MANUÁL K OBSLUHE TETOVACIEHO PRÍSTROJA
TIFI by HANAMI.
Špecifické číslo modelu prístroja je uvedené na zadnej strane panela.
Voltáž 9V/2000mA
Výkon 4-7 V
Balenie obsahuje:
-

PANEL:

Panel
Dermograf
Adaptér
Napájací kábel na dermograf
Vzorky cartridgov

A-MTS tlačidlo pre manuálne nastavenie rýchlosti od 110 – 180 vpichov za sekundu. Rýchlosť si
regulujete tlačidlami + BROW je prednastavený program na pigmentáciu obočia. Zobrazí sa odporučená rýchlosť 133
vpichov/s.
LINE je prednastavený program na pigmentáciu očných liniek. Zobrazí sa odporučená rýchlosť 149
vpichov/s.
LIP je prednastavený program na pigmentáciu pier. Zobrazí sa odporučená rýchlosť 157 vpichov/s.
+ tlačidlo slúži na zvýšenie rýchlosti
POWER tlačidlo slúži na zapnutie a vypnutie prístroja. Pri spustení do prevádzky, či vypnutí, je
potrebné dlhšie stlačenie tlačidla POWER.
Tlačidlo - slúži na zníženie rýchlosti
-

Pri každom programe si viete rýchlosť regulovať individuálne použitím tlačidiel +Rýchlosti: 110, 118, 126, 133, 141, 149, 157, 164, 172, 180

DERMOGRAF:

Dĺžka dermografu 12,4 cm, priemer dermografu širšej časti 3.2 cm a užšej 2,4 cm.
Vo vrchnej časti na plášti dermografu pri nápise HANAMI je tlačidlo PAUSE. Slúži na spustenie
dermografu pri práci, ale aj zastavenie /pause/ počas úkonu. Plne nahradí nožný pedál, ktorý sa
požíval v minulosti. Nemáte tak potrebu sa dotýkať panelu počas práce. Opätovným stlačením PAUSE
tlačidla spustíte dermograf k výkonu.

CARTRIDGE:

Cartridge sú šrobovacie, sterilné jednorazové. Dodávajú sa v boxe po 15 kusov. K dispozícii sú
1 R – jednobodová ihla
3 R – trojbodová ihla
5 R – päťbodová ihla

Spustenie stroja do prevádzky.
-

Zapojte adaptér a napájací kábel na panel prístroja.
Umiestnite adaptér do siete.
Nasaďte príslušný cartridge. Našrobujte na dermograf v smere hodinových ručičiek.
Dlhšie podržte tlačidlo POWER na panely /dole v strede/.
Rozbliká sa „ON“ na displeji a následne sa zobrazí blikajúca rýchlosť /118/
Stlačte krátko opäť tlačidlo POWER a číslo na displeji prestane blikat a svieti neprerušovane.
Zvoľte si program alebo si nastavte rýchlosť použitím tlačidiel +-.
Stlačte PAUSE tlačidlo na dermografe.
Vysunutie ihly si regulujete otáčaním strednej časti obruče na dermografe.
Prácu prerušíte stlačením PAUSE tlačidla na dermografe.
Stroj vypnete dlhším stlačením tlačidla POWER na panely.

