
Napêd i sterownik modu³u 
do makija¿u permanentnego

PM-503

INSTRUKCJA DLA U¯YTKOWNIKA

PM-503-Jest nowoczesnym aparatem napêdowym  ze 
sterownikiem do wymiennych modu³ów  do tatua¿u 
permanentnego.  Precyzyjna i stabilna praca mechanizmu  oraz 
pewna i dok³adna regulacja wysuniêcia gwarantuje, ¿e ig³a nie 
dojdzie do skóry w³aœciwej. Dziêki temu nie ma obawy, ¿e barwnik 
wbity za g³êboko pozostawi nierówny tatua¿, ponadto umo¿liwia to 
cieniowanie. 

Przewag¹ tego aparatu nad innymi jest zachowanie 
ca³kowitej sterylnoœci. Uzyskanie tej cechy sta³o siê mo¿liwe dziêki 
zastosowaniu wymienialnego modu³u zawieraj¹cego ig³ê z 
koñcówk¹, oraz mocowanie ig³y z torem prowadzenia.

Ca³oœæ jest wykonana z wysokiej jakoœci stopu aluminium z 
utwardzan¹ powierzchni¹, przez co aparat jest trwa³y, a wymienne 
modu³y sprawiaj¹, ¿e ig³a zawsze bêdzie mia³a nowe prowadzenie.

Uwagi dotycz¹ce bezpiecznego u¿ytkowania.
Sprzêt jest przeznaczony tylko do u¿ytku profesjonalnego i mo¿e 
byæ u¿ywany TYLKO przez profesjonalistów z odpowiednim 
przygotowaniem. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za 
szkody spowodowane niew³aœciwym pos³ugiwaniem siê 
urz¹dzeniem. 
Aparat jest zasilany niskim napiêciem o ma³ej mocy. Wszelkie 
uszkodzenia przewodów i obudowy nie zagra¿aj¹ u¿ytkownikowi, a 
jedynie mog¹ spowodowaæ powa¿ne uszkodzenie sprzêtu. Szczególn¹ 
uwagê nale¿y zwróciæ na stan o-ringu w r¹czce. Blokujê on mo¿liwoœæ 
samoczynnego przestawienia siê wysokoœci ig³y, a przez co g³êbokoœci 
wk³ucia.Praca z uszkodzonym o-ringiem jest zabroniona. Wypadniêcie 
modu³u z gniazda podczas pracy nie jest niebezpieczne, poniewa¿ ig³a 
zawsze siê schowa pod naciskiem sprê¿yny. Pamiêtaj jednak aby 
zawsze solidnie umocowaæ modu³ w gnieŸdzie. 
Je¿eli zauwa¿ysz jakiekolwiek nieprawid³owe dzia³anie przyrz¹du 
zg³oœ siê do serwisu. 

LASER KLASY 3A

Laser klasy 3A, to laser emituj¹cy promieniowanie widzialne (400 - 700 nm) o 
mocy nie wiêkszej ni¿ 5 mW w przypadku pracy ci¹g³ej i energii impulsu1 nie 
wiêkszego ni¿ 1uJ przy pracy impulsowej.
Laser tej klasy mo¿e byæ Ÿród³em promieniowania niewidzialnego tj. UV lub 
IR z ograniczeniem mocy/energii do piêciokrotnej wartoœci dopuszczalnej dla 
laserów klasy 1.
Laser klasy 3A mo¿e byæ niebezpieczny i obserwacja wi¹zki œwiat³a przez 
przyrz¹dy optyczne jest niebezpieczna. Nie jest wymagane stosowanie 
okularów (gogli) ochronnych.

PROMIENIOWANIE LASEROWE
NIE SPOGL¥DAÆ W WI¥ZKÊ

NIE OBSERWOWAÆ
PRZEZ PRZYRZ¥DY OPTYCZNE

URZ¥DZENIE LASEROWE KLASY 3A



Dane techniczne:
- regulowana elektronicznie czêstotliwoœæ - w zakresie 70-170 nak³uæ na 
sekundê
-powtarzalnoœæ nak³uæ 0,01 mm,
-g³êbokoœæ nak³uwania regulowana od 0 do 1 mm z dok³adnoœci¹ 0.05 
mm (1 obrót=1 mm),
-moc napêdu ig³y 0,45W,
-zasilanie 12 V= 500mA,
-wymiary urz¹dzenia 220x150x120 mm,
-wymiary r¹czki fi 20x 115 mm,
-waga urz¹dzenia w ca³oœci 1300g,
-waga r¹czki 54g,

