
1DECheyenne HAWK Pen

HAWK
PEN

®

Gebrauchsanweisung
Operating instructions
Gebruiksaanwijzing
Manuel d‘utilisation
Istruzioni per l‘uso
Instrucciones de uso 

Manual de instruções
!"#$%&'(%) #&*+,-
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrukcja obs.ugi

Návod k obsluze
Navodila za uporabo
Használati útmutató
/0123245632 72 
815790:6:;<<
使用说明书



1 Cheyenne HAWK Pen

HAWK
PEN

®

1

1

2

3

4

5



HU245

Tartalom

1 El!szó a használati útmutatóhoz ................. 246
1.1 A figyelmeztetések feltüntetése ........ 246
1.2 A használati útmutatóban alkalmazott 

jelölések .................................................... 246

2 Fontos biztonsági utasítások ......................... 247
2.1 Általános biztonsági tudnivalók ......... 247
2.2 Termékfügg! biztonsági utasítások . 247
2.3 Fontos higiéniai és biztonsági el!írá-

sok .............................................................. 247
2.4 Célmeghatározás és ellenjavallatok 248
2.5 Mellékhatások ......................................... 248
2.6 Szükséges el!képzettség .................... 249
2.7 Rendeltetésszer" használat ............... 249
2.8 A termék jelölései .................................. 250

3 A doboz tartalma ............................................... 250

4 HAWK Pen termékinformációk ..................... 250
4.1 M"szaki adatok ....................................... 250
4.2 Üzemi feltételek ...................................... 251
4.3 Tartozékok ................................................ 251

5 A HAWK Pen el!készítése a#használatra ... 251
5.1 A készülék fert!tlenítése ..................... 251
5.2 Biztonsági patron cseréje .................... 252
5.3 A tápegység csatlakoztatása .............. 253
5.4 Véd!töml! felhúzása ............................. 254
5.5 A készülék ellen!rzése......................... 254

6 A HAWK Pen használata ................................. 255
6.1 A t"k kinyúlásának beállítása ............ 255
6.2 A szúrási frekvencia beállítása .......... 255
6.3 Festék felvétele ....................................... 255

7 A HAWK Pen tisztítása és karbantartása ... 256
7.1 Az anyagok összeférhet!sége ........... 256
7.2 A felületek fert!tlenítése ..................... 257
7.3 A felületek megtisztítása ..................... 257
7.4 Ultrahangos fürd!ben tisztítsa meg a 

markolatot ................................................ 257
7.5 A markolat sterilizálása autokláv-

ban .............................................................. 257
7.6 A tömít!gy"r"k tisztítása vagy cseré-

je .................................................................. 257

8 A készülék szállítási és tárolási feltételei.. 257

9 A készülék ártalmatlanítása .......................... 258

10 Kérdések vagy nehézségek kezelése .......... 258

11 Gyártói nyilatkozatok ....................................... 258
11.1 Garancianyilatkozat ............................... 258
11.2 Beépítési nyilatkozat ............................. 259

Cheyenne HAWK Pen

HAWK
PEN

®

Használati útmutatóMagyar
Verzió: 3.0
01/09/2021

Az eredeti használati 
útmutató fordítása

Az eredeti használati 
útmutató német nyelv".



246HU

1 El!szó a használati 
útmutatóhoz

Ez a használati útmutató a Cheyenne 
HAWK Pen készülékre és tartozékaira vo-
natkozik. Fontos információkat tartalmaz 
e termék biztonságos és rendeltetéssze-
r! üzembe helyezésér"l, használatáról 
és ápolásáról.

Ez a használati útmutató nem tartalmaz-
za a HAWK Pen és tartozékai biztonságos 
használatához szükséges összes tudni-
valót. Ezért kérjük, olvassa el a következ" 
anyagokat is:
 • a Cheyenne és adott esetben a lábkap-
csoló használati útmutatója

 • a biztonsági patronok és festékek 
ismertet"it,

 • a fert"tlenít"- és tisztítószerek 
biztonsági adatlapjait,

 • a munkavédelmi rendelkezéseket és a 
tetoválásra vonatkozó törvényi el"írásokat.

1.1 A figyelmeztetések feltüntetése

A figyelmeztetések sérülés vagy anyagi 
kár lehet"ségére hívják fel a figyelmet és 
a következ" rend szerint épülnek fel:

 JELZ!SZÓ

A veszély fajtája
Következmények

 ! Megel"zés

Elem Jelentése

sérülésveszélyre figyelmeztet

Jelz"szó a veszély súlyosságát jelöli 
(lásd a következ" táblázatot)

A veszély 
fajtája

a veszély fajtáját és forrását 
nevezi meg

Követ-
kezmé-
nyek

leírja a mulasztás lehetsé-
ges következményeit

Megel"-
zés

ismerteti a veszély megel"-
zési módját

Jelz!szó Jelentése

Figyel-
mezte-
tés

a megel"zés elmulasztása 
esetén halálos vagy súlyos 
sérüléssel fenyeget" ve-
szélyt jelez

Vigyázat a megel"zés elmulasztása 
esetén könny! vagy köze-
pesen súlyos sérüléssel fe-
nyeget" veszélyt jelez, ha a 
veszélyt nem kerüli el

Figyelem a megel"zés elmulasztása 
esetén környezeti
károkkal, anyagi károkkal 
vagy a tetováló készülék sé-
rülésével fenyeget" veszélyt 
jelez

1.2 A használati útmutatóban 
alkalmazott jelölések

Jelölés Jelentése

 ! # Felhívás cselekvésre

 • # Felsorolás pontja

 -  Felsorolás alpontja

Cheyenne HAWK Pen
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2 Fontos biztonsági 
utasítások

2.1 Általános biztonsági tudnivalók
 ! A tetoválógép gyermekekt!l távol tar-
tandó.

