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Fullständiga behandlingsprotokoll för olika symtom hittar du på www.powercure.se

PowerCure Pro distribueras i Sverige av:

AB Servita
Kontakt: +46 (0)40-47 01 01
info@powercure.se
www.powercure.se / www.servita.se



VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Vänligen läs denna manual innan du använder din PowerCure Pro. Felaktig användning 

eller hantering kan orsaka skadlig strålning.

Varningar
För att garantera säkerheten, läs försiktighetsåtgärderna nedan.

• PowerCure Pro är inte vattentät, använd den inte i badkar, 
duschar eller andra platser där enheten kan bli våt.

• Driftsmiljön för PowerCure Pro är 5-40°C. 
• Använd inte PowerCure Pro i en brandfarlig eller explosiv 

miljö.
• Använd inte PowerCure Pro runt ögonen för att undvika 

ögonskador. Använd alltid medföljande skyddsglasögon. 
• Stäng av PowerCure Pro efter behandling, lämna den inte 

utan uppsikt.
• Endast, av tillverkaren, auktoriserad personal tillåts se över 

PowerCure Pro och det interna underhållet av produkten, 
särskilt den interna inspektionen, inklusive den interna 
justeringen av strömförsörjningen och optiska komponenter.

• Använd inte enheten i närheten av föremål som genererar 
elektromagnetiska störningar, såsom elektromagnetisk 
strålning som sänds ut av bärbara och mobila radiofrekvens-
er, såsom mobiltelefoner och mobila trådlösa walkie-talkies, 
vilket kan påverka användningen av enheten.

• Hantera enheten i enlighet med relevanta lagar och förord-
ningar vid slutet av dess livslängd.
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Försiktighetsåtgärder
        Dubbelutgång DC 5V, 2A krävs för adaptern vid laddning av enheten.

         Titta inte direkt in i laserljus; rikta den inte in i ögonen på andra!

        Förvara PowerCure Pro utom räckhåll för barn för att förhindra skador på deras
        ögon.

KONTRAINDIKATIONER

PowerCure Pro ska INTE användas om du har någon av följande kontraindikationer:

     Använd INTE PowerCure Pro om du har diabetes

     Använd INTE PowerCure Pro om du är gravid

     Do not use the device if you have scar constitution.  

     Använd INTE PowerCure Pro om du har Koagulationsrubbningar

     Använd INTE PowerCure Pro om du har maligna hudskador

     Använd INTE PowerCure Pro om du har en historia av epilepsi eller solutslag

     Använd INTE PowerCure Pro om du använder läkemedel som är känsliga för

    810nm diodlaser.

     Använd INTE PowerCure Pro om du har solbränd hud och inte kan undvika

     solexponering efter behandlingen.

     Använd INTE PowerCure Pro över eller runt eventuella knölar/knutor. Lasern kan

     stimulera cellerna och göra knölen större

         
         Pacemakeranvändare ska INTE använda PowerCure Pro då enheten kan störa ut 
         pacemakerns funktion
         
         Undvik att använda PowerCure Pro nära eller staplad med andra enheter. Undvik att
         föra utrustningen nära föremål med elektromagnetisk störning, såsom elektromag
         netisk strålning som sänds ut av bärbar och mobil radiofrekvenskommunikations-
         utrustning såsom mobiltelefoner, mobila trådlösa walkie-talkies, etc., vilket kan 
         påverka den normala användningen av laserutrustning.
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Medföljande delar
PowerCure Pro består huvudsakligen av handenhet, typ-C USB-kabel, kontakt och

magnetisk lins.

Handenhet

              Typ-C USB kabel

Varning för laser
StrålningsdeklarationWARNING - LASER RADIATION

AVOID EXPOSURE TO BEAM
CLASS 3B LASER PRODUCT

PowerCures uppbyggnad:

LED-skärm

Energinivå

Tid

Ikoner för valt läge Puls/CW

Batteriikon

Behandlingsfönster

808nm laserdioder
5st 

650nm laserdioder
10st

Laddningsport

Handhållen del

PRODUKTINTRODUKTION
Tilltänkt användning
PowerCure Pro används för att förbättra blodcirkulationen, minska in�ammation, 
desensibilisering och smärtlindring, påskynda sårläkning och förbättra kroppens rörlighet

PowerCure Pro är utvecklad från teorin om akupunktur i kinesisk medicin och "lätt 
akupunktur"-terapi, som kombinerar lågintensiva lasrar inom medicin och akupunktur-
stimulering baserad på TCM-teori för att generera en serie fysiologiska och biokemiska 
förändringar, för att på så sätt uppnå sina funktioner utan skada på biologiska vävnader.