Przygotowanie aparatu do pracy:
1. Ustawiæ aparat na p³askiej stabilnej powierzchni.
2. W³o¿yæ steryln¹ probówkê do gniazda w bazie.
3. Pod³¹czyæ r¹czkê do gniazda “TOOL”
4. Pod³¹czyæ wtyczkê zasilacza sieciowego do gniazda “POWER”,oraz 
w³¹czyæ zasilacz do sieci.
5. Pod³¹czyæ wtyczkê peda³u do gniazda ”PEDAL”
6. Zamocowaæ modu³ ig³y w gnieŸdzie r¹czki. Modu³ nale¿y wsun¹æ do 
oporu, poczym przekrêciæ w prawo. 
7. W³¹czyæ zasilanie przyciskiem “9”.
8. Ustawiæ czêstotliwoœæ wysuwania ig³y za pomoc¹ przycisków wolniej     
,lub szybciej     . Regulacja czêstotliwoœci mo¿liwa te¿ jest podczas 
pracuj¹cej ig³y.
9. W³¹czyæ pracê ig³y przyciskiem “START STOP”. Ponowne 
naciœniêcie przycisku zatrzymuje ig³ê. Ig³ê mo¿na te¿ uruchomiæ 
naciœniêciem peda³a.
10. Ustawiæ g³êbokoœæ wysuniêcia ig³y poprzez przekrêcanie koñcówki 
r¹czki. 
11. Po skoñczeniu pracy urz¹dzenie nale¿y wy³¹czyæ  przyciskiem “9”.
12. Modu³ wyj¹æ z r¹czki. Przekrêciæ  w lewo i wysun¹æ do góry.
13. Modu³ wsadziæ do probówki, zamkn¹æ korkiem i oddaæ do utylizacji.
14. Podczas d³u¿szego nie u¿ywania urz¹dzenia nale¿y wyj¹æ zasilacz z 
gniazda sieciowego.
15. Laser w³¹czyæ przyciskiem “8”.Laser dzia³a tylko gdy baza jest 
w³¹czona. Laser przeznaczony do pracy ci¹g³ej. 

Widok œcianki tylnej

Opis prze³¹czników, wskaŸników i regulacji aparatu.

Widok panelu sterowania.
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Konserwacja
Przed podjêciem jakichkolwiek czynnoœci konserwacyjnych nale¿y 
wy³¹czyæ wtyczkê zasilacza z gniazda sieciowego.
Urz¹dzenie nale¿y czyœciæ miêkk¹ szmatk¹ nawil¿on¹ wod¹ z myd³em. 
Podczas czyszczenia nale¿y uwa¿aæ aby woda nie dosta³a siê do wewn¹trz.
Podczas stwierdzenia zbyt g³oœnej pracy r¹czki nale¿y odkrêciæ koñcówkê, 
wyj¹æ popychacz i dobrze go nasmarowaæ wazelin¹. 
W razie potrzeby mo¿na sterylizowaæ koñcówkê r¹czki (z uwagi na 
wymienne modu³y nie jest to konieczne). 
Temperatura podczas sterylizacji nie mo¿e przekroczyæ 250stC. Po 
sterylizacji nale¿y nasmarowaæ wazelin¹ popychacz oraz gwint i o-ring.  

1. Kontrolka zasilania
2. Przycisk wolniej
3. Wizualizacja pracy ig³y
4. Kontrolka pracy ig³y
5. Przycisk START STOP
6. Wyœwietlacz
7. Przycisk szybciej
8 .Przycisk w³¹cznik lasera
9. Przycisk w³¹cznik g³ówny
10. Gniazdo zasilania
11. Gniazdo laser
12. Gniazdo narzêdzie
13. Gniazdo laser

Laser
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Budowa wewnêtrzna r¹czki.
1 2
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1. Korpus z silnikiem
2. Koñcówka r¹czki
3. Popychacz (miejsca zaznaczone strza³kami oraz grub¹ czarn¹ 
kresk¹ nale¿y smarowaæ wazelin¹)
4. O-ring
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