 ! Elejét!l végéig figyelmesen olvassa el 
ezt a használati útmutatót.

 ! Olyan helyen tárolja ezt a használati 
útmutatót, ahol a gépet használó, tisz-
tító, fert!tlenít!, sterilizáló, tároló vagy 
szállító összes személy számára hoz-
záférhet!.

 ! Ha valakinek továbbadja a 
tetoválógépet, ezt a használati útmuta-
tót is adja hozzá.

 ! Tartsa be az országában a tetoválásra 
vonatkozó biztonsági el!írásokat. Tart-
sa a tetoválóstúdiót tisztán, és gondos-
kodjon kell! megvilágításáról.

 ! Csak akkor használja a tetoválógépet,  
tartozékait, tápegységét és csatlakozó-
kábeleit, ha azok kifogástalan állapot-
ban vannak.

 ! Csak eredeti Cheyenne biztonsági pat-
ronokat, tartozékokat és pótalkatrésze-
ket használjon.

2.2 Termékfügg! biztonsági 
utasítások

 ! Soha ne módosítsa a gépet, a 
tetoválómodulokat és más tartozéko-
kat.

 ! Vigyázzon, hogy ne jusson semmilyen 
folyadék a hajtás belsejébe.

 ! Tetoválás közben véd!töml!vel védje a 
gép valamennyi alkatrészét (lásd a 5.4 
oldalszám: 254 cím" fejezetet).

 ! Ha nem használja a tetoválógépet, 
akkor kapcsolja ki, és helyezze el biz-
tonságosan, hogy ne tudjon elmozdulni 
vagy leesni.

 ! Figyeljen a jelen használati útmutató-
ban feltüntetett m"szaki adatokra és 
tartsa be az üzemeltetési, szállítási 
és tárolási feltételeket (lásd a 4 oldal-
szám: 250 fejezetet).

 ! Ha a gép látható módon sérült vagy 
szokatlanul viselkedik, adja át egy 
szakszerviznek ellen!rzésre.

2.3 Fontos higiéniai és biztonsági 
el!írások

Fert!z! betegségek tetováláskor az ügy-
félre vagy a tetoválóra átterjedésének 
megel!zésére:

 ! Használat el!tt lépésr!l lépésre el!-
írásszer"en fert!tlenítse a készüléket 
(lásd a 5.1 oldalszám: 251).

 ! Tetováláshoz viseljen egyszer hasz-
nálatos, el!zetesen fert!tlenített nitril 
vagy latex keszty"t.

 ! Tetoválás el!tt tisztítsa meg az ügyfél 
érintett b!rfelületeit enyhe tisztító- és 
fert!tlenít!szerrel. Az alkalmas fert!t-
lenít!szer kiválasztásakor kövesse or-
szága hatályos irányelveit.

 ! Minden ügyfélhez használjon új, ste-
rilen csomagolt tetoválómodulokat. 
Használatuk el!tt ellen!rizze csoma-
golásuk sértetlenségét és lejárati dá-
tumukat.

 ! A használt vagy hibás 
tetoválómodulokat helyezze egy átszú-
rásnak ellenálló edénybe (biztonsági 
dobozba), országa el!írásai szerint.

 ! El!zze meg a tetoválómodul érintkezé-
sét szennyezett tárgyakkal, például ru-
házattal. A szennyezett tetoválómodult 
haladéktalanul selejtezze ki.
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 ! Csak b!rgyógyászatilag kifogástalan 
és tetoválásra készült festékeket hasz-
náljon.

 ! Kerülje az érintkezést frissen tetovált 
b!rfelületekkel. Védje a frissen tetovált 
b!rfelületeket szennyez!dést!l, UV- és 
napsugárzástól.

 ! Rendszeresen ellen!rizze, hogy nincs-e 
látható szennyez!dés a tetoválógépen. 
Ebben az esetben a rendszeres fer-
t!tlenítés mellett a következ! 7 oldal-
szám: 256 cím" fejezet minden lépé-
sét is végezze el.

2.4 Célmeghatározás és ellenja-
vallatok

2.4.1 Célmeghatározás

A célmeghatározás ásványi vagy szer-
ves eredet" steril vagy aszeptikus 
pigmentfestékek minimális beavatko-
zással, mikropigmentálás útján történ! 
bejuttatása a dermiszbe (tetoválás).

Az epidermisz (a b!r fels! rétegének) 
és a dermisz (a b!r középs! rétegének) 
minimális beavatkozással történ! ponto-
zása miatt a b!rön nem keletkeznek nyílt 
sebek. A beavatkozást követ!en a b!rnek 
csak nagyon rövid id!re van szüksége a 

regenerálódásra, amelynek során a hám-
funkció helyreáll.

