DR PEN A6 Instrukcja Obsługi

WSTĘP

Wymienna bateria

Dostosowanie
Prędkość i Wł / Wył

Dostosowanie
długości igły

Podłączenie
kartridży

NAZWY
WYPOSAŻENIA

bateria 1

POSZCZEGÓLNYCH

bateria 2

ładowarka

CZĘŚCI

I

DODATKOWEGO

pokrywka na wtyczkę

Do mezoterapii mikroigłowej:

9 igieł

12 igieł

36 igieł

42 igły

Do makijażu permanentnego:

1 igła

3 igły

5 igieł

7 igieł

Nano igły

INSTRUKCJA OBSŁUGI
TRYB BATERII
Jak wymienić baterię:

1.odkręć pokrywę wtyczki (zdjęcie 1)
2.wymień baterię (zdjęcie 2)
Jak ładować baterię:

1. włóż baterię do ładowarki (zdjęcie 3)
2. Podłącz zasilacz do gniazda, a następnie podłącz do kontaktu (zdjęcie 4)
ładowarka:

Kontrolka

TRYB ADAPTERA
1. Zamontuj pokrywę wtyczki. (zdjęcie 5)

2. Podłącz zasilacz do gniazda (rysunek 6)
3. Podłącz zasilacz do kontaktu

JAK ZAINSTALOWAĆ KARTRIDŻE
1. Wyjmij wkłady z igłą ze sterylnego opakowania.
2. Dopasuj okrągłe sloty numer 1 do slotu numer 2 urządzenia oraz włóż kartridże igłowe
poziomo do samego końca.
3. Zablokuj kartridż, obracając go w lewo.
4. Regulacja długości igły powinna być wykonana po włączeniu urządzenia.
5. Jeśli chcesz wyjąć wkład z igłą, przekręć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara i wypchnij poziomo, dopasowując do siebie okrągłe szczeliny (slot1. slot2).

REGULACJA DŁUGOŚCI IGŁY
Można dostosować długość igły, obracając pierścień regulacyjny w prawo lub w lewo.
Obracając go w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, igły będą dłuższe. Obrócenie
go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - igły będą krótsze.

Punkt regulacji długości igły:

REGULACJA PRĘDKOŚCI I DŁUGOŚCI IGŁY
1. Regulacja prędkości i ON / OFF

KONTROLA POZIOMU PRĘDKOŚCI – 5 POZIOMÓW
Naciśnięcie przełącznika i przytrzymanie w ciągu 2 sekund, powoduje włączenie urządzenia.
Urządzenie startuję od najniższej prędkości do najwyższej prędkości po włączeniu. Prędkość
od niskiej do wysokiej. Naciśnij przycisk i przytrzymaj w ciągu 2 sekund, aby wyłączyć
urządzenie.
Jeśli szybkość migotania kontrolki jest większa, wówczas i prędkość będzie wyższa.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Urządzenie
Urządzenie do mikronakłuwania dzięki wibracjom.
2. Wykonanie
Urządzenie do nakłuwania, powodujące penetracje w skórę środków lub preparatów,
wykorzystywanych przez zabiegowców, za pomocą mikroigły poruszającą się między
pozycjami wysuniętymi i cofniętymi.
3. Specyfikacja
a. Nazwa produktu: Urządzenie do mezoterapii mikroigłowej
b. Nazwa Modelu: Ultima A6
c. Adapter: 5V,1000mA
d. Waga: 62g
e. Rozmiar: 126*23(mm)
4. Zawartość opakowania
Urządzenie:
Bateria:
Adapter :
Ładowarka:
Kartridże:

1 szt
2 szt
1 szt
1 szt
2 szt / 12 igieł

Instrukcja:

1 szt

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA
1.Zasady ogólne
- Trzymaj z wyłączonym zasilaniem. Wycieraj powierzchnię suchą szmatką.
- Trzymaj z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub wysokiej temperatury,
wilgotności.
- Nie zlecaj pomiaru, naprawy lub zamiany urządzenia nieprofesjonalnym serwisom.
2. Rutynowa kontrola
- Przed użyciem sprawdź urządzenie i adapter.
- Kiedy korzystasz z urządzenia, które nie było używane przez dłuższy czas, sprawdź,
czy działa prawidłowo.
3.Przeczytaj instrukcję przed użyciem i korzystaj zgodnie z opisem.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU
1. Osoby, które są w trakcie choroby, posiadają stan zapalny lub zwiększone krwawienie.
2. Osoby, które mają alergię i hemofilię
3. Osoby, które mają melanozę na twarzy
4. Gorączka
5. Osoby w trakcie leczenia, lub posiadające chroniczne choroby.
6. Osoļy w trakcie leczenia zażywające leki.
7. Nie stosuj u osób poniżej 12 roku życia.

UWAGI

Nie używaj go przy mocy innej niż 220V AC.
Może to spowodować pożar lub awarię
Nie używać w pobliżu miejsca o wysokiej temperaturze, wilgotności powietrza (blisko
nawilżacza). Może to spowodować nieprawidłowe działanie
Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie zmieniaj sterownika, może to spowodować
uszkodzenie
Nie dotykaj urządzenia ani nie odłączaj przewodów zasilających mokrymi rękami,
może to spowodować porażenie prądem.
Nie używaj uszkodzonego kabla ładowania.
Może to spowodować pożar (pamiętaj, aby zastąpić go innym).
Nie używaj podpiętego przewodu, który ma pęknięcie. Może spowodować powstanie
blizny na skórze.
Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka
Upewnij się, że przeprowadziłeś testowe korzystanie z urządzenia. Jeśli są jakieś
znalezione problemy - zleć naprawę.
Nikt inny niż zabiegowiec nie może korzystać z urządzenia. Może to spowodować
wypadki lub awarię.

