Przed użyciem przeczytaj instrukcję i postępuj zgodnie z opisem.

RĄCZKA
1. Podłącz rączkę do urządzenia CTD-03
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.
Zasilanie

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.

Rączka

Regulacja
głębokości igły

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

Prąd przemienny

Kartridż

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.
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Instrukcja użytkowania

CTD-03 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Podłącz zasilanie
Z tyłu jednostki sterującej znajduje się gniazdo, które łączy kabel adaptera.
Podłączanie - pedał nożny
Przewód na pedale nożnym musi być podłączony do tylnej 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, może to być A lub
B. Oba gniazda znajdują się z tyłu urządzenia CTD-03.

Włącz zasilanie
Po zakończeniu wszystkich kroków, można teraz włączyć jednostkę sterującą. Po podłączeniu
ręcznej końcówki do gniazda oznaczonego jako Canal A, naciśnij przycisk ”Start” i następnie
przycisku „power”, pojawi się światło. Urządzenie rozpocznie autotest = automatyczne sprawdzanie
każdej z jego funkcji. Najpierw mikroprocesor, potem system operacyjny i oprogramowania
jednostki sterującej są sprawdzane. Następnie informacje z pamięci wewnętrznej oraz sprawdzenie
czy jest dobrze połączone ze sprzętem zewnętrznym, np. rączką i pedałem.
Wybierz "BROW. EYE. LlPS. MEDlCAL.” (brwi, oczy, usta, medyczne=mezo) jaki tryb
potrzebujesz. Naciśnij przycisk "A / B", wybierz kanał A gdy tam podłączyłeś rączkę. Dostosuj
prędkość igły zgodnie z procedurą.
Praca z urządzeniem
1. Po naciśnięciu przycisku "power" na urządzeniu, ręczna część zacznie działać sama, bez
konieczności naciskania pedału. Po ponownym naciśnięciu przycisku "power" rączka przestanie
działać.
2. Naciskając pedał nożny. Rękojeść zacznie działać po naciśnięciu pedału i zatrzyma się po
zwolnieniu pedału nożnego.

CZAS CAŁKOWITY

CZAS DZIAŁANIA

TRYB DZIAŁANIA

Kabel połączeniowy
Zasilanie

Silnik
W skład zestawu wchodzą:
• jednostka centralna ze stali chirurgicznej
• walizka aluminiowa
• rączka
• podstawka pod rączkę
• kabel
• 10 kartridży: 2 X kartridze Prime Line z metalową
• 5 kardridży do mezoterapii 12P
• zasilacz
• pedał
• 1 pigment firmy Biomaser
• 10 kubeczków/ringów na palec
• skóra sylikonowa do ćwiczeń

USTA
MEDYCZNE/MTU
BRWI
OCZY/KRESKI
ZASILANIE

Tył urządzenia

Regulacja
Głębokości igły

PRĘDKOŚĆ –

START/PAUZA

Kartridż

Pedał

ZAPISZ
WYBÓR
RĄCZKI A/B
PRĘDKOŚĆ +

Rączka

Wybierz swoją ulubioną prędkość
Ekran LED na środku jednostki sterującej wyświetla funkcję programu, np. Brwi,
Kreski oczu. Usta, Medyczny i ustawia szybkość igły na sekundę (NPS) w zależności od osobistych
preferencji, po wybraniu funkcji programu, naciskając przyciski + lub - na jednostce sterującej.
Prędkość można regulować pomiędzy NSP 50 do 250. Średni zakres pracy wynosi pomiędzy 120 i
140 NPS
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

