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1 Informacje na temat 
instrukcji obs!ugi

Niniejsza instrukcja obs!ugi obowi"zuje 
dla Cheyenne HAWK Pen i jego akceso-
riów. Zawiera ona wa#ne informacje, 
zapewniaj"ce bezpieczn" i prawid!ow" 
eksploatacj$, obs!ug$ oraz piel$gnacj$ 
tych produktów.

Instrukcja nie zawiera wszystkich infor-
macji niezb$dnych do bezpiecznej eks-
ploatacji HAWK Pen i jego akcesoriów. 
Dlatego nale#y przestrzega% nast$puj"-
cych dodatkowych dokumentów:
 • instrukcja obs!ugi Cheyenne Power 
Unit i ewent. w!"cznika no#nego

 • informacji na temat kartrid#y bezpie-
cze&stwa i farb do tatua#u

 • kart bezpiecze&stwa 'rodków dezyn-
fekcyjnych i czyszcz"cych

 • uregulowa& odno'nie bezpiecze&stwa 
na miejscu pracy i ustawowych przepi-
sów dotycz"cych tatuowania

1.1 Sposób prezentacji ostrze"e#

Ostrze#enia zwracaj" uwag$ na niebez-
piecze&stwa gro#"ce ludziom i przed-
miotom, ich struktura jest nast$puj"ca:

 HAS!O

Rodzaj zagro"enia
Skutki

 ! Profilaktyka

Element Znaczenie

oznacza niebezpiecze&stwo 
zranienia

Has!o informuje o stopniu zagro-
#enia (patrz poni#sza tabela)

Rodzaj 
zagro#e-
nia

podaje rodzaj i (ród!o zagro-
#enia

Skutki opisuje mo#liwe nast$p-
stwa w razie zlekcewa#enia 
ostrze#enia

Profilaktyka informuje, w jaki sposób 
mo#na unikn"% zagro#enia

Has!o Znaczenie

Ostrze-
#enie

oznacza zagro#enie, które 
mo#e prowadzi% do 'mierci 
lub powa#nych obra#e&, je-
'li nie da si$ go unikn"%

Ostro#nie oznacza zagro#enie, które 
mo#e prowadzi% do lekkich 
lub 'rednich obra#e&, je'li 
nie da si$ go unikn"%

Uwaga oznacza ewentualne ryzy-
ko, które mo#e powodowa% 
zagro#enie dla 'rodowiska 
naturalnego, przedmiotów 
materialnych lub wyposa-
#enia do tatuowania, je'li 
nie da si$ go unikn"%.

1.2 Symbole u"ywane w niniejszej 
instrukcji obs!ugi

Symbol Znaczenie

 ! ) Wezwanie do dzia!ania

 • ) Punkt listy

 -  Podpunkt listy

Cheyenne HAWK Pen
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2 Wa!ne zasady 
bezpiecze"stwa

2.1 Ogólne zasady bezpiecze"stwa
 ! Przyrz!d do tatuowania nale"y trzyma# 
z dala od dzieci.

 ! Nale"y dok$adnie zapozna# si% z ca$! 
niniejsz! instrukcj! obs$ugi.

 ! Niniejsz! instrukcj% nale"y przechowy-
wa# w taki sposób, aby w ka"dej chwili 
by$a dost%pna dla wszystkich osób, 
które u"ywaj!, czyszcz!, dezynfekuj!, 
przechowuj! lub transportuj! przyrz!d.

 ! Przyrz!d do tatuowania nale"y przeka-
zywa# kolejnym u"ytkownikom zawsze 
wraz z niniejsz! instrukcj! obs$ugi.

 ! Nale"y przestrzega# przepisów doty-
cz!cych tatua"u obowi!zuj!cych w kra-
ju u"ytkownika. Studio tatua"u powinno 
by# czyste pod wzgl%dem higienicznym 
i odpowiednio o&wietlone.

 ! Przyrz!du do tatuowania, jego akceso-
riów i Power Unit oraz wszelkich kabli 
zasilaj!cych nale"y u"ywa# tylko wtedy, 
gdy s! w idealnym stanie technicznym.

