
Інструкції з використання COZING-BQ05 
 

Напівпровідниковий апарат для лазерної терапії 

 

1. Приготування до лікувальних процедур: Протріть фототерапевтичний зонд чистою 

бавовняною ганчіркою, змоченою невеликою кількістю спирту, після цього введіть його у 

носову/вушну порожнину. 

2. Увімкнення апарату: Коротко натисніть кнопку “on/off”, дисплей буде активований. 

3. Лікувальна процедура: Після того, як апарат був увімкнений, коротко натисніть на кнопку 

“Time +” або кнопку “Time -” для того, щоб визначити тривалість процедури. Апарат 

дозволяє обрати: 15, 30, 45 або 60 хв. Коротко натисніть кнопку “Power”, для визначення 

потужності, можливо обрати три рівня потужності. 

4. Терапевтичні рекомендації: 

А. Для дорослих рекомендовані 2-3 процедури на добу. Інтервали між процедурами мають 

бути більшими за 3 години. У кожній процедурі режим потужності лазера 3 має 

використовуватись не довше за 15 хв. 

Б. Дітям та особам похилого віку рекомендовано використовувати режими потужності лазера 

1-2 впродовж 15 хв. 

5. Вимкнення апарату: Натисніть та довго утримуйте кнопку “on/off”, дисплей згасне, прилад 

вимкнеться. 

6. Зарядка: Апарат обладнаний літієвим акумулятором. Коли апарат подає звуковий 

попереджувальний сигнал “тік, тік, тік”, ви маєте здійснити зарядку COZING-BQ05. Зарядка 

триває 2-3 години. В цей час користуватись апаратом для потреб терапії не можна. (Зарядний 

пристрій не входить до комплекту продукту. Ви можете використовувати інший адаптер з 

такими характеристиками: 110-240V 50/60 Hz; на виході постійний струм 5 В-1 A або 5 В-1.5 

A або 5 В-2A). 

 

Примітка: діод лазера знаходиться у фототерапевтичному зонді. 

 

Контроль, регулювання, використання та обслуговування 
 

1. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію користувача, ознайомтесь з діапазоном 

використання продукту та протипоказаннями що до його застосування. Чітке дотримання 

положень цієї інструкції дозволить зробити експлуатацію апарату безпечною та ефективною. 

2. Будь ласка, протріть фототерапевтичний зонд чистою ганчіркою, змоченою невеликою 

кількістю медичного спирту, це треба зробити до та після використання зонда. 

3. Будь ласка, не залишайте апарат в умовах високої вологості та температури, на прямому 

сонячному світлі, у сильному магнітному полі та поруч з джерелами сильного 

мікрохвильового випромінення. 

4. Будь ласка, не залишайте апарат у місці, досяжному для дітей. 

5. Якщо поверхня апарату забруднилася, ви можете протерти її чистою ганчіркою, змоченою 

невеликою кількістю медичного спирту. Не застосовуйте для цієї мети органічні розчинники, 

бензин тощо. 

6. Будь ласка, поводьтесь з апаратом обережно, уникайте кидання, натискання, ударів та 

струсів. 

7. Якщо ви не є технічним спеціалістом, не розбирайте апарат. Якщо виникла потреба у 

розбиранні, регулюванні або ремонті апарату будь ласка, звʼяжіться з представником компанії 

COZING. 

9. Для того, щоб забезпечити належну роботу апарату, ви можете звернутись до його 

виробника або установи, що здійснює обслуговування, з приводу калібрування апарату (його 

варто робити регулярно, один раз на три роки). 

10. Вирішення проблеми з увімкненням фототерапевтичного зонду: 

а) Підключення фототерапевтичного зонда до відповідного гнізда не є належним, відʼєднайте 

зонд та знову підʼєднайте його до апарату. 



б) На дисплеї не зʼявляються відповідні індикаторні символи. Будь ласка, знову запустіть 

необхідну вам процедуру. 

в) Якщо апарат не вмикається під час зарядки, будь ласка, спробуйте увімкнути його після 

завершення зарядки. 

г) Несправність: звʼяжіться з сервісним центром. 

11. Потужність апарату буде зменшуватись в залежності від того, як часто його 

використовують, рівень зменшення дорівнює 0,5%. Гарантійний період для 

фототерапевтичного зонда складає 3 місяці, будь ласка, вчасно замовляйте новий зонд та 

замінюйте його. 

12. Так як світло лазера, що використовується в апараті, має довжину хвилі 650 нм, захисне 

приладдя повинно мати щільність D≥4. 

 

Примітка: Коли заряд акумулятора стає низьким, будь ласка, підʼєднайте апарат до зарядного 

пристрою за допомогою USB кабелю. Під час зарядки ЛАЗЕР НЕ ПРАЦЮЄ. 

 

Умови зберігання та транспортування 
 

1) Діапазон температури: -40оС ~ +70оС 

2) Відносна вологість: ≤ 90% 

3) Діапазон атмосферного тиску: 50 – 106 кПа 

 

Захист навколишнього середовища 

 

Будь ласка, не викидайте несправний апарат у сміття, поверніть його до компанії.  

 

Пакувальний лист 

 

Після того, як користувач відкриє упаковку терапевтичного інструмента, він має перевірити 

наявність наступних компонентів: 

 

Назва Кількість 

Напівпровідниковий апарат для лазерної терапії 1 

Інструкція користувача 1 

Гарантійна картка 1 

USB кабель 1 

 

Положення щодо гарантії 
 

Наш основний принцип складається в тому, щоб задовольняти потреби користувача. Тому ми 

прагнемо надавати вам всебічну консультативну допомогу, як до, так і після продажу, а також 

забезпечувати необхідне сервісне обслуговування. Гарантійний термін для інструменту (за 

виключенням фототерапевтичного зонду) щодо пошкоджень, неповʼязаних з дією людини, 

складає один рік. Так як фототерапевтичний зонд вважається витратним матеріалом, 

гарантійний термін для нього складає три місяці. 

Адреса е-пошти: info@cozingmedical.com 

Адреса: Building 6, #8 Optical Valley, East Lake Technology Development Area, Wuhan, Hubei, 

China. 

 