Europeisk kontakt

 Magnetisk massagelins

CW Pulse

Min

CW Pulse

Min

Lägesknapp

Minska energi

Knapp för inställning av tid

Öka energi
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Ingen nedskräpning

Ömtålig Uppåt

CE märkning

Håll torr Undvik sol och torra miljöer

Laser Medium GaAIAs semiconductor

SPECIFIKATIONER

Laser Våglängd
808nm±20nm（5st）
650nm±20nm（10st）

Tillgängliga lägen

Tidsinställning

Batterikapacitet

Kontinuerlig (CW)/Pulserande

15 till 60 minuter,
5 minuter som intervall

5000mAh litiumbatteri

Maximal ute�ekt
per 650nm Laserdiod

Total ute�ekt

5mW±20%

1300mW±20%

Maximal ute�ekt
per 808nm Laserdiod

250mW±20%

Laddningsport

Omgivningstemperatur

Relativ luftfuktighet

Atmosfärstryck

Adapterutgång

DC5V, 2A

5℃～40 ℃

20～80%

860hpa ～1060 hpa

DC5V    2A

Nettovikt 270±5g

Adapterspänning AC100~240V

Varning för laser Strålningsdeklaration

Beskrivning

Markeringar
Enligt EN60825-1-standarden måste varje 3B-laserprodukt åtföljas av en strålningsvarn-
ingsskylt och en strålningsdeklarationsskylt.

WARNING - LASER RADIATION
AVOID EXPOSURE TO BEAM
CLASS 3B LASER PRODUCT



CW Pulse

Min
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HUR DU ANVÄNDER DIN POWERCURE PRO

Förberedelser
• Rengör behandlingsfönstret och behandlingsområdet noggrant, ta 

bort smuts och damm. 

• Kontrollera att det inte finns några skador eller avvikelser på enheten.

• Ladda din PowerCure PRO innan du använder den.

Användarinstruktioner
     Starta PowerCure Pro
Tryck  på  “På/av” knappen         i 2 sekunder för att starta PowerCure Pro

1

Alla ikoner på LED-skärmen tänds kort när enheten slås på, och sedan visas parameterinställningen 

(standardinställningen för tid är 30 minuter och arbetsläget är kontinuerligt läge som visas i �gur 2.

CW

Min

 Figur 1  Figur 2

     Inställning av tid/läge
Tryck kort på "Tid"-knappen      för att justera behandlingstiden. Tiden  ökar  5 min  /  knapptryck. 

Behandlingstiden  är  justerbar  från  15  till  60 minuter  (Figur  3). När du trycker på knappen "Tid" 

kommer det att "ticka" och tidsikonen på LED skärmen ändras.

2

Figur 3

När knappen "Läge" trycks ned kort kommer det "ticka" två gånger och läget ändras från 

kontinuerligt läge till pulsläge med ikonen på skärmen. (Figur 5)

Obs: Om du inte behöver ändra behandlingstiden eller läget, vänligen tryck kort på " AV/PÅ"-knapp 

direkt, då kommer enheten att avge laser enligt minnesläge.

Tryck kort på "Mode"-knappen         för att justera arbetsläget. (Standardarbetsläget är kontinuer-

ligt läge, CW, med ikon på skärmen.)  (Figur 4) 

Figur 4

Pulserande lägeKontinuerligt läge

Figur 5

CW

Min

CW

Min

CW

Min

Pulse

Min

CW Pulse

Fullständiga behandlingsprotokoll för olika symtom hittar du på www.powercure.se
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 Figur 6

     Behandling start och paus
Efter inställning av behandlingsläge och behandlingstid, tryck kort på "Power"-knappen 

och PowerCure Pro kommer att börja avge laser. Samtidigt räknar tiden på displayen ner. (Figur 7)

När behandlingen är klar hörs ett "tick", LED-skärmen återgår till inställningsstatus och PowerCure 

Pro slutar sända ut laser.

Om enheten måste pausas i behandlingsprocessen, tryck kort på "Power"-knappen      

 Tidsvisning och lasern pausas. Det är nu säkert att lyfta PowerCure utan att riskeras att utsätta dig 

eller andra för laser. 

4

Notera: 

1) Behandlingstid och e�ektnivå kan inte justeras under behandlingsprocessen. Vänligen pausa 

laserutsändningen (tryck kort på "Power"-knappen) innan justering.

2) Behandlingsläget kan justeras under behandlingsprocessen. Vänligen tryck på "Mode".