 ! Nale"y u"ywa# tylko oryginalnych kar-
trid"y bezpiecze'stwa, akcesoriów i 
cz%&ci zamiennych produkcji Cheyenne.

2.2 Zasady bezpiecze"stwa zale!ne 
od produktu

 ! Nie wolno modyfikowa# przyrz!du, 
kartrid"y bezpiecze'stwa ani innych 
akcesoriów.

 ! Uwa"a#, aby do wn%trza nap%du nie do-
sta$y si% "adne ciecze.

 ! W czasie tatuowania nale"y chroni# 
wszystkie cz%&ci przyrz!du, stosuj!c 
foliowy r%kaw ochronny (patrz rozdzia$ 
5.4 na stronie 204).

 ! Je"eli przyrz!d do tatuowania nie jest 
u"ywany, nale"y go wy$!czy# i od$o"y# 
bezpiecznie w taki sposób, aby nie 
móg$ si% stoczy# ani spa&#.

 ! Nale"y przestrzega# danych technicz-
nych podanych w niniejszej instrukcji 
obs$ugi oraz warunków eksploatacji, 
transportu i przechowywania (patrz 
rozdzia$ 4 na stronie 201).

 ! Je&li na przyrz!dzie b%d! widoczne 
oznaki uszkodze' lub je&li nie b%dzie 
on dzia$a$ jak zwykle, nale"y przekaza# 
go do sprawdzenia specjali&cie.

2.3 Istotne przepisy dot. higieny 
i#bezpiecze"stwa

Aby zapobiec zara"eniu klienta lub tatu-
a"ysty chorobami zaka(nymi:

 ! Przed u"yciem wykona# wszystkie 
czynno&ci w celu dezynfekcji wypo-
sa"enia (patrz rozdzia$ 5.1 na stronie 
202).

 ! Podczas tatuowania nale"y u"ywa# r%-
kawiczek jednorazowych z nitrilu lub 
lateksu; przed u"yciem nale"y je zde-
zynfekowa#.

 ! Przed rozpocz%ciem tatuowania wra"-
liwe miejsca na skórze klienta powinno 
si% przemy# $agodnym &rodkiem czysz-
cz!cym i dezynfekuj!cym. Wybieraj!c 
&rodek dezynfekcyjny nale"y prze-
strzega# wytycznych obowi!zuj!cych 
w danym kraju.

 ! Dla ka"dego klienta nale"y u"ywa# za-
wsze nowego, sterylnie zapakowanego 
kartrid"a bezpiecze'stwa. Przed jego 
u"yciem nale"y si% upewni#, "e opa-
kowanie jest nieuszkodzone i "e data 
przydatno&ci do u"ycia nie up$yn%$a.

 ! Zu"yte lub uszkodzone kartrid"e bez-
piecze'stwa utylizuje si% w przezro-
czystym pojemniku (Safety Box) zgod-
nie z przepisami obowi!zuj!cymi w 
danym kraju.

 ! Nie wolno dopu&ci#, aby kartrid"e bez-
piecze'stwa mia$y kontakt ze ska"ony-
mi przedmiotami, np. ubraniem. Ska-

Cheyenne HAWK Pen



198PL

!one kartrid!e bezpiecze"stwa nale!y 
niezw#ocznie utylizowa$.

 ! U!ywa$ wolno jedynie farb bezpiecznych 
pod wzgl%dem dermatologicznym i prze-
znaczonych do wykonywania tatua!y.

 ! Nale!y unika$ kontaktu ze &wie!o wy-
tatuowan' skór'. (wie!o wytatuowane 
obszary skóry nale!y chroni$ przed za-
brudzeniem, promieniami UV i s#o"cem.

 ! Regularnie kontrolowa$, czy przyrz'd 
do tatuowania nie wykazuje widocz-
nych oznak zabrudzenia. W takim wy-
padku, poza regularn' dezynfekcj', 
nale!y dodatkowo wykona$ wszystkie 
czynno&ci robocze podane w rozdziale 
7 na stronie 206.

