
Instrukcja użytkowania
EM811



Parametry techniczne：
Napięcie：DC 5V±0.5V 1000mA（5V 1A  zasilacz）

Złącze：DC 5.5

Napięcie wyjściowe：poziom 3：4V poziom    2：3.5V poziom    1：3. 0V

Silnik prędkość：poziom 3：7998 RPM poziom    2：6882 RPM poziom    1：5766 RPM

Silnik moc：5V 
  

1.6W

Regulacja：0-2.5mm

Aluminiowa

Otwór mocowania igły

Uchwyt na tip/dziób Slot ładowania

Regulacja długości wysuwu

Wł/Wy./ prędkość

 obudowa



Specyfikacja

1.Przycisk Wł/Wy: Przytrzymaj przez ok 2 sekundy
               
               

2. Dioda led wskazania: Kolor zielony: poziom 3 - najszybszy - szybko 
migająca dioda, poziom 1 - najwolniejszy - wolno migająca dioda.                                       

1.  Złącze DC5.5 , sprawia,

2.Trzy

 aby włączyć/wyłączyć pen
Krótkie przyciskanie powoduje zmiany prędkości na poziomy 1 do 3. 
Domyślne ustawienie prędkości: poziom 3.

 poziomy prędkości - dostosowywalne dla potrzeb klienta.

 że połączenie jest znacznie stabilniejsze

Obsługa

1 rok gwarancji  Nie objęte są gwarancją uszkodzenia mechaniczne i 
spowodowane przepięciami prądu.

.

Okres gwarancji 

Mocowanie igły 1

Mocowanie igły 2 Tip mocowanie 1 Tip mocowanie 2

/Wy. iRegulacja długości igły Wł.  regulacja prędkości

Gwarancja
 

 



   
   

   

   

   

   

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 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.

Środki ostrożności
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Importer: 
TRADERON 
ul. Kieślowskiego 3d/42, 02-962 Warszawa, Polska  
VAT: PL6711009139, www.perm24.pl 
 
Wyprodukowano w Chinach

 