Alkalmazási terület

Testtetoválás

2.4.2 Ellenjavallatok

A következ! esetekben tilos tetoválni:
 • vérzékenység/véralvadási rendelle-
nességek

 • Vérhígítók (például warfarin, heparin, 
acetil-szalicilsav) egyidej" szedése

 • kezeletlen diabetes mellitus (cukorbe-
tegség)

 • aktív akné bármely formája a tetová-
landó b!rfelületen

 • dermatózis (pl. b!rdaganat, keloid, ill. 
fokozott hajlam keloid képzésre, szolá-
ris keratózis, szemölcs és vagy anyaje-
gyek) a tetoválandó b!rfelületen

 • nyílt seb és/vagy ekcéma és/vagy b!r-
kiütés a tetoválandó b!rfelületen

 • hegek a tetoválandó b!rfelületen
 • az egész szervezetet érint! fert!z! 
betegségek (például A, B, C, D, E vagy 
F típusú hepatitisz vagy HIV fert!zés) 
vagy akut helyi b!rfert!zések (például 
herpesz, rosacea)

 • kemoterápia, radioterápia vagy magas 
dózisú kortikoszteroid terápia alatt (ja-
vaslat: négy héttel a terápia megkezdé-
se és négy hónappal annak befejezését 
követ!en)

 • akár tizenkét hónappal a tetoválandó 
b!rfelületen végzett szépészeti beavat-
kozást követ!en

 • akár hat hónappal a feltölt! injekciót 
követ!en a tetoválandó b!rfelületen

 • ittas és/vagy drogos állapot esetén
 • terhesség és szoptatás

Nyálkahártyák és a szemgolyók kezelése 
szigorúan tilos.

A kezelést haladéktalanul meg kell szakí-
tani a következ! esetekben:
 • túlzott fájdalomérzet
 • eszméletvesztés/szédülés

2.5 Mellékhatások

Néhány esetben a tetoválási folyamatot 
követ!en felléphetnek az alábbiakban 
felsorolt enyhe mellékhatások.
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Gyakran:
 • helyi vérzés a tetovált b!rfelületen,
 • fájdalom és kellemetlen érzés a tetová-
lást követ! els! napon

 • rövid ideig tartó gyulladásos reakciók 
és/vagy vérömlenyek a tetoválást kö-
vet! 6 napon belül

 • b!rirritációk (például viszketés vagy 
melegérzet), amely a tetoválási folya-
matot követ! 12–72 órában általában 
lecseng

 • var képz!dése, amely általában az els! 
5 nap alatt elmúlik

 • a b!r átmeneti hámlása, amely 8 napon 
belül általában lecseng

Ritkán:
 • I-es típusú Herpes-Simplex vírus hó-
lyagjainak képz!dése (HSV-I)

 • pörsenések vagy kölescsomók képz!dé-
se a b!rön a tetoválást megel!z! elégte-
len b!rtisztítás következményeként,

 • hiperpigmentálódás a szervezetben 
keletkez! pigmentekkel, különösen sö-
tét b!rtípusúaknál, de ez néhány héten 
belül teljesen elt"nik

 • retinoid reakció (enyhe b!rpírtól b!r-
hámlásig terjedhet)

 • a tetovált részek felmelegedése PETés 
MRT-besugárzás hatására

Alapvet!en a frissen kezelt b!rfelülete-
ket védeni kell az UV- és napsugárzástól.

A tetoválás kapcsán a következ! gondok 
jelentkezhetnek még:
 • színtónus eltérések
 • pigmensvesztés
 • allergiás reakciók az aszeptikus pig-
ment festékanyag összetev!ire

2.6 Szükséges el!képzettség

A tetoválógépet csak a következ! isme-
retekkel rendelkez! személyek használ-
hatják:
 • alapvet! ismeretek a tetoválás folya-
matáról, különösen a helyes tetoválási 
mélységr!l és frekvenciáról

 • a higiéniai és biztonsági el!írások is-
merete (lásd: 2.3 oldalszám: 247 cím" 
fejezet)

 • a tetováló festékanyag m"ködési módja 
a b!r alatt

 • a kockázatok és mellékhatások isme-
rete (lásd a 2.4.2 oldalszám: 248 és 
2.5 oldalszám: 248 fejezetet).

2.7 Rendeltetésszer" használat

A kezelést száraz, tiszta és füstmentes 
környezetben, higiénikus körülmények 
között kell végezni. A készüléket a jelen 
használati útmutatóban leírtak szerint 
kell el!készíteni, használni és gondozni. 
Különösen fontos a munkahely kialakí-
tására vonatkozó szabályok betartása és 
az, hogy a felhasznált anyagok sterilek 
legyenek.

A rendeltetésszer" használathoz tartozik 
a jelen használati útmutató, és különösen 
a biztonsággal kapcsolatos összes infor-
máció elolvasása és megértése is.

A rendeltetésszer" használat kizárólag a 
következ! fogyasztói csoporthoz tartozó 
személyekre vonatkozik: jó egészségi ál-
lapotban lév! feln!tt korú személyek.

Nem rendeltetésszer" használatnak mi-
n!sül a készüléknek vagy tartozékainak 
a jelen használati útmutatóban leírtaktól 
eltér! módon történ! használata vagy az 
üzemi feltételek be nem tartása. Különö-
sen az ellenjavallatok ellenére történ! 
kezelések tilosak.
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2.8 A termék jelölései

A HAWK Pen készüléken, tartozékain 
vagy csomagolásukon a következ! jelö-
lések láthatók:

Jelölés Jelentése

Tartsa be a használati útmu-
tatót!

Gyártó

A gyártás dátuma

Katalógusszám

N Gyári szám

Tételkód

Etilén-oxiddal sterilizálva

Lejárati dátum

Figyelem!

H!mérsékletkorlátozás

Légnedvesség korlátozás

Száraz helyen tárolandó.

Törékeny

Nem szabad használni, ha 
sérült a csomagolása.

Nem szabad többször használni!

Használt elektronikus készü-
lékként kell ártalmatlanítani!

A termék megfelel azoknak 
az érvényes el!írásoknak, 
amelyek az Európai Közös-
ség jogharmonizációs el!-
írásaiban meg vannak hatá-
rozva.

A termék megfelel azoknak 
az érvényes el!írásoknak, 
amelyek Nagy-Britannia jog-
harmonizációs el!írásaiban 
meg vannak határozva.

3 A doboz tartalma

1 Cheyenne HAWK Pen
1 HAWK Pen TÁLCA
1 csatlakozókábel
1 kábeladapter (6,3"mm-es dugasz 

3,5"mm-es aljzaton)
1 karbantartókészlet tartalék tömít!gy#r#kkel
1 használati útmutató

4 HAWK Pen 
termékinformációk

A nagy teljesítmény# Cheyenne HAWK 
Pen jóval kisebb és kevésbé rezeg a szo-
kásos tetováló készülékekhez képest. 
Nagy szúrási er!vel és frekvenciával 
m#ködik.

Cheyenne HAWK Pen



251 HU

4.1 M!szaki adatok

Névleges feszültség 6 – 12,6 V=

Teljesítményfelvétel 4 W

Indítási áram max. 2,5 A, max. 
200 ms id!re

Szúrási frekvencia 70 – 160 Hz

Löket 3,5 mm

T"kinyúlás 0 – 4,5 mm

Elektromos csatla-
kozás

3,5 mm-es du-
gaszcsatlakozó

Hajtás Precíziós egyen-
áramú motor

Üzemmód Folyamatos üzem

Átmér! 25,4 mm

Hossz 123 mm

Tömeg kb. 130 g

Hangnyomásszint max. 70 dB (A)

Súlyozott négyzetes 
rezgés középérték

max. 2,5 m/s#

4.2 Üzemi feltételek

Környezeti h!mér-
séklet

+10 – +35 °C

Relatív páratartalom 30 – 75%

4.3 Tartozékok

Az illetékes szakkeresked!t!l a Cheyenne 
következ! tartozékai vásárolhatók meg:
 • Cheyenne biztonsági patron
 • Cheyenne tápegységek
 • Cheyenne lábkapcsoló
 • Fogantyúk
 • Véd!töml!k
 • Kábeladapter
 • Tömít!gy"r"k kétféle méretben

A véd!töml!k átmér!je 26 és 31 mm 
közé essen. Ez 40 – 50 mm töml!átmé-
r!nek felel meg.

5 A HAWK Pen el"készítése 
a#használatra

FIGYELEM

Lecsapódott víz által okozott károk
Ha a HAWK Pen készüléket például 
szállítás közben nagy h!mérsékletkü-
lönbségek érik, belsejében lecsapódhat 
a víz, ami árt az elektronikának.

 ! Csak akkor kezdje el a HAWK Pen ké-
szülék üzembe helyezését, ha az fel-
vette a környezeti h!mérsékletet. Ha 
el!tte nagy h!mérsékletingadozások 
érték, 10 °C eltérésenként várjon 3 
órát az üzembe helyezéssel.

 ! A HAWK Pen készüléket csak a  
+10 – +35 °C h!mérséklettartomány-
ban használja.

5.1 A készülék fert"tlenítése

FIGYELEM

Károsíthatja a hajtást a behatoló fo-
lyadék
A hajtás belsejébe jutott fert!tlenít!-
szer korrodálhatja a villamos és me-
chanikus részeket.

 ! Soha ne mártsa fert!tlenít! oldatba 
a hajtást.

Cheyenne HAWK Pen
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FIGYELEM

Nem engedélyezett fert!tlenít!szerek 
károsíthatják a terméket
A termék anyagaival nem összeférhet! 
fert!tlenít!szerek károsíthatják a ter-
mék felületeit.

 ! Kizárólag a helyi rendelkezések sze-
rint engedélyezett fert!tlenít!szere-
ket használjon.

 ! Az ajánlott fert!tlenít!szerek jegyzé-
két lásd: „Az anyagok összeférhet!-
sége“, 256. oldal.

 ! Kapcsolja ki a HAWK Pen készülék táp-
feszültségét.

 ! Ellen!rizze, hogy a HAWK Pen készülék 
nem szennyez!dött-e be festék- vagy 
testfolyadék-maradékokkal. Ha ilyen 
szennyez!dést észlel, a fert!tlenítés 
mellett „A HAWK Pen tisztítása és kar-
bantartása“ c. fejezet minden lépését is 
végezze el (lásd: 256. oldal).

 ! Törölje át a csatlakozókábelt, a hajtást, 
a markolatot és a HAWK Pen TÁLCÁT 
fert!tlenít!szerrel enyhén megnedve-
sített puha kend!vel.

5.2 Biztonsági patron cseréje

 FIGYELMEZTETÉS!

A t"k sérülést okozhatnak
A biztonsági patron használt t"i beteg-
ségeket hordozhatnak és terjeszthetnek.

 ! A HAWK Pen készülékhez kizárólag 
eredeti Cheyenne biztonsági patro-
nokat használjon. A biztonsági pat-
ronokba épített biztonsági membrán 
meggátolja a festékek bejutását a 
hajtásba és a kórokozókat sem en-
gedi át.