2.4 Zastosowanie zgodne z przezna-
czeniem i przeciwwskazania

2.4.1 Przeznaczenie

Przeznaczeniem jest minimalnie inwa-
zyjne nak#uwanie sterylnych lub asep-
tycznych barwników pigmentowych po-
chodzenia mineralnego lub organicznego 
do skóry w#a&ciwej za pomoc' mikropig-
mentacji (tatuowanie).

Ze wzgl%du na minimalnie inwazyjne na-
k#uwanie naskórka (górna warstwa skó-
ry) i skóry w#a&ciwej (&rodkowa warstwa 

skóry), skóra nie ma !adnych otwartych 
ran. W zwi'zku z tym skóra potrzebuje 
tylko bardzo krótkiej fazy regeneracji, w 
której przywraca si% funkcj% nab#onka.

Zakres zastosowania

Tatuowanie cia#a

2.4.2 Przeciwwskazania

Tatua!y nie wolno robi$, gdy osoba tatu-
owana:
 • cierpi na hemofili%/zaburzenia krzepli-
wo&ci krwi

 • za!ywa obecnie leki rozrzedzaj'ce 
krew (np. warfaryna, heparyna, kwas 
acetylosalicylowy)

 • choruje na niekontrolowan' cukrzyc% 
(diabetes mellitus)

 • cierpi na dowoln' form% aktywnego 
tr'dziku na tatuowanym obszarze skóry

 • choruje na dermatozy (np. zmiany no-
wotworowe skóry, bliznowce lub du!a 
sk#onno&$ do tworzenia si% bliznow-
ców, rogowacenie s#oneczne skóry, bro-
dawki i / lub znamiona) na tatuowanym 
obszarze skóry

 • posiada otwarte rany i/lub egzemy i/
lub wysypki na tatuowanym obszarze 
skóry

 • posiada blizny na tatuowanym obsza-
rze skóry

 • cierpi na infekcje systemowe i choro-
by zaka)ne (np. !ó#taczka typu A, B, C, 
D, E lub F; jest nosicielem wirusa HIV) 
lub ostre miejscowe infekcje skóry (np. 
opryszczka, tr'dzik ró!owaty)

 • jest w trakcie chemioterapii, radiotera-
pii lub terapii wysokimi dawkami korty-
kosteroidów (zalecenie: od czterech ty-
godni przed rozpocz%ciem do czterech 
tygodni po zako"czeniu terapii)

 • jest krócej ni! dwana&cie miesi%cy po 
operacji plastycznej tatuowanego ob-
szaru skóry

 • przyjmowa#a w ci'gu ostatnich sze&ciu 
miesi%cy zastrzyki z wype#niaczem w 
tatuowanym obszarze skóry

 • znajduje si% pod wp#ywem alkoholu i/ 
lub &rodków odurzaj'cych

 • jest w ci'!y lub karmi piersi'

Zabieg obejmuj'cy &luzówki i ga#ki oczne 
jest surowo wzbroniony.

Zabieg nale!y natychmiast przerwa$, 
je&li:
 • osoba tatuowana odczuwa du!y ból
 • osoba tatuowana straci przytomno&$/
poczuje md#o&ci
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2.5 Skutki uboczne

W niektórych przypadkach podczas tatu-
owania lub po nim mog! wyst!pi" lekkie 
skutki uboczne, wymienione poni#ej.

Cz!sto:
 • miejscowe krwawienia w obszarze ta-
tuowanej skóry

 • ból lub z$e samopoczucie na drugi 
dzie% po tatuowaniu

 • krótkotrwa$e reakcje zapalne, rumie% i/
lub obrz&ki w pierwszych 6 dniach po 
tatuowaniu

 • podra#nienia skóry (np. 'wi!d lub roz-
grzanie), które zwykle ust&puj! w ci!gu 
pierwszych 12 do 72 godzin po tatu-
owaniu

 • tworzenie si& strupów, które goj! si& 
zwykle w ci!gu pierwszych 5 dni

 • tymczasowe $uszczenie si& skóry, które 
przechodzi zwykle w ci!gu 8 dni

Rzadko:
 • tworzenie si& p&cherzyków wywo$a-
nych wirusem opryszczki pospolitej 
typu I (HSV I)

