
Kartridż

Rączka

Instrukcja użytkowania 

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

Kiedy mają 
5. Które regularnie odwiedzają szpital

Które przyjmują leki
Które mają mniej niż 12 lat

4. wysokie ciepło wewnętrzne

6. 
7. 

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.

Numer seryjnyPrąd przemienny                                                                                   

Prąd stały Reprezentacja UE                                                                                              

Sprzęt klasy II Symbol CE                                                                                        

                                           ProducentUwaga, zapoznaj się z dok. towarzyszącymi

Zatosowana część
pływająca

  Data produkcji                                                                                     

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

Zasilanie 

Regulacja  
głębokości igły 

RĄCZKA  

1. Podłącz rączkę do urządzenia P300 
 
2. zamocuj kartridż. 
Trzymaj rączkę z otworem do wprowadzania skierowanym do góry. Wsunąć igłę w 
otwór na odbiornik w uchwycie ręcznym. Z rękojeścią skierowaną do góry 
wprowadzaj kartridż aż poczujesz, że blokuje się na swoim miejscu, upewnij się, że 
wkład jest mocno zamknięty. Jeśli nie masz pewności, że jest zablokowany, trzymaj 
go za niego, jeśli nie jest zablokowany w rękojeści, kartridż wyskoczy z wkładu na 
igły. 
 

3. Dostosuj głębokość penetracji 
Jesteś teraz w stanie regulować głębokość penetracji igły. W celu obserwacji 
głębokość penetracji igły wskazane jest, aby ustawić NPS do 80. W ten sposób 
można dokładnie zobaczyć, jak daleko igła wyjdzie z kartridża. Uchwyt rączki służy 
również jako pierścień regulacyjny. Obracając pierścień regulacyjny na rękojeści w 
prawo głębokość penetracji może być zwiększana. Należy pamiętać, że  igła nigdy nie 
powinny być dostosowane do najwyższego ustawienia. Jeśli rączka nie pracuje 
możliwe, że regulowany pierścień może być zbyt mocno napięty. 
Podczas tej procedury należy często sprawdzać głębokość igły, ponieważ po 
przejściu od klienta do miseczki z pigmentem, można przypadkowo obrócić pierścień 
regulacyjny na rękojeści. 
 



P300 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA URUCHOMIENIE URZĄDZENIA SPOSÓB UŻYTKOWANIA 

Podłącz zasilanie 
Z boku jednostki sterującej znajduje się gniazdo, które łączy kabel 
adaptera.  
Podłączanie - pedał nożny 
Przewód na pedale nożnym musi być podłączony do bocznej części jednostki 
sterującej w gnieździe oznaczonym Stopka („foot”), jeśli chcesz użyć pedału. 
Używanie pedału jest opcjonalne. 
Podłączanie – rączki/pena 
Podłącz rączkę do urządzenia za pomocą kabla połączeniowego. Środkowe gniazdo 
pena/rączki znajdują się z boku urządzenia P300. 
 

Zasilanie 

Silnik 

Kartridż 

Pedał (opcja) Rączka 

Regulacja  
Głębokości igły 
 

Kabel połączeniowy 

WSKAŹNIK CZASU 

RĄCZKA A/B 
 

WŁĄCZ/WYŁĄCZ 

START/PAUZA 

PRĘDKOŚĆ + 

PRĘDKOŚĆ - 

CZAS 

WSKAŹNIK TRYBU A/B 

WSKAŹNIK PRĘDKOŚCI (nakłucia na sekundę) 

1. Włączanie/wyłączanie. Przytrzymaj przycisk „power” by włączyć lub wyłączyć urządzenie.  
2. Naciśnij A/B przez 3 sekundy by wybrać rączkę A lub B 
3. Naciśnij A/B przez krótki czas by wybrać tryb pracy: Brow = brwi ; Eye = kreski ; Lip = usta 
; Medical = mezoterapia" 
4. Nacińnij "start" by włączyć lub wyłączyć pracę rączki. 
5. Przycisk prędkości + - : możesz zwiększać lub zmniejszać prędkość posługując się 
przyciskami + oraz -. Dla każdego trybu pracy zdefiniowane są ustawienia prędkości, jednak 
operator urządzenia może dowolnie zmieniać prędkość. 
6. Opcja używania pedału nożnego. (nie dołączony do zestawu). Pedał działa tak samo jak 
przycisk "start". 
7. Cyfra na wyświetlaczu prędkości oznacza ilość nakłuć na sekundę. 
8. "Czas" na wyświetlaczu oznacza ile czasu urządzenie jest użytkowane. Czas przerw nie jest 
wliczany.Przytrzymanie przycisku "L" przez 3 sekundy resetuje licznik.  

Wymagania dotyczące napięcia: 
100-240 - 1,4-0,7 A 50/60 Hz Wyjście 0 12 v 2A 
Gwarancja: 1-letnia gwarancja 
Ten instrument został przetestowany i jest zgodny z CE, FCC, SAA 
 

- Jednostka centralna 
- Rączka 
- Zasilacz 
- Eleganckie opakowanie kartonowe 
- Kabel połączeniowy 
- 10 kartridży 1R wkręcanych 
- 1 Kartridż 12P do mezoterapii 
- Skórka sylikonowa do ćwiczeń 
- 1 szt. pierścionków na pigment 


