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Opis produktu
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Podstawka na rączkę

Interfejs zasilania

Interfejs rączki

Zasilacz

Kabel

Nr                                       Opis



Opis produktu

Tryb oko (eye)

Regulacja prędkości (w dół)

Przycisk start/pauza

Włącznik zasilania

Tryb brwi (brow)

Regulacja prędkości (w górę)

Przycisk MTS (mezoterapia)

Tryb usta (lip)

Nr                                       Opis



Opis produktu

Gniazdo

Regulacja głębokości igły

Skala wysuwu igły

Gniazdo na kartridż



Importer

Sposób użytkowania

TRADERON
ul. Kieślowskiego 3d/42, 02-962 Warszawa, Polska
VAT: PL6711009139

Rys 2 Rys 3

Przewód od rączki podłącz do interfejsu rączki
(jak na rysunkach Rys 2 i Rys 3)

Rys 4
Rys 5

Przewód zasilacza podłącz do interfejsu zasilacza
(jak na rysunkach Rys 4 i Rys 5)

1. Podłącz akcesoria do urządzenia dołączonymi kablami



Sposób użytkowania

2. Podłącz zasilacz do gniazda prądowego

3. Kliknij            by włączyć urządzenia by pokazało ekran jak na Rys 6.

Rys 6

4. Wybierz tryb działania.

Kliknij            by wejść do interfejsu jak na Rys 7

Rys 7

Ustawienie prędkości rozpoczyna się od Poziomu 4

Kliknij                     by wejść do interfejsu jak na Rys 8

Rys 8

Ustawienie prędkości rozpoczyna się od Poziomu 6



Sposób użytkowania

Kliknij                     by wejść do interfejsu jak na Rys 9

Rys 9

Ustawienie prędkości rozpoczyna się od Poziomu 6

Kliknij         by wejść do interfejsu jak na Rys 10

Rys 10

Ustawienie prędkości rozpoczyna się od Poziomu 8

5. Zainstaluj kartridż z igłą. Wybierz jednorazowy kartridż
   do metody MTU lub PMU wg swojego przeznaczenia

6. Kliknij                         by wybrać prędkość pracy

10 poziomów prędkości. Wyższy poziom, wyższa prędkość

7. Kliknij             by uruchomić rączkę/pen

8. Ustaw głębokość wysuwu igły (maksymalna głębokość to 3,00mm)
    Ustawianie głębokości wysuwu igły powinno być wykonane
    po włączeniu rączki



Instalacja kartridża

1.Wyciągnij kartridż ze sterylnego opakowania.
2.Wsuń kartridż poziomo w okrągły slot rączki.
3.Zamontuj wkręcając kartridż poprzez obracanie zgodnie z ruchem
wskazówek zegara ; wymontowanie następuj poprzez odkręcenie
kartridża w przeciwną stronę niż ruch wskazówek zegara.
4.Regulacja długości wysuwu igły/igieł powinna nastąpić po włączeniu
urządzenia.

Ustaw głębokość wysuwu igły/igieł poprzez przekręcanie
elementu rączki dot. regulacji.
-Obróć zgodnie ze wskazówkami zegara, wysuw igły się zwiększy.
-Obróć przeciwnie do ruch wskazówek zegara, wysuw igły się
zmniejszy.

Przeciw ruchowi wskazówek zegara                                     Zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Długość igły będzie zmniejszana                                             Długość igły będzie zwiększana

Regulacja głębokości igły



Zawartość opakowania

Rodzaje modeli kartridży

L1

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

Przedmiot

Jednostka centralna

Rączka

Podstawka pod rączkę

Zasilacz

Kabel

Ilość



Specyfikacja

Makijaż permanentny
& terapia mikroigłowa

Tak

Nazwa modelu

Patent na produkt

Cel użytkowania

Adapter

Waga

Wymiar

Klasyfikacja Zawartość

Informacja o produkcie

Konserwacja

1.Podstawy konserwacji
-Trzymaj urządzenie przy wyłączonym zasilaniu. Przecieraj jego
powierzchnię suchą szmatką.
-Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego
lub wysokiej temperatury i wilgotności.
-Nie powierzaj konserwacji, napraw i modyfikacji urządzenia
osobom nieuprawnionym.

2. Przegląd okresowy
-Podczas korzystania z urządzenia, które nie było używane
przez dłuższy czas, należy sprawdzić, czy działa poprawnie.



Ostrzeżenia

Przed użyciem przeczytaj instrukcję i postępuj zgodnie z opisem.

Nie stosuj urządzenia na osobach w następujący sposób:
1.Które mają przewlekłą chorobę lub gorączkę powyżej 38 ° C
2.Które mają alergię i hemofilię
3.Które mają melanozę twarzy
4.Kiedy mają wysokie ciepło wewnętrzne
5.Które regularnie odwiedzają szpital
6.Które przyjmują leki
7.Które mają mniej niż 12 lat

Nie używaj urządzenia do zasilania innego niż AC 220 V.
Może to spowodować pożar lub wadliwe działanie.

Nie należy używać w miejscach o wysokiej temp., zapyleniu lub wilgotności
(W pobliżu nawilżacza) Może to spowodować nieprawidłowe działanie.

Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie zmieniaj kontrolera i obudowy.
Może to spowodować nieprawidłowe działanie.

Nie dotykaj urządzenia ani nie odłączaj kabli zasilających mokrymi rękami.
Może to spowodować porażenie prądem.

Nie używaj przewodu pozbawionego izolacji lub przetartego.
Może to spowodować pożar (Należy go wymienić na inny).

Nie używaj przewodu, który ma pęknięcia lub przetarcia.
Może powodować przerażenie skóry.

Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka.

Przeprowadzaj kontrolę urządzenia.
Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek problemy, napraw je.

Podczas korzystania z urządzenia, które nie było używane przez dłuższy
czas, należy sprawdzić, czy działa poprawnie.

Prąd przemienny

Prąd przemienny

Sprzęt klasy II

Uwaga,zapoznaj się z dok. towarzyszącymi

Data produkcji

Numer seryjny

Reprezentacja UE

Symbol CE

Producent

Zastosowana część
pływająca

EC     REP
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