 • tworzenie si& ma$ych krost lub pro-
saków w przypadku niedok$adnego 
oczyszczenia skóry przed tatuowaniem

 • przebarwienie skóry w$asnym pigmen-
tem skóry, zw$aszcza przy ciemniej-
szych typach skóry, ca$kowicie ust&pu-
j!ce po kilku tygodniach

 • reakcje retinoidalne (od lekkiego za-
czerwienia po schodzenie skóry)

 • mo#liwe rozgrzewanie si& pigmento-
wanego obszaru pod dzia$aniem pro-
mieni PET i MRT

Zasadniczo 'wie#o wytatuowane obszary 
skóry nale#y chroni" przed promieniami 
UV i s$o%cem.

Poza tym przy wykonywaniu tatua"u 
mog# wyst#pi$ nast!puj#ce problemy:
 • ró#nice w odcieniach barwników
 • utrata pigmentu
 • reakcje alergiczne na sk$adniki asep-
tycznych barwników

2.6 Wymagane kwalifikacje

Przyrz!d do tatuowania mo#e by" u#y-
wany tylko przez osoby posiadaj!ce na-
st&puj!c! wiedz&:
 • gruntowna znajomo'" procesu tatu-
owania, zw$aszcza prawid$owej g$&bo-
ko'ci i cz&stotliwo'ci nak$uwania

 • znajomo'" przepisów dotycz!cych hi-
gieny i bezpiecze%stwa (patrz rozdzia$ 
2.3 na stronie 197)

 • znajomo'" sposobu dzia$ania farb do 
tatua#u pod skór!

 • znajomo'" zagro#e% i skutków ubocz-
nych (patrz rozdzia$ 2.4.2 na stronie 
198 i 2.5 na stronie 199).

2.7 U!ytkowanie zgodnie z"przezna-
czeniem

Zabieg musi by" przeprowadzony w su-
chym, czystym i wolnym od dymu 'rodo-
wisku oraz w higienicznych warunkach. 
Urz!dzenie nale#y przygotowa", u#ywa" 
i konserwowa" w sposób opisany w ni-
niejszej instrukcji obs$ugi. Przestrzega" 
nale#y w szczególno'ci obowi!zuj!cych 
przepisów dotycz!cych organizacji miej-
sca pracy, a materia$y, które maj! by" 
u#yte, musz! by" sterylne.

U#ytkowanie zgodne z przeznaczeniem 
oznacza równie#, #e niniejsza instrukcja 
obs$ugi, a w szczególno'ci informacje 
istotne pod wzgl&dem bezpiecze%stwa, 
zosta$y dok$adnie przeczytane i zrozu-
miane.

U#ytkowanie zgodne z przeznaczeniem 
obejmuje wy$!cznie nast&puj!ce grupy 
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konsumentów: osoby pe!noletnie, ciesz"-
ce si# dobrym stanem zdrowia.

U$ytkowanie niezgodne z przeznacze-
niem uwa$a si# za niezgodne z prze-
znaczeniem, je$eli urz"dzenie lub jego 
akcesoria s" u$ywane w sposób inny ni$ 
opisany w niniejszej instrukcji obs!ugi lub 
je$eli nie s" przestrzegane warunki eks-
ploatacji. Zabronione s" w szczególno%ci 
zabiegi zwi"zane z przeciwwskazaniami.

2.8 Symbole na produkcie

Na HAWK Pen, jego akcesoriach lub opako-
waniu znajduj" si# nast#puj"ce symbole:

Symbol Znaczenie

Przestrzega& instrukcji ob-
s!ugi!

Producent

Data produkcji

Numer katalogowy

N Numer seryjny

Numer partii

Wysterylizowany tlenkiem etylenu

Data wa$no%ci do

Uwaga!

Ograniczenie temperatury

Ograniczenie wilgotno%ci

Przechowywa& w miejscu 
suchym

'atwo t!uk"cy si#

Nie u$ywa&, je%li opakowanie 
jest uszkodzone

Produkt jednorazowego u$ytku!