 ! Soha ne a csúcsánál fogja meg a biz-
tonsági patront.

 ! A biztonsági patron cseréje el!tt kap-
csolja ki a HAWK Pen készüléket.

 ! Használt biztonsági patron eltávo-
lításakor vigyázzon, hogy ne folyjon 
festékmaradék a markolatra.

 ! Soha ne tolja ki a t"t a biztonsági pat-
ronból.

 ! Használt biztonsági patron eltávolítá-
sa után ellen!rizze, hogy a t"k telje-
sen visszahúzódtak-e a modulba.

 ! Szakszer"en ártalmatlanítsa a fe-
leslegessé vált használt biztonsági 
patronokat (lásd: „A készülék ártal-
matlanítása“, 258. oldal).

 ! A biztonsági patronokat steril csoma-
golásban forgalmazzuk. Csak közvet-
lenül a használat el!tt vegye ki !ket a 
steril csomagolásból.

 ! A HAWK Pen készüléket mindig a 
HAWK Pen TÁLCÁRA fektesse, hogy 
ne terhelje a biztonsági patront.

 ! Ha szennyez!dött t"vel megszúrta 
magát, forduljon orvoshoz.

 ! Kapcsolja ki a HAWK Pen készülék táp-
feszültségét.

 ! Helyezze a biztonsági patront a mar-
kolat nyílásába, az alábbi ábra szerint.

Fels! és alsó oldalán elhelyezett tájoló 
pontjai révén a biztonsági patron csak 
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kétféle helyzetben helyezhet! az ovális 
nyílásba.

 ! Fordítsa el a biztonsági patront 
kb."45"fokkal jobbra.

Az elfordításkor érezhet!vé válik a 
négy tájoló pont, amíg a biztonsági pat-
ron teljesen a helyére nem ül.

 ! Ellen!rizze a biztonsági patron biztos 
helyzetét.

 ! Az eltávolításhoz fordítsa el a bizton-
sági patront az óramutató járásával 
ellentétes irányban, és húzza ki a mar-
kolatból.

5.3 A tápegység csatlakoztatása

 VIGYÁZAT

Zárlatveszély és kis áramütés veszélye
A kábelek vagy a csatlakozó látható sé-
rülései áramütésveszélyt és az elektro-
nika sérüléseit okozhatja.

 ! Szemrevételezéssel ellen!rizze a 
HAWK Pen készülék, kábele és csat-
lakozója épségét.

 ! Soha ne törje meg a csatlakozókábelt 
a hajtásnál.

 ! Tartsa be a tápegység használati út-
mutatójának el!írásait.

 VIGYÁZAT

Botlásveszélyes kábel
A nem megfelel!en elhelyezett kábel 
botlásveszélyes és sérülést okozhat.

 ! Helyezze úgy el, hogy senki ne botol-
hasson el benne és ne húzhassa meg 
véletlenül.

A gép háromféle módon látható el tápfe-
szültséggel:

1. Cheyenne tápegységb!l, a készülék-
hez adott csatlakozókábellel (javasolt 
változat).

2. 6,3 mm-es csatlakozójú idegen 
tápegységb!l, a készülékhez adott 
kábeladapter közbeiktatásával. 
Az idegen tápegységnek kb. 6 és  
12,5 V DC egyenfeszültséget és a 4.1 
oldalszám: 251 fejezet szerinti in-
dítóáramot kell szolgáltatnia. Ha kb.  
13,5 V-nál nagyobb feszültséget kap a 
gép, akkor automatikusan kikapcsol.

3. Idegen tápegységb!l, a külön vásá-
rolható banándugós Y kábeladapter 
közbeiktatásával. A piros banándugót 

kb. 45°

a mellékelt adapterkábel

Y adapterkábel

Cheyenne tápegység
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az idegen tápegység +, a feketét a - 
sarkára csatlakoztassa.

 ! A készülékhez adott csatlakozókábel 
aljzatát kösse a HAWK Pen hajtásához.

 ! A csatlakozókábel dugaszcsatlakozóját 
nyomja ütközésig a tápegység kimen! 
aljzatába.

 ! Kösse a tápegységet a hálózatra.
 ! Véd!fóliával takarja le a tápegységet és 
a HAWK Pen TÁLCÁT.

5.4 Véd!töml! felhúzása

 VIGYÁZAT

A szennyezett véd!töml! fert!zést 
okoz
Ha elmarad a markolat véd!töml!jé-
nek cseréje, az betegségek terjesztését 
okozhatja.

 ! Minden egyes ügyfélnél használjon új 
véd!töml!t a markolathoz.

FIGYELEM

Károsíthatja a hajtást a behatoló  
folyadék
A hajtás vagy csatlakozó belsejébe ju-
tott folyadék korrodálhatja a villamos 
és mechanikus részeket.

 ! Mindig megfelel! méret" véd!töm-
l!t#(1) használjon (lásd 4.3 oldalszám: 
251 fejezet).

 ! Húzza ki a csatlakozókábelt a 
tetoválógépb!l.

 ! Vágjon le egy megfelel! hosszúságú 
darabot a véd!töml!b!l.

 ! Húzza rá teljesen a véd!töml! darabot 
a csatlakozókábelre.

 ! Csavarja teljesen le az#(1) markolatot a 
hajtásról.

 ! Csatlakoztassa ismét a csatlakozó-
kábelt a feltolt véd!töml!vel együtt a 
tetoválógéphez.

