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Opis  produktu 

Wtyk

Gniazdo  kartridża 

Skala  igły głębokości 

Regulacja  igły głębokości 
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Podstawy  obsługi 

formacjeIn 3

Podłącz1.  głównej jednostki do zasilanie  

Podłącz  rączki dla mini-usb interfejsu do rączki kabel 
Czynność(  4 Rys. i 3 Rys. na jak )

Czynność(    i 1 Rys. na jak Rys. 2)

Sznur  zasilania interfejsem z się łączy adaptera 

Kabel  pedała interfejsu do podłącz nożnego sterownika 
Czynność(  4 Rys. i 3 Rys. na jak )

Rys 1 Ry 2

Rys 3 Rys 4

Rys 5 Rys 6

PMU - pobierany przez igłę pigment wprowadzany jest pod skórę ruchem 
posuwisto-zwrotnym 

MTS -
absorbowane przez skórę poprzez jej nakłuwanie 

  pozwala aby substancje medyczne były 

Zasilanie 

Pedał 



2. Podłącz 
3.  7 Rys. na jak ekran włączyć by zasilania przycisk Naciśnij 

 prądu źródła do zasilacz 

Kliknij4.
 8) (Rys na jak

 ekranu do przejść by 7) (Rys interfejsu ekran 
 

Rys 7

Podstawy  obsługi 

Rys 8

4



  Rys 9

Podstawy  obsługi 
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Regulacja  prędkości góra( )

Poziom

Regulacja  prędkości góra( )

Przycisk zaStart/Pau   

Powrót 

Ustawienie  pracy czasu ram 

Wyłacznik 

rN Opis
1

2

3

4

5

6

7

8

Prędkość

Wybór5.  Kliknij trybu. “            ” by  9) (Rys na jak ekranu do przejść 
MICRONEEDLE

THERAPY
SYSTEM

5



bsługaO  trybu PMU estj op  trybu dla jak identyczna MTS
 trybu. danego                                                       wyborze
   
 

Kliknij7.        lub         by  prędkości poziom określić 
   10 poziomów Wyższy prędkości .  prędkość wyższa poziom, 
  Rączka  prędkości przy pracować przestanie “0"

8. Kliknij        by Lub pracę. rozpoczęła rączka 

         

 pedała użyj 
 rączki pracę kontrolować by .

Ustaw9.  to  igły głębokość ksymalna(Ma 3.0mm)

Ustawianie
 rączki. uruchomieniu

 po się odbywać powinno igły głękości 

6. Wybierz kartridż Zamontuj .  dostępnych pośród z 
  kartridży  potrzeb od zależności w MTS lub PMU dla 

liknijK   “       yb ”   na jak wyświetlił ekran ysR( 10)

Podstawy  obsługi 

ysR  10

6

PERMANENT
MAKE UP

bsługaO  trybu PMU  permanentny) ż(makija .



·EYE BROW : Prędokość (brwi)  6 poziomu od się rozpoczyna 

Wybierz  potrzeb: wg pracy tryb ci odpowiadający 

Podstawy  obsługi 

Kliknij                     a  11 Rys na jak zawartość wyświetli ekran 

Kliknij                     a  12 Rys na jak zawartość wyświetli ekran 

Rys 11

Rys 12

·EYE LINE : Prędokość (kreski)  4 poz. od się rozpoczyna 

7



Kliknij                     a Rys na jak zawartość wyświetli ekran  13

Kliknij                     a  14 Rys na jak zawartość wyświetli ekran 

Rys 13

Rys 14

·LIPS : Prędokość (usta)  6 poziomu od się rozpoczyna 

·AREOLA : Prędokość (brodawka)  5 poz. od się rozpoczyna 

Podstawy  obsługi 8



iknijKl            yb  na jak ekran ićtlwyświe ysR(  15)

nelDomyś  .tminu 90 ot awienietus 
zasC  ot nylmaksyma 99 minut.   

ysR  15

Podstawy  obsługi 9

iknijKl            yb  na jak ekran ićtlwyświe ysR(  16)

Wyłączenie  urządzenia 

ysR  16



Rączka

 
Rączka

 holdera. obszar
 opuści gdy automatycznie, działanie rozpocznie 

 holdera. obszarze
 w pozostanie gdy automatycznie, działać przestanie 

Obsługa  wskaźnika pomocy przy ekranu 10

W  rączka inteligenta zautomatyzowana pełni 



Montaż  igłą z kartridża 11

Regulacja  igły głębokości 

1. kartridż ze sterylnego
2. poziomo w okrągły slot rączki.
3 wkręcając kartridż poprzez obracanie
zgodnie z ruchem

4. długości wysuwu igły/igieł powinna nastąpić
 urządzenia. włączeniu po

      Regulacja 
 zegara. wskazówek ruch niż stronę

 przeciwną w kartridża odkręcenie poprzez następuj
 wymontowanie ; zegara wskazówek   

     Zamontuj 
      kartridż Wsuń 
 opakowania.    Wyciągnij 

Ustaw

- Obróć

 zmniejszy. się igły wysuw
 zegara, wskazówek ruch do przeciwnie- Obróć  

 zwiększy. się igły
 wysuw zegara, wskazówkami ze zgodnie  

 regulacji. dot. rączki elementu przekręcanie
 poprzez igły/igieł wysuwu głębokość 

Przeciw ruchowi wskazówek zegara 

Długość igły będzie zmniejszana 

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

Długość igły będzie zwiększana 



Rodzaje  kartridży modeli 12

S5F5 F7 F9 S3 V9 V12

M9 M12 M24 M36 M42 Nano P18

M1 L1 R3-M R3-L F3R5 F4



Informacja  produkcie o 

ARTMEX-V11Nazwa  modelu 

Zawartość

Produkt  patentem z Tak

Przeznaczenie Makijaż
oraz  mikroigłowa mezoterapia 

 permanentny 

Zasilacz 100V~240V

agaW 2900g

Rozmiar 420mm*295mm*105mm

Konserwacja

Zawartość 

Przedmiot Ilość
Jednostka   główna 1 szt. 

1 szt. 

1 szt. 

1 szt. 

Rączka 

Zasilacz

łPeda

1 szt. Wskaźnik

yfikacjaSpec 13

1. konserwacji.
-Trzymaj
powierzchnię

 -Przechowywać lub

 -Nie osobom

 .2
 -Podczas przez

 poprawnie. działa czy sprawdzić, należy czas,
 dłuższy  używanebyło  nie które urządzenia, z korzystania

 okresowy. Przegląd
 nieuprawnionym.

  urządzenia modyfikacji i napraw konserwacji, powierzaj
 wilgotności. i temperatury wysokiej

  słonecznego światła bezpośredniego od dala z
 szmatką. suchą 

 jego Przecieraj zasilaniu. wyłączonym przy urządzenie 
   Podstawy 



14Ostrzeżenia

Prąd przemienny  Numer seryjny 

Prąd przemienny Reprezentacja UE 

Sprzęt klasy II  Symbol CE 

Uwaga, zapoznaj się z dok.  
towarzyszącymi Producent 

Zatosowana część 
pływająca Data produkcji 

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. 



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