Utylizowa& jako sprz#t 
elektroniczny!

Produkt jest zgodny z obo-
wi"zuj"cymi wymaganiami 
okre%lonymi w prawodaw-
stwie harmonizacyjnym 
Wspólnoty Europejskiej.

Produkt jest zgodny z obo-
wi"zuj"cymi wymaganiami 
okre%lonymi w przepisach 
Wielkiej Brytanii.

3 Zakres dostawy

1 Cheyenne HAWK Pen
1 HAWK Pen Tray
1 kabel zasilaj"cy
1 adapter do kabla (wtyczka typu jack 

6,3(mm na tulei 3,5(mm)
1 zestaw serwisowy z zapasowymi 

o-ringami
1 instrukcja obs!ugi

Cheyenne HAWK Pen
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4 Informacje produktowe na 
temat HAWK Pen

Jako urz!dzenie o wysokiej wydajno"ci 
Cheyenne HAWK Pen pracuje znacznie 
ciszej i wpada w mniejsze wibracje w 
porównaniu ze zwyk#ymi przyrz!dami do 
tatuowania. Dysponuje du$! si#! i cz%sto-
tliwo"ci! nak#uwania.

4.1 Dane techniczne

Napi%cie znamionowe 6 do 12,6 V DC

Pobór mocy 4 W

Pr!d rozruchu Maks. 2,5 A dla 
maks. 200 ms

Cz%stotliwo"& nak#uwania 70 do 160 Hz

Skok 3,5 mm

Wysuni%cie ig#y 0 do 4,5 mm

Przy#!cze elektryczne Wtyczka typu 
jack 3,5 mm

Nap%d Precyzyjny silnik 
na DC

Tryb pracy Praca ci!g#a

'rednica 25,4 mm

D#ugo"& 123 mm

Ci%$ar ok. 130 g

Poziom ci"nienia 
akustycznego 
emisji

maks. 70 dB (A)

(!czna warto"& 
drga)

maks. 2,5 m/s*

4.2 Warunki eksploatacji

Temperatura otoczenia +10 do +35+°C

Poziom wilgotno"ci 
wzgl%dnej

30 do 75%

4.3 Akcesoria

Za po"rednictwem specjalistycznych 
sklepów mo$na naby& nast%puj!ce akce-
soria Cheyenne:
 • kartrid$e bezpiecze)stwa Cheyenne
 • Cheyenne Power Units
 • w#!cznik no$ny Cheyenne
 • uchwyty
 • foliowe r%kawy ochronne
 • adapter do kabla
 • pier"cienie o-ring w dwóch ró$nych 
rozmiarach

Foliowe r%kawy ochronne musz! mie& 
"rednic% od 26 do 31+mm. Odpowiada to 
szeroko"ci r%kawa od 40 do 50+mm.

5 Przygotowanie HAWK Pen 
do u!ytku

UWAGA

Niebezpiecze!stwo uszkodze! spo-
wodowanych kondensatem wodnym
Je"li HAWK Pen np. podczas transpor-
tu by# nara$ony na ró$ne temperatury, 
to w jego wn%trzu mog#o doj"& do na-
gromadzenia si% kondensatu wodnego, 
uszkadzaj!cego uk#ady elektroniczne.

 ! Nale$y si% upewni&, $e HAWK Pen 
przed uruchomieniem nagrza# si% do 
temperatury otoczenia. Je"li by# on 
wystawiony na du$e wahania tempe-
ratury, trzeba odczeka& przynajmniej 
3 godziny na ka$de 10+ °C ró$nicy 
temperatury, zanim rozpocznie si% z 
nim prac%.

 ! HAWK Pen wolno u$ywa& tylko w tem-
peraturze otoczenia od +10 do +35+°C.

Cheyenne HAWK Pen
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5.1 Dezynfekcja wyposa!enia

UWAGA

Niebezpiecze!stwo uszkodzenia na-
p"du spowodowane cieczami
Je!li !rodki dezynfekcyjne dostan" si# 
do wn#trza nap#du, cz#!ci elektryczne 
i mechaniczne mog" ulec korozji.

