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Descrição dos Comandos do Painel Frontal 

A Chave Seletora de Função / Desligado 
Seleciona a função Higienização, Hidratação ou Desligado. 

B Indicador Luminoso de Função Indica a função que está selecionada. 
C Chave Seletora de Modo de Higienização 

Seleciona o modo de atuação do peeling ultrassônico: Normal ou Pulsado 
D  Indicador Luminoso de Modo de Higienização 

Indica o modo que está selecionado: Normal ou Pulsado. 

E Chave Seletora de Polaridade 
Seleciona a polaridade da corrente, Positiva ou Negativa, de acordo com a polaridade do produto. 

F Indicador Luminoso de Polaridade 
Indica o modo que está selecionado: Positiva ou Negativa. 

G Controle de Intensidade da Higienização 
Girar o botão no sentido horário e ajustar a intensidade de acordo ao trabalho. 

H Controle de Intensidade da Hidratação 
Girar o botão no sentido horário e ajustar a intensidade de acordo ao trabalho. 

I Indicador Digital de Intensidade demonstra numericamente a intensidade que está 
sendo utilizada. 

 Temporizador: 

J Indicador Digital demonstra numericamente o tempo restante de sessão. 

K Seletor de Tempo - Ajuste dezenal seleciona por múltiplos de dez minutos, o tempo 
determinado para duração da sessão (0_ a 9_). 

L Seletor de Tempo - Ajuste unitário seleciona por frações unitárias de minutos o tempo 
determinado para duração da sessão (_0 a _9). 

M Indicador Luminoso Desativado indica que o aparelho foi desativado. 

N Indicador Luminoso Ativado indica que o aparelho foi ativado. 

O Tecla Ativa utiliza-se para ativar o aparelho dando início à sessão. O controle H deverá ser 
girado totalmente no sentido anti-horário até sentir um “click” para desbloquear a ação desta tecla. 

P Tecla Desativa utiliza-se para interromper a sessão, desativar o aparelho. 

Saídas 

 

Descrição dos Comandos do Painel de Saídas 
 

Q Saída Espátula 

R Saída Bastonete  

S Saída Pedal  

 

Acessórios 
 

  
 Um Bastonete

 
Um Pedal 

 

  
Uma Espátula  

um Manual de Uso (CD ou Impresso) 
um Certificado de Garantia 

 

Instalação do Equipamento 
Este equipamento não deve ser instalado em ambientes úmidos ou molhados ou perto de substâncias inflamáveis 
ou explosivas. Os ambientes ideais são arejados e com uma temperatura ambiente não superior a 32ºC. 

Instalação Elétrica 

A instalação elétrica e do equipamento deverá seguir as regulamentações e as normas técnicas da ABNT de 
instalação elétrica relativas a um equipamento com as características técnicas citadas anteriormente. 
A empresa não se responsabiliza pelos danos e prejuízos causados, ao equipamento e às demais instalações, por 
uma instalação elétrica inadequada e não conforme com as normas da (ABNT). 

Instalação do Equipamento 

O aparelho vem totalmente montado, só é necessário conectar os acessórios ao painel frontal de saídas do 
equipamento, e o conector à rede, localizado na parte posterior: 

1. O aparelho possui fonte chaveada automática (127 ou 220 volts), ao conectá-lo à rede elétrica 
local, ele selecionará a voltagem adequada quando ligado o aparelho. 

2. Conectar a Espátula na Saída Q. 
3. Conectar o Bastonete na Saída R. 
4. Conectar o Pedal  na Saída S. 



Manuseio do Aparelho 
 
1 Conectar o Cabo de força do aparelho à tomada elétrica. 

2 Conectar os a Espátula e o Pedal nas saídas correspondentes, e também o bastonete, se 
for realizar uma Hidratação. 
 

3 Selecionar a função Higienização ou Hidratação, nesta função os dois leds (B) 
permanecerão acessos. 
 

4 No temporizador selecionar a unidade de tempo (L) e a dezena (K) observando o tempo 
escolhido no visor digital (J). Somente após pressionar a tecla Ativa (O), o aparelho 
entrará em funcionamento. Caso queira interromper o procedimento, pressione a tecla 
Para (P). Ao passar o tempo selecionado o aparelho desliga automaticamente. 
 

5 Higiênização: Selecionar com a chave seletora (C) o modo pulsado ou normal (D), de 
acordo ao trabalho desejado. Neste processo utiliza-se apenas o pedal e a espátula. 
Ajustar a intensidade (G). 
 

6 Hidratação: Selecionar com a chave seletora de polaridade (E) a polaridade de acordo 
com a polaridade do produto a ser utilizado (F). 

Ajustar o controle de intensidade (H), observando os valores no display (I), para 
visualizar o ajuste em torno de 20 a 30%. Ajustar o controle de intensidade se for 
necessário durante o tratamento. Nesta função no display o ajuste de 100% corresponde a 
uma corrente de 2,5 mA. 
 

7 Pressionando o pedal a espátula é ativada. 

8 Umedecer o algodão com o produto de acordo a função utilizada, e em seguida passar 
sobre pequenas áreas da pele. 
 

9 Pressionar o pedal, e mantê-lo pressionado por toda a duração do tratamento. Quando a 
espátula não estiver em contato com a pele, soltar o pedal. 

OBS: na função de higienização a espátula deverá ser utilizada com a “ponta para cima” 
e na função hidratação invertido. 
 

10 Diminuir os controles de intensidade até o mínimo. 

11 Girar o seletor de função (A) até desligado. 

 Obs.: Tempo de uso – é recomendável aplicar o aparelho por um intervalo máximo 
de 25/30 minutos, embora não acarrete riscos para o cliente, a ação proposta pelo 
equipamento já foi cumprida não havendo necessidade de tempo de aplicação 
maior. 
 

Guia Rápido 
 
 

CK 6000 – Peeling Ultrassônico 
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Para maiores informações e esclarecimentos das técnicas, leia e consulte 

 o Manual de Instruções do CK 6000 – Peeling Ultrassônico. 
 