 ! Teljesen húzza a#(2) véd!töml! végét a 
tetoválógépre.

 ! Csavarja vissza az#(1) markolatot a haj-
tás menetére.

5.5 A készülék ellen!rzése
 ! Szemrevételezéssel ellen!rizze a kö-
vetkez!ket:
 - Vannak-e látható sérülések (pl. meg-
tört csatlakozókábel, laza sapka a 
kábelcsatlakozónál)?

 - Nem feszül-e a kábel?
 - A helyükön vannak-e a t"k és a biz-
tonsági patron?

 ! Kapcsolja be a HAWK Pen készüléket 
és figyelje meg a hangját: nem ad-e 
szokatlan hangot vagy nem túl zajos?

1

2

1
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 ! Rendellenesség esetén lásd: „Kérdések 
vagy nehézségek kezelése“, „Garancia-
nyilatkozat“, 258. oldal.

 ! Ha a HAWK Pen készülék nem m!kö-
dik kifogástalanul, helyezze üzemen 
kívül és forduljon szakszervizhez vagy 
a szakkeresked"höz, akit"l vásárolta.

6 A HAWK Pen használata

6.1 A t!k kinyúlásának beállítása

 VIGYÁZAT

A túlságosan kinyúló t!k sérülést 
okozhatnak
A nagy t!kinyúlás nagy szúrási mély-
séget tesz lehet"vé. Nagy szúrási mély-
ség esetén megsérülhet a b"r alatti 
zsírszövet.

 ! A tetoválást mindig kis t!kinyúlással 
kezdje.

 ! Kapcsolja be a tápfeszültséget.
 ! A HAWK Pen készülék bekapcsolt álla-
potában a t!kinyúlás a markolat forga-
tásával állítható.
Az óramutató járásával megegyez" irá-
nyú elfordítás növeli a t!kinyúlást:

Az óramutató járásával ellenkez" irá-
nyú elfordítás csökkenti a t!kinyúlást:

 ! Ellen"rizze a HAWK Pen készülék t!ki-
nyúlását.
Ha munka közben ellen"rizetlenül 
változik a t!kinyúlás, mert a markolat 
nem rögzül, akkor tisztítsa jól meg a 
markolat belsejét, a hajtás menetét, a 
hornyokat és a kis tömít"gy!r!t (lásd: 
257. oldal). Ha nem sz!nik meg a 
gond, cserélje ki a kis tömít"gy!r!t is 
(lásd: 257. oldal).
Ha ekkor sem sz!nik meg a gond, for-
duljon illetékes szakszervizhez vagy 
szakkeresked"höz. 

6.2 A szúrási frekvencia beállítása

 VIGYÁZAT

A túl nagy szúrási frekvencia sérülés-
veszélyes
Túl nagy szúrási frekvencia alkalmazá-
sakor a t!k felvághatják a b"rt. 

 ! Kezdje mindig kicsi, pl. 70 értékkel.

 ! Kapcsolja be a tápfeszültséget.
 ! Állítson be megfelel" szúrási frekvenciát.
A megfelel" szúrási frekvencia az ügy-
fél b"rének adottságaitól, a t!kinyúlás-
tól, az alkalmazott szúrási mélységt"l 
és a tetoválási sebességt"l függ.

A Cheyenne tápegységen a nyíl gom-
bokkal 10 fokozatban állítható a szúrási 
frekvencia.

6.3 Festék felvétele
 ! Közvetlenül a használat el"tt mártsa 
a m!köd" biztonsági patron csúcsát 
2–3# másodpercre a kívánt festékbe. 
Eközben ne érjen hozzá a festékes 
edényhez.
A t!k felveszik a festéket.
Másik megoldásként a festék steril pi-
pettával a biztonsági patron nyílásába 
tölthet".

+

max.

-
min.
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7 A HAWK Pen tisztítása és 
karbantartása

 VIGYÁZAT

Zárlatveszély és kis áramütés veszé-
lye
A HAWK Pen készülék feszültség alatti 
szétszerelése és tisztítása kis áram-
ütéseket, és a hajtás elektronikájának 
sérülését eredményezheti. 

 ! Minden tisztítás és karbantartás el!tt 
kapcsolja ki a HAWK Pen készülék 
tápfeszültségét.

FIGYELEM

Károsíthatja a hajtást a behatoló fo-
lyadék
A hajtás belsejébe jutott tisztító- vagy 
fert!tlenít!szer korrodálhatja a villa-
mos és mechanikus részeket.

 ! A hajtást soha ne mártsa tisztító- 
vagy fert!tlenít! oldatba.

 ! Soha ne tisztítsa a hajtást és a csat-
lakozókábelt autoklávban vagy ultra-
hangos fürd!ben.

 ! Tisztító- és fert!tlenít!szerek kivá-
lasztásánál figyeljen az anyagok ösz-
szeférhet!ségére (lásd a következ! 
szakaszt).

FIGYELEM

A t!kinyúlás ellen"rizetlenül változ-
hat a zsírozás hatására

Ha lezsírozzák a markolatot vagy tö-
mít!gy"r"t, a markolat túl könnyen 
elfordítható. Emiatt szándékolatlanul 
megváltozhat a t"kinyúlás.

 ! Soha ne zsírozza le a markolatot és a 
tömít!gy"r"ket.

7.1 Az anyagok összeférhet!sége
 ! A következ! fert!tlenít!szerek haszná-
latát javasoljuk:

Gyártó Termék Hatási id!

Antiseptica Big Spray 
„new“ 1 – 5#perc

Bode 
Chemie Bacillol 30 s – 1#perc

Ecolab Incidin 
Foam 1 – 2#perc

Schülke & 
Mayr

Mikrozid 
Liquid 1 – 2#perc

A következ! összeférhet!ségi adatok 
alapján megítélheti, milyen további tisz-
tító- és fert!tlenít! szereket használhat.

A HAWK Pen készülék eloxált alumínium 
részei ellenállók a következ!kkel szem-
ben:
 • gyenge savak (pl. $# 10# % ecetsav, 
$#10#% citromsav)

 • alifás szénhidrogének (pl. pentán, hexán)
 • etanol (etilalkohol)
 • szinte minden szervetlen só és vizes 
oldataik (pl. nátrium-klorid, kalcium-
klorid, magnézium-szulfát)

A HAWK Pen készülék részei nem ellen-
állók a következ!kkel szemben:
 • er!s savak (pl. sósav, kénsav, salétromsav)
 • oxidáló savak (pl. perecetsav)
 • lúgok (pl. nátronlúg, ammóniák és 
minden >#7 pH érték" anyag)

 • aromás/halogénezett szénhidrogének 
(pl. fenol, kloroform), és

 • aceton és benzin
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7.2 A felületek fert!tlenítése

Minden használat el!tt és után:
 ! A HAWK Pen készülék és tartozékai 
minden felületét fert!tlenítse, lásd: „A 
készülék fert!tlenítése“, 251. oldal.

7.3 A felületek megtisztítása

Küls! szennyez!dés esetén:
 ! Tisztító- vagy fert!tlenít!szerrel 
megnedvesített puha kend!vel törölje 
tisztára a HAWK Pen készüléket és a 
véd!töml!t.

 ! A nehezen hozzáférhet! felületeket, 
például a hajtás menetét, puha 
m"anyag kefével tisztítsa meg.

7.4 Ultrahangos fürd!ben tisztítsa 
meg a markolatot

Ha er!sen szennyez!dött a markolat:
 ! Használja a Dr.# H.# Stamm GmbH 
Tickomed 1 vagy Tickopur R33 tisztí-
tószerét, a gyártó el!írása szerint, 3% 
töménységben hideg vízben.

 ! A tisztítást végezze 10 percig 35 kHz-
en.

 ! A tisztítás után teljesen szárítsa meg a 
markolatot, miel!tt használatba venné.

7.5 A markolat sterilizálása 
autoklávban

A markolat elszennyez!dése esetén:
 ! Végezze el „A készülék fert!tlenítése” c. 
fejezet minden lépését (lásd: 251. oldal).

 ! Autoklávozza a markolatot 20 percig 
121 °C h!mérsékleten és 2# bar nyo-
máson.

 ! A tisztítás után teljesen szárítsa meg a 
markolatot, miel!tt használatba venné.

7.6 A tömít!gy"r"k tisztítása vagy 
cseréje

A két O-gy"r" nem engedi túl könnyen 
forogni a markolatot.

Ha túl könnyen forog a markolat és emi-
att ellen!rizetlenül változik a t"kinyúlás:

 ! Tisztító- vagy fert!tlenít!szerrel meg-
nedvesített puha kend!vel törölje le a 
zsírt a tömít!gy"r"kr!l.

 ! Ha nem sz"nik meg a gond, helyezzen 
be új tömít!gy"r"ket és szükség esetén 
kenje szilikonzsírral.

8 A készülék szállítási és 
tárolási feltételei

FIGYELEM

A termék megsérülhet, ha leejtik
A HAWK Pen készülék leejtésekor 
megsérülhet a motorja és kilazulhat a 
kábelcsatlakozónál lev! véd!sapkája, s 
így szabaddá válhat a kábel.

 ! A HAWK Pen készüléket mindig a 
HAWK Pen TÁLCÁRA fektesse, hogy 
ne gurulhasson el és ne eshessen le.

 ! Ha a HAWK Pen készülék leesett, 
ellen!rizze szemrevételezéssel és 
hallgassa meg, hogy m"ködés köz-
ben nem ad-e szokatlan zajokat.

 ! Ha a HAWK Pen készülék láthatóan 
megsérült, szokatlan hangokat ad 
vagy szokatlanul viselkedik, ellen-
!riztesse szakszervizzel vagy a szak-
keresked!vel. 

 ! Csak eredeti csomagolásban szállítsa 
a HAWK Pen készüléket és tartozékait.
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 ! A következ! feltételek betartásával 
tárolja a HAWK Pen készüléket és tar-
tozékait:

Környezeti h!mér-
séklet -40 – +50 °C

Relatív páratar-
talom 30 – 75%

Légnyomás 200 – 1060"hPa

9 A készülék ártalmatlanítása

 ! A feltüntetett jellel megjelölt 
HAWK Pen készüléket és tarto-
zékait az elhasznált elektroni-
kus készülékekre vonatkozó hatályos 
el!írások szerint ártalmatlanítsa. A 
hatályos el!írásokat megtudakolhatja a 
szakszervizt!l, szakkeresked!t!l vagy 
az illetékes hatósági szervekt!l.

 ! Készítsen el! a munkahelyen egy táro-
lóedényt a szennyezett részek szaksze-
r# ártalmatlanítására.

 ! A használt vagy hibás biztonsági pat-
ronokat helyezze az átszúrásnak el-
lenálló edénybe (biztonsági dobozba) 
az érvényben lév! országos el!írások 
szerint.

10 Kérdések vagy nehézségek 
kezelése

M#ködési gondok:
 ! Szereljen le minden részegységet a 
HAWK Pen készülékr!l, pl. a markolatot 
és a csatlakozókábelt.

 ! Ellen!rizze az összes csatlakozót és 
szerelje vissza a részegységeket.

 ! Ellen!rizze ismét a HAWK Pen készülék 
m#ködését.

Makacs m#ködési gondokkal, kérdések-
kel és reklamációkkal forduljon az illeté-
kes szakkeresked!höz.

Aktuális kínálatunkat, bizton-
sági patronjaink és tartozéka-
ink választékát megtekintheti a  
www.cheyennetattoo.com webhelyen.

11 Gyártói nyilatkozatok

11.1 Garancianyilatkozat

A Cheyenne HAWK Pen tetoválógép 
megvásárásával egy kiváló min!ség#, 
márkás termékhez jutott.

A gép megbízhatóságát a legkorsze-
r#bb vizsgálati eljárások és tanúsí-
tások igazolják. Az MT.DERM GmbH  

a DIN EN ISO 13485:2016 (Orvostechnikai 
eszközök min!ségirányítási rendszere) 
szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

A termékre egy éves jótállás érvényes 
olyan m#ködési zavarok esetén, amelyek 
anyag- vagy gyártáshibákra vezethet!k 
vissza.

A tetoválómodulra vonatkozóan a meg-
adott érvényességi id!ig szavatoljuk a 
sterilitást zárt és sértetlen csomago-
lásban, a szállítási és tárolási feltételek 
betartása esetén. Az „Expiry Date“ érvé-
nyességi id! a modul címkéjén található. 
A tetoválómodulokkal kapcsolatos rekla-
máció esetén kérjük feltüntetni a címkére 
nyomtatott tételszámot.

A jótállás nem vonatkozik a következ! 
meghibásodásokra:
 • Azokra a meghibásodásokra és károk-
ra, melyek közvetlenül vagy közvetve 
a nem rendeltetésszer# használatra 
vagy a használati útmutató be nem tar-
tására vezethet!k vissza.

 • A hajtásba jutott folyadék vagy 
szenynyez!dés által okozott meghibá-
sodásokra

 • A lezuhanásra és leejtésre visszavezet-
het! meghibásodásokra és károkra

Cheyenne HAWK Pen
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11.2 Beépítési nyilatkozat
Beépítési nyilatkozat a gépekr!l szóló 2006/42/EG sz. irányelv II. mellékletének 1 B része értelmében (Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008):

Gyártó: MT.DERM GmbH 
Blohmstraße 37-61
12307 Berlin, Németország

A lényeges m"szaki dokumen-
tumok összeállításáért felel!s 
személy:

Dr. Andreas Pachten, CE- és dokumentációs megbízott, MT.DERM GmbH 
Blohmstraße 37-61 
12307 Berlin, Németország

Termékmegnevezés: 
Terméknév: 
Cikkszám:

Tetoválógép 
Cheyenne HAWK Pen 
CB-5.10; CBR-5.10; CB-5.10-B; CB-5.10-O; CB-5.10-P;  
CB-5.10-R; CB-5.10-S

A gyártó kijelenti, hogy a fent megnevezett termék a gépekr!l szóló irányelv értelmében egy részben kész gép. A terméket kizárólag gépbe történ! 
beépítésre vagy részben kész gépnek szánták, ezért még nem felel meg a gépekr!l szóló irányelv minden követelményének.

A gépekr!l szóló irányelv alkalmazott és betartott alapvet! követelményei a következ!k:

1.1.2; 1.1.3;1.1.5; 1.1.6; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4;1.3.7; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.11; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.7.1.1; 1.7.4; 
1.7.4.1;1.7.4.2; 1.7.4.3; 2.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.2.1; 2.2.1.1

A VII. melléklet B része alapján a különleges m"szaki dokumentumok elkészültek. A m"szaki dokumentumok összeállításáért felel!s személy köte-
lezettséget vállal arra, hogy a dokumentumokat megalapozott kérést követ!en továbbítja a nemzeti hatóságok részére. A továbbítás postai úton papír 
alapon vagy elektronikus adathordozón végzend!.

A terméket mindaddig tilos üzembe helyezni, míg meg nem állapítják, hogy a gép, amelybe a fent említett terméket beépítik, a gépekr!l szóló irányelv 
minden alapvet! követelményének megfelel.
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A fent említett termék az alábbi vonatkozó irányelvek követelményeinek felel meg:

EU Egyesült Királyság

EMC irányelv 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Gépekr!l szóló irányelv  
2006/42/EG

The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013

RoHS-irányelv 2011/65/EU The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 
2012

Az alábbi harmonizált szabványokat alkalmaztuk:

EN 55014-1:2006 + A1:2009  
+ A2:2011

Elektromágneses összeférhet!ség – Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követe-
lményei – 1. rész: Zavarkibocsátás

EN 55014-2:1997 + Corrigendum 
1997 + A1:2001 + A2:2008

Elektromágneses összeférhet!ség – Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követe-
lményei – 2. rész: Zavart"rés

 

Ezt a nyilatkozatot a gyártó nevében kiadta: 

Jörn Kluge, Berlin, 2021.07.01.

 ___________________________________________________________ 
(Az ügyvezet! igazgató vagy meghatalmazottjának aláírása) 
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