 ! Nap#du nigdy nie wolno zanurza$ w 
!rodku dezynfekcyjnym.

UWAGA

Niebezpiecze!stwo uszkodzenia wyro-
bu spowodowane stosowaniem niedo-
zwolonych #rodków dezynfekcyjnych
%rodki dezynfekcyjne, które nie s" 
kompatybilne z materia&ami, z których 
wykonano produkt, mog" spowodowa$ 
uszkodzenia powierzchni.

 ! U'ywa$ nale'y wy&"cznie takich 
!rodków dezynfekcyjnych, które s" 
dozwolone wed&ug regulacji danego 
kraju u'ytkownika.

 ! Przestrzega$ listy zalecanych !rodków 
dezynfekcyjnych z rozdzia&u „Zgodno!$ 
materia&ów“ na stronie(207.

 ! Wy&"czy$ napi#cie zasilania HAWK Pen.
 ! Sprawdzi$, czy HAWK Pen nie jest 
mocno zanieczyszczony przez cofaj"c" 
si# farb# lub p&yny ustrojowe. W takim 
wypadku wykona$ wszystkie czynno!ci 
podane w rozdziale „Czyszczenie i bie-
'"ca obs&uga techniczna HAWK Pen“ 
(patrz strona(206).

 ! Wytrze$ kabel zasilaj"cy, nap#d, uchwyt 
ii HAWK Pen Tray mi#kk" szmatk" na-
s"czon" !rodkiem dezynfekcyjnym.

5.2 Wymiana kartrid!a 
bezpiecze"stwa

 OSTRZE$ENIE

Niebezpiecze!stwo zranienia przez ig%y
Zranienia przez ska'one ig&y kartrid'a 
bezpiecze)stwa mog" by$ przyczyn" 
zara'enia.

 ! W przyrz"dzie HAWK Pen nale'y u'y-
wa$ wy&"cznie oryginalnych kartri-
d'y bezpiecze)stwa Cheyenne. Dzi#ki 
wbudowanej w kartrid' membranie 
zabezpieczaj"cej do nap#du nie mo'e 
si# przedosta$ ani farba, ani zarazki 
chorobotwórcze.

 ! Kartrid'a bezpiecze)stwa nigdy nie 
nale'y chwyta$ za ko)cówk#.

 ! Przed wymian" kartrid'a bezpie-
cze)stwa HAWK Pen nale'y wy&"-
czy$.

 ! Upewni$ si#, 'e przy wyjmowaniu 
u'ywanego kartrid'a w uchwycie nie 
pozosta&y resztki farby.

 ! Nigdy nie wolno wyciska$ igie& z kar-
trid'a bezpiecze)stwa.

 ! Po wyj#ciu u'ywanego kartrid'a 
sprawdzi$, czy ig&y s" w nim ca&kowi-
cie schowane.

 ! U'ywane kartrid'e bezpiecze)stwa, 
które nie s" ju' potrzebne do bie'"-
cych zastosowa), nale'y prawid&owo 
utylizowa$ (patrz rozdzia& „Utylizacja 
wyposa'enia“ na stronie(208).

 ! Kartrid'e bezpiecze)stwa s" dostar-
czane w sterylnych opakowaniach. Ze 
sterylnego opakowania wyjmuje si# je 
dopiero bezpo!rednio przed u'yciem.

 ! Przyrz"d HAWK Pen nale'y zawsze 
odk&ada$ na HAWK Pen Tray, 'eby 
kartrid' bezpiecze)stwa nie mia& 
kontaktu z pod&o'em.

 ! W przypadku skaleczenia ska'on" ig&" 
nale'y skontaktowa$ si# z lekarzem.
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 ! Wy!"czy# napi$cie zasilania HAWK Pen.
 ! Kartrid% bezpiecze&stwa w!o%y# w 
otwór uchwytu, tak jak pokazano to na 
ilustracji poni%ej.

Dzi$ki dwóm specjalnym wypustkom 
na swojej górnej i dolnej stronie kar-
trid% pasuje do owalnego otworu tylko 
w dwóch pozycjach.

