainte de procedură. În timpul 
procedurii de lifting cu plasmă, nu trebuie să fie aplicat nimic 
pe piele. Totuși, dacă este necesar, aplicați primerul potrivit, 

● Setați modul continuu (C)și intensitatea la 7~9. Mișcați ușor vârful în cerc 
în timp ce apăsați butonul de eliberare și atingeți zona cu acnee. 

● Când este atașată de piele, o plasmă în formă de inel se formează 
în vârful filmului atașat și eliberează o cantitate adecvată de 
radicali, ultraviolete(UV) și căldură pentru a ameliora acneea. 

● Plasma eliberată contribuie și la absorbția în piele a ingredientelor 
care sunt aplicate pe plasture. 

crema pt. dispozitivele de înaltă frecvență, crema lifting, etc. 

● Folosind metoda tapotării sau a periajului, eliberarea de plasmă 
are loc în momentul contactului cu pielea. Prin urmare, nivelul 
de eliberare adecvat este setat în funcție de locul de aplicare și 
de scop, pentru a preveni eliberarea inutilă. 

 

 
 

 

 

Plasture 

acnee 

- Vă rugăm să aveți grijă să nu 
depășiiți zona plasturelui. Dacă 
vârful atinge direct pielea, 
scânteile pot fi eliberate direct 
pe piele și se pot provoca 
leziuni ale pielii. 

 
 

 

 
Inel plasmă                                             
(Radical + UV + Heat + Contribuie la absorbția 
ingredientelor care sunt aplicate pe plasture) 

PRECAUȚIE 

    PRECAUȚIE 

Vârf lifting    

  Capac cap 

PRECAUȚIE 

Vârf acnee     

  Capac cap 

Tragerea 

Masați ușor 
ridurile de-a 
lungul liniei. 

Perierea 

Atingeți pielea 
ca și când ați 

peria-o. 

Tapotarea 

Mișcați pe verticală și 
atingeți pielea ca și 

când ați puncta. 

CUM SĂ UTILIZAȚI PARTEA 3 

: 
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Atașați manșonul 
acului 

Introduceți vârful acului 

Fixați-l rotind capacul 

capului 

      Scoateți 
manșonul 
vârfului 

 

  
 

  

Vârf de absorbție pentru produsele 
cosmetice + Vârf fracționar   

CUM SĂ UTILIZAȚI PARTEA 5 : Arc de plasmă + Ac 

 

▶ Instalarea vârfului se face la fel ca instalarea vârfului pentru lifting. 

Procedura durează 15 minute, așa cum se arată mai jos. 
1 Instalarea vârfului acului 

1 Tapotarea cu vârful fracționar– 5 minute 
● După instalarea vârfului fracționar, curățați zona de tratare și 

îndepărtați apa. Setați modul continuu (C) și intensitatea de eliberare la 
3 ~ 5, apoi mișcați vârful și tapați ușor. 

 

● Plasma este generată în 

partea multipunct a vârfului 

fracționar și stratul de piele 

este deschis pentru a ajuta ca 

produsele cosmetice să fie 

absorbite.

 

• Scoateți capacul capului rotindu-l în sensul invers acelor de ceasornic,  

așa cum se arată în imagine. Apoi atașați manșonul acului după ce 
scoateți manșonul vârfului. Introduceți vârful acului în manșonul 
acului și fixați-l rotind capacul capului din nou în sensul acelor de 
ceasornic. 

 

  
 

2 Aplicare produselor cosmetice 
● Aplicați uniform produsele cosmetice. 2 Operarea după selectarea nivelului de putere 

 
3 Primul masaj de absorbție cu vârful fracționar – 

5min 

● Selectați modul continuu (C) și nivelul de eliberare la 3~7. Când 
butonul de eliberare este apăsat, așezați vârful acului la 1mm de 
locul de tratare și plasma va fi eliberată în locul țintă. 

● După înlocuirea cu un vârf de absorbție, setați modul continuu (C) și 
puterea de eliberare la 5~7, apoi mișcați vârful și masați ușor. 

 
Apăsați butonul de eliberare     

 

● Plasma este generată între 

vârful de absorbție și suprafața 

pielii și efectul de electroporare. 

  Produsul cosmetic va pătrunde 

în stratul profund al pieli. 
 

 
 

4  Al doilea masaj de absorbție cu vârful fracționar 
– 5min 

Zona de tratare pe piele 

●  După înlocuirea cu un vârf fracționar, setați modul impuls (P) și 
puterea de eliberare la 3~5, apoi mișcați vârful și tapați ușor. 

 

●Plasma este generată în partea 

multipunct a vârfului fracționar 

- Nu utilizați într-un singur loc timp de câteva secunde sau mai 
mult. Există pericolul de deteriorare a pielii dacă energia este 
concentrată excesiv într-un singur loc. 

- Când utilizați arcul de plasmă, asigurați-vă că setați Modul C (Continuu). 
Dacă utilizați modul P(Impuls), este posibil să simțiți usturime. 