Figur 8

      Stäng av PowerCure Pro
Tryck på strömknappen i två sekunder för att stänga av PowerCure Pro.

Skärmen släcks (Figur 8). Obs! PowerCure Pro har automatisk avstängningsfunktion för att spara 

energi. I avsaknad av  nyckelmanövrering  och laserutsändning  stänger  PowerCure Pro 

automatiskt av efter 30 sekunder

5

CW Pulse

Min

Det �nns två knappar för att justera e�ektnivån, - och + .

Tryck på "+" eller "-" för att justera intensiteten på laserns ute�ekt. Det �nns tre nivåer av 

laserutgångsintensitet. Tryck på "+" för att öka energiintensiteten; tryck på "-" för att minska 

energiintensiteten.

När "+" eller "-" trycks in kommer det att "ticka" och motsvarande ikon på skärmen ändras.

Obs: om du inte behöver justera behandlingstiden eller -läget, tryck kort på "Power" direkt, då 

kommer enheten att avge laser enligt minnesläge (Figur 6).

     Justera energinivå3

Figur 7

CW

Min
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Nedanstående felorsaker som inte omfattas av garantin kommer att debiteras med 
faktiska kostnader:
• Inget garantikort
• Skador orsakade av felaktig användning. 
• Självdemotering, olyckshändelser, icke auktoriserat utbyte av komponenter
     

FELSÖKNING

Fel

PowerCure Pro
startar inte

Möjlig orask Lösning

Tryck längre på av/på-
knappen, 2 sekunder

Ladda PowerCure Pro. När den 
är fulladdad igen kan du starta 
den

• Inte hållt inne 
Av/På-knappen 
tillräckligt länge

• Låg batterinivå

Sluta använd din 
PowerCure Pro och 
kontakta vår 
kundtjänst.

Skadad laser

Det kommer ingen 
laser eller laserljuset 
är svagt

Stäng av enheten och 
använd den efter att den 
svalnat

PowerCure Pro har varit 
igång för länge

Handenheten blir 
varm

Sluta använda din PowerCure 
Pro och kontakta kundtjänst 
för hjälp.

/

Spricka i enhetens 
skal eller 
behandlingsfönster; 
ofungerande

TRANSPORT OCH FÖRVARING
Allmänna transportverktyg är tillåtna, men starka stötar, vibrationer, snö och regnstänk 
bör undvikas under transportprocessen. PowerCure ska förvaras i medföljande väska 
utom räckhåll för barn  och i rum med en relativ luftfuktighet över 80 %, ingen frätande gas 
och väl ventilerad.

GARANTI
Kära kund:
Tack för att du köpte PowerCure Pro. Nöjda kunder är vår främsta service�loso�. För att 
skydda dina lagliga rättigheter och ta bort dina framtida bekymmer, gör vi härmed 
följande åtaganden och ger dig därför den perfekta eftermarknadsservicen.

Byte eller garanti
• Kostnadsfritt underhåll med garantikort vid kvalitetsproblem vid normal 

användning inom ett år från inköpsdatum.
• Vi tillhandahåller gratis underhållstjänster efter garantiperioden, eventuella 

materialkostnaderna kommer att debiteras .

UNDERHÅLL
• Om enheten går sönder, kontrollera och uteslut orsaken enligt "Felsökningsinstruk-

tioner". Om problemen inte kan lösas, kontakta närmaste auktoriserade 
serviceleverantör. Ta INTE isär eller reparera din PowerCure Pro själv!

• Använd bomull, lätt fuktad med vatten, för att rengöra handenheten. Använd INTE 
organiska lösningsmedel, gas etc. för att rengöra.

•  Använd bomull lätt fuktad med alkohol för att försiktigt rengöra behandlingsfön-
stret. PowerCure får ALDRIG blötläggas!

• Håll enheten borta från fukt, hög temperatur och direkt solljus för att undvika 
åldrande av interna komponenter och förkorta livslängden.

• Var noga med att inte repa dess yta eller skada lasern.
• Laddningstiden bör vara över 10 timmar under de första tre gångerna.
• Om enheten inte används under en längre tid, ladda den minst var 4:e till 6:e månad, 

vilket är fördelaktigt för batteriunderhåll. Eftersom litiumbatteri har egenskapen 
strömförbrukning, om batteriet inte kan laddas för underhåll i tid, kommer det att 
skyddas automatiskt efter överurladdning. I sådana fall bör batteriet returneras till 
fabriken för aktivering eller byte, vilket kommer att orsaka onödiga problem för dig.