 ! Obróci# kartrid% o ok. 45° w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Przy przekr$caniu wyczu# mo%na czte-
ry punkty blokady, dopóki kartrid% nie 
zablokuje si$ ca!kowicie.

 ! Sprawdzi#, czy kartrid% bezpiecze&-
stwa dobrze tkwi w otworze.

 ! Aby wyj"# kartrid%, trzeba go przekr$-
ci# w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara i wyj"# z uchwytu.

5.3 Pod!"czanie zasilacza

 OSTRO!NIE

Niebezpiecze"stwo zwarcia i zagro#enie 
lekkim pora#eniem pr$dem elektrycznym
W przypadku widocznych uszkodze& kabli 
lub przy!"cza kablowego istnieje zagro-
%enie pora%eniem pr"dem elektrycznym 
i uszkodzenia uk!adów elektronicznych.

 ! Wzrokowo sprawdzi# HAWK Pen i ka-
ble pod k"tem uszkodze&, np. przy!"-
cza kablowego.

 ! Kabla zasilaj"cego przy nap$dzie ni-
gdy nie nale%y za!amywa#.

 ! Przestrzega# instrukcji obs!ugi zasi-
lacza.

 OSTRO!NIE

Niebezpiecze"stwo potkni%cia si% o kabel
Nieprawid!owo po!o%one kable mog" 
by# przyczyn" potkni$# i ran.

 ! Wszystkie kable nale%y uk!ada# tak, 
%eby nikt si$ o nie potkn"! lub przy-
padkowo ich nie wyci"gn"!.

Istniej" trzy mo%liwo'ci zasilania przy-
rz"du:

1. Pod!"czenie do Power Unit Cheyenne 
za po'rednictwem kabla zasilaj"cego 
obj$tego dostaw" (sposób zalecany).

2. Pod!"czenie do zasilacza obcej pro-
dukcji za po'rednictwem tulei 6,3 mm 
z u%yciem dostarczonego adaptera 
do kabla. Zasilacz obcej produkcji 

ok. 45°

Dostarczony kabel 
adaptera 

Kabel adaptera Y

Za
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cz
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go
 

pr
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Cheyenne Power Unit
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musi dostarcza! napi"cie sta#e ok.  
6 do 12,5 V DC oraz pr$d rozruchowy 
wymagany w rozdziale 4.1 na stronie 
201. Je%li do przyrz$du pod#$czy si" 
napi"cie wy&sze ni& ok. 13,5 V, auto-
matycznie si" on wy#$czy.

3. Pod#$czenie do zasilacza innego pro-
ducenta za po%rednictwem opcjo-
nalnie dost"pnego adaptera do kabli 
typu'Y z wtykami bananowymi. Czer-
wony bananowy wtyk pod#$cza si" do 
bieguna dodatniego na zasilaczu, a 
czarny do ujemnego.

 ! Po#$czy! tulej" jacka dostarczonego 
kabla zasilaj$cego z przy#$czem na na-
p"dzie HAWK Pen.

 ! Wtyk jack kabla zasilaj$cego do ko(ca 
w#o&y! do gniazda wyj%ciowego Power 
Unit.

 ! Pod#$czy! zasilacz do sieci.
 ! Power Unit i HAWK Pen Tray przykry! 
foli$ ochronn$.

5.4 Naci!ganie r"kawa ochronnego

 OSTRO!NIE

Ryzyko infekcji wskutek ska"onego 
r#kawa ochronnego
Zaniechana wymiana r"kawa ochron-
nego do uchwytu mo&e powodowa! 
przeniesienie chorób.

 ! Dla ka&dego klienta nale&y stosowa! 
nowy r"kaw ochronny do uchwytu.

UWAGA

Niebezpiecze$stwo uszkodzenia na-
p#du spowodowane cieczami
Je%li ciecz dostanie si" do wn"trza na-
p"du lub do przy#$cza, cz"%ci elektrycz-
ne i mechaniczne mog$ ulec korozji.

 ! Nale&y zawsze u&ywa! r"kawa 
ochronnego (1) o odpowiednich wy-
miarach (patrz rozdzia# 4.3 na stronie 
201).