IMPULS și ajută la absorbția ingredientelor active reziduale 

rămase după utilizarea vârfului de absorbție, 

aceasta fiind o etapă finală în efectuarea liftingului 

țesuturilor pielii cu modul impuls. 

Acțiune plasmă 

Zona de tratare pe piele 

    PRECAUȚIE 

CUM SĂ UTILIZAȚI  PARTEA    4 : 
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CUM SĂ ÎNCĂRCAȚI SPECIFICAȚII 
  

◼Conectare Micro USB 

Încărcarea începe când conectați cablul micro USB la mufa 

USB a calculatorului,  tabletei sau când conectați cablul micro 

USB la încărcătorul telefonului mobil. 

 

 
 

Mufă de încărcare     

 

Cablu micro USB     

 

 

 
- Durata generală de viață a bateriei de reîncărcare este de 500 de 

cicluri de reîncărcare și descărcare, dar este posibil să scadă în 
funcție de starea de funcționare, temperatură, umiditate etc. 

- Nu îl lăsați prea multe ore fără să îl folosiți. Dacă îl lăsați complet 
descărcat, durata de viață a bateriei se va scurta. 

- La prima încercare, utilizați-l după ce a fost complet încărcat. 

- Este nevoie de 3 ore pentru o încărcare completă, dar poate exista 
o mică diferență în funcție de timpul de încărcare rămas. 

- În timpul încărcării, butonul de eliberare nu funcționează. Nu îl 
utilizați în timpul încărcării, acesta neputând fi folosit pentru 
siguranța utilizatorului. 

 
 

 

◼Sterilizare și curățare 
● Puteți curăța vârful acului utilizat ștergându-l cu un pansament 

alcoolizat sau o pânză de bumbac înmuiată în alcool. 
●  Nu înmuiați corpul în alcool și ștergeți ușor suprafața cu o cârpă 

uscată. 
 

 
- Păstrați vârful după ce l-ați deconectat de la corp după 

tratament. Dacă păstrați acest dispozitiv împreună cu vârful, 
acesta va deteriora dispozitivul. 

 
 

    PRECAUȚIE 

    PRECAUȚIE 

◼Denumire produs : PLAMON 
® 

◼Denumire model : APM-B-100 

◼Funcții principale : Plasma este împinsă în țesuturi 

pentru căldură, sterilizare și lifting 
◼Frecvență de ieșire : 40kHz 
◼Nivel de ieșire: Pașii 1~9 (analogică tip roată) 

◼Mod de ieșire (eliberare) : Continuu, Impuls 

◼Frecvență mod impuls : 500Hz 

◼Vârfuri de tratament : Vârf acnee, Vârf lifting, Vârf de absorbție, 

Vârf fracționar 

◼Putere: baterie reîncărcabilă internă Li-Polymer 3,7V, 500mAh 

◼Încărcător: Micro USB (+5V) 

◼Durată de viață: complet încărcat, Max. 3 ore  

◼Consum de energie : Max.  6W 

◼Material: Corp-PC/Rășină ABS 

◼Greutate: 80g 

◼Dimensiune: 192 x 35 x 26 mm 

* Specification is subject to change without notice. 
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GARAȚIA PRODUSULUI 
 

 

●  Acest produs are o garanție de un an de la data achiziționării. 
●  În cazul în care este dificil de stabilit perioada de garanție, perioada de garanție se  

va aplica de la 15 luni de la data fabricației. 
●  Vom repara sau înlocui produsul defect în conformitate cu starea acestuia. 
● Daunele cauzate de neglijența utilizatorului nu vor fi acoperite de garanție chiar dacă  

produsul se află în perioada de garanție. 
● Reparațiile efectuate de alte centre decât centrele de service autorizate, nu sunt  

acoperite de garanție. 
● Perioada de service nu va fi prelungită după reparare sau înlocuire. 

 

Denumire produs PLAMON
®

 Nr. model APM-B-100 

Nr. Serie S/N)  
Compania cumpărătoare    
Data achiziției  
Informații
Client 

Nume    
Adresă  

 

* Acest produs se bazează pe avizul Comisiei pentru comerț echitabil privind 

compensarea sau schimbul de standarde de soluționare a litigiilor care privesc 

consumatorul. 

 
 

 

 

 

Producător : 

(07997) #611, Hyundai 41 Tower, 293, Mokdong Dong-ro, 
Yangcheon-gu, Seoul, Coreea 

Tel.  +82. 70. 8688. 3884 
Fax. +82. 2. 6971. 9764 

Email. sales@acmedikorea.com 

www.acmedikorea.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sales@acmedikorea.com
http://www.acmedikorea.com/
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Subsemnata BĂRBULESCU DENISA-IULIANA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine engleză şi 
spaniolă, în temeiul Autorizaţiei nr. 24574 din data de 19.12.2008 eliberată de Ministerul Justiţiei din România, 
certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română. 
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BĂRBULESCU DENISA-IULIANA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


