
Model:

Zasilanie:

Napięcie wyjściowe:  

Skok igły:

Obudowa:

Bateria:

Czas ładowania: godz.

USB:  zasilacz

Czas pracy: godz.

Pen+bateria waga:

Waga baterii:

TP006 - bezprzewodowy 
pen do makijażu 
permanentnego

Rozmiar pena:

Złącze ładowania:

TP006

5V

4-12V 800MA

Moc: 10w

3mm 

aluminum 

1000MA

2-3 

5V

4-5 

91g

40g

22*144mm

Type-C

V
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Krok 1
Zamocować kartridż.

Krok 3
Kręc uchwytem w celu 
zmiany długości wysuwu 
igły.

Ekran

Krok 2
Naciśnij przez        2s aby włączyć.

O kontroli zasialania 
czytaj na strona-C.

Polecamy używać kartridży z membraną, w przeciwnym 
razie praca urządzenia będzie głośny. Jeśli hałas jest 
duży, zmień kartridż na innej marki.

STRONA-B

Odłączenie baterii. 
 Przekręć w celu odłączenia

Możliwośc dezynfekcji                    
   do 121°C 

STRONA-C

Zawsze, gdy uchwyt jest zanieczyszczony 
 użyj autoklawu uchwyt przez 20 minut w 

temperaturze 121°C i ciśnieniu 2 bar. Wysusz 
całkowicie uchwyt po czyszczeniu przed 
ponownym użyciem.

Czytaj o czyszczeniu na stronie-D.

Sterylizacja gripu w autoklawie

Możliwość 
odłączenia

Uchwyt kartridża
Kompatybilny z kartridżami Hawk

Bateria zasilająca

Przycisk start&stop

Wskaźnik baterii

Długie przyciśnięcie przez ok 2 sek., 
domyślne napięcie przy starcie to 7v.
Stop&start : kliknij raz
Stan zawieszenia :

 obniżenie napięcia

“+” “-”, regulacja napięcia co 0.5v

Ochrona baterii
Akumulator posiada zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe. Gdy bateria jest zwarta 
(natychmiastowe wyłączenie zasilania). Użyj 
ładowarki, aby włączyć baterię, aby ponownie 
ją aktywować..

Kiedy bagnet kartridża jest obracany, o-ring jest 
wysuszany i przestaje być "gładki". Nałóż kroplę 
smaru na o-ring. 
Jeśli nie masz profesjonalnego smaru, zamiast 
tego można użyć oleju roślinnego. Jeśli O-ring 
jest uszkodzony, wymień go na czas.

STRONA-D

Bateria

Silnik

kartridża
Uchwyt

Czyszczenie powierzchni 
W przypadku zanieczyszczenia zewnętrznego: 
Zdemontować rękojeść i napęd, przetrzeć 
rękojeść i napęd, a zwłaszcza tłok i długą tuleję 
ochronną miękką ściereczką zwilżoną środkiem 
czyszczącym lub dezynfekującym. Oczyść 
niedostępne powierzchnie, np. gwint rękojeści i 
jednostki napędowej miękką szczotką 
nylonową lub wacikiem. 
Uwaga 
Sekcja baterii i sekcja napędu nie obsługują 
dezynfekcji oraz środowiska o wysokiej 
temperaturze i wysokiej wilgotności.

Obsługa O-ring'u

Gdy napięcie jest wstrzymane, 
napięcie jest wyświetlane jako 0,0 i V 
wraca do normy podczas włączenia.

“+”

Gdy jest niski stan      , proszę naładować

Napięcie ładowania: DC5V+0.2
Czas ładowania: 1.5hours

 zwiększenie napięcia

“-”

Ekran Napięcie

Po teście rozładowania: 
9 V może obsługiwać 1,6 
godziny pracy 5 V może 
obsługiwać 3 godziny pracy

TYPE
C

Charging port

V V


