
A7ULTIMA

Gniazdo

Pierścień  prędkość reg. 

Regulacja  igły wysuwu 

Podłączenie  kartridża 

5. Regulacja  igły długości 1. Ustawienia 

2. rzygotowanieP

4.  prędkości Regulacja 

3.  zasilania Włącznik 

WŁ/WYŁ

Instrukcja użytkowania

Nazwy elementów Sposób użytkowania Sposób użytkowania Sposób użytkowania

ULTIMA A7
Instrukcja użytkowania

Środki ostrożności

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 
3. 

Kiedy mają 
5. Które regularnie odwiedzają szpital
6. Które przyjmują leki
7. Które mają mniej niż 12 lat

mają alergię i hemofilię
melanozę twarzy
wysokie ciepło wewnętrzne

Które mają 
4. 

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

Nie należy używać w pobliżu miejsc 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.

Nikt inny niż operator nie może dotykać  urządzenia.
Może to spowodować wypadek lub awarię.

Specyfikacja

Numer seryjnyPrąd przemienny                                                                                  

Prąd stały Reprezentacja UE                                                                                              

Sprzęt klasy II Symbol CE                                                                                        

                                           ProducentUwaga, zapoznaj się z dok. towarzyszącymi

Zatosowana część
pływająca

  Data produkcji                                                                                     

Konserwacja

1.Ogólne zasady 
- Pozostawiaj urządzenie z 

konserwacji
wyłączonym zasilaniem. 

                          
                           

    
                        

  

  
 

    

    
 
 

  
  

            
     
  

        
        
      

      
    

 
 

    

  
  

     
 

       
    
    

  
      

  
    
  

    Wytrzyj jego powierzchnię suchą szmatką.
- Przechowuj urządzenie z 

  
 

      
   
  
  
 
  

dala od bezpośredniego        
 

  

  
  

     
  

 
 

         
  

          
wilgotności.     

-  Nie pozostawiaj pomiaru, naprawy lub modyfikacji 

  
    

   
    

  
 

światła słonecznego lub wysokiej temperatury i       
           

          
            

  

     
 

  
  
 
 

  
  
  

  
  

  
  

    
         

urządzenia przypadkowym serwisantom.                   

2. Rutynowa kontrola
- Upewnij się, aby sprawdzić urządzenie i adapter 
przed użyciem.
- Gdy używasz urządzenia, które nie było używane 
przez długi czas, upewnij się, czy działa poprawnie i 
bezpiecznie.

Zawartość opakowania                                    

Pen 1 szt.

Kartridże 2 x M12 + 2 szt.

Instrukcja 1 szt.

Zasilacz oraz kabel 1 szt. / 1 szt.

Specyfikacja

1. Urządzenie
Aparaty do stosowania terapii mikroigłowej oraz 
makijażu permanentnego za pomocą wibracji.

2. Klasyfikacja
- Rodzaj zabezpieczenia przed porażeniem 
elektrycznym: Urządzenie klasy II
- Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym: 
Stosowana część pływająca
-Stopień ochrony przed przedostawaniem się wody: 
Standardowe wyposażenie (IPXO) 

 -Sposób działania: ciągłe działanie

3. Specyfikacja
1) Nazwa produktu:  Auto-stamp Motor Meso Machine
2) Nazwa modelu:    Ultima A7 
3) Adapter:               5V, 1000mA
4) Waga:                  Pen 70 g
5) Rozmiar:             160x23 (mm)

Gwarancja

1. Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją.

2. W przypadku problemów z produktem skontaktuj 
się z www.permanent24.pl

3. Zapewniamy serwis urządzenia w przeciągu od 1 
do 14 dni od chwili otrzymania urządzenia wraz z 
wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

4. Nie objęte gwarancją są: uszkodzenia 
mechaniczne, złamanie kabla, przepalenie zasilacza.

Producent / importer 

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

 

Przeciwnie do wskaz. zegara                              Zgodnie ze wskaz. zegara                

Wysunięcie igły będzie krótsze                            Wysunięcie igły będzie dłuższe

Tabela referencyj

-
(1)
(2)
sieciowego. 

 gniazdka do stałego prądu zasilacz Podłącz 
 gniazda. do stałego prądu adapter Podłącz 

 adapter Tryb 

(1)
 (2)

popchnij igłą

(3)
 zegara. wskazówek ruchu do przeciwnym

 kierunku w go obracając kartridż, Zablokuj 
 końca.

 do poziomo  z kartridż  urządzenia,
 2 do 1 sloty okrągłe Dopasowując

 opakowania. sterylnego ze igłę Wyjmij 

(4)

 (5)
kierunku

wypchnij

 siebie. do
 .slot2) (slot1 szczeliny okrągłe dopasowując

 poziomo,  i zegara wskazówek
 ruchem z zgodnym  w go

 obróć igłami, z kartridż wyjąć chcesz Jeśli
 urządzenia. włączeniu po

 wykonać należy igły długości Regulację 

  
Czoło                            

      
Nos                              

                
        

                
  

  
      

                           
0,25 - 0,5 mm     0,5 -  

          
 

  OBSZAR      CIENKA SKÓRA  GRUBA SKÓRA
    
0,25 - 0,5 mm 

           
  
  

0,75   
    

    
 

mm
     0,5 -  

 
         
    
    

    

1,00 mmPomiędzy brwiami
0,5 mm0,25 mm

      
      
  

              
        
  

 
 

  

 
  

 
 

  
  

0,25 - 0,5Obszar oczu mm0,25 mm
   

  
 

     
 

    
    
    

            

0,5Kości policzkowe mm 0,5 - 1,00 mm      
0,5 - 1,0 mm   1,0 - 2,00 mmPoliki i broda        

          
        

 

  
 
 

    

  
  
 

     

 
Górna warga 0,25 mm 0,25 - 0,75 mm   

 
  
  

 
  Blizy twarzy 1,0 - 1,25 mm 1,5 - 2,00 mm          

Rozstępy 1,5 - 2,0 mm 1,5 - 2,00 mm      
Blizny medyczne i oparzeniowe 2,0 - 2,50 mm

Możesz pierścień
w

spowoduje,
Obracanie

wskazówek
będzie  mniejsza. 

 długość jego że spowoduje, zegara 
 ruchu do przeciwnym kierunku w większa.

 będzie długość jego że zegara
 wskazówek ruchem z zgodnym kierunku

  Obracanie lewo. w lub prawo w regulacyjny
  obracając igły, długość dostosować 

Przekręć

-

-
 zegara. wskazówek do przeciwnie

 pierścień przekręcając prędkość Zmniejsz 
 zegara. wskazówkami ze zgodnie

 pierścień przekręcając prędkość Zwiększ 
 nakłuwania. prędkości dostosowania

 celu w prędkości regulacji pierścień 
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