 ! Wyci$gn$! kabel zasilaj$cy z przyrz$du 
do tatuowania.

 ! Odci$! kawa#ek r"kawa o odpowiedniej 
d#ugo%ci.

 ! Ca#y odci"ty kawa#ek foliowego r"kawa 
ochronnego nasun$! na kabel zasila-
j$cy.

 ! Ca#kowicie odkr"ci! uchwyt' (1) od na-
p"du.

 ! Po#$czy! ponownie kabel zasilaj$-
cy z nasuni"tym foliowym r"kawem 
ochronnym do przyrz$du do tatuowa-
nia.

 ! Koniec r"kawa'(2) naci$gn$! ca#kowicie 
na przyrz$d do tatuowania.

1

2
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 ! Z powrotem przykr!ci" uchwyt# (1) do 
gwintu nap!du.

5.5 Kontrola wyposa!enia
 ! Przeprowadzi" wzrokow$ kontrol! wy-
posa%enia:
 - Czy widoczne s$ zewn!trzne uszko-
dzenia (np. p!kni!cia kabla zasilaj$-
cego, poluzowana nak&adka w obr!-
bie przy&$cza kabla)?

 - Czy kable le%$ swobodnie?
 - Czy kartrid% bezpiecze'stwa i ig&y s$ 
prawid&owo skierowane?

 ! W&$czy" HAWK Pen i przeprowadzi" 
prób! s&uchow$: czy s&ycha" dziwne 
odg&osy podczas pracy lub czy praca 
nie jest nienaturalnie g&o(na?

 ! W razie nieprawid&owo(ci nale%y prze-
strzega" zalece' z rozdzia&u „W razie 
w$tpliwo(ci i#problemów“ i „Deklaracja 
gwarancyjna“ na stronie#209.

 ! Je(li z przyrz$dem HAWK Pen nie mo%-
na pracowa" bezpiecznie, nale%y go 

wy&$czy" i zwróci" si! do odpowiednie-
go sprzedawcy-specjalisty.

6 U!ywanie HAWK Pen

6.1 Nastawianie wysuni"cia ig#y

 OSTRO!NIE

Niebezpiecze"stwo zranienia wskutek 
zbyt du#ego wysuni$cia ig%y
Du%e wysuni!cie ig&y umo%liwia du%$ 
g&!boko(" wk&ucia. Je(li wysuni!cie 
ig&y i g&!boko(" wk&ucia s$ za du%e, 
mo%e doj(" do naruszenia tkanki pod-
skórnej.

 ! Tatuowanie zawsze nale%y rozpoczy-
na" z niewielkim wysuni!ciem ig&y.

 ! W&$czy" zasilanie.
 ! Zmieni" wysuni!cie ig&y przy w&$czo-
nym przyrz$dzie HAWK Pen, kr!c$c 
uchwytem.
Obrót w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara zwi!ksza wysuni!-
cie ig&y:

Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara zmniejsza wysuni!-
cie ig&y:

 ! Sprawdzi" wysuni!cie ig&y HAWK Pen.
Je(li podczas pracy wysuni!cie ig&y w 
sposób niekontrolowany ulegnie zmia-
nie wskutek odblokowania si! uchwytu, 
to nale%y dok&adnie wyczy(ci" wn!trze 
uchwytu, gwint nap!du, wpusty i ma&y 
o-ring (patrz strona# 207). Je(li pro-
blem nadal istnieje, dodatkowo wymie-
ni" ma&y o-ring (patrz strona#208).
Je(li mimo to problem wci$% wyst!pu-
je, trzeba si! zwróci" do odpowiedniego 
sprzedawcy-specjalisty. 

1
+

Maks.

-
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6.2 Nastawianie cz!stotliwo"ci 
nak#uwania

 OSTRO!NIE

Niebezpiecze"stwo zranienia wskutek 
zbyt du#ej cz$stotliwo%ci nak&uwania
Za du!a cz"stotliwo#$ nak%uwania po-
woduje przeci"cie skóry. 

 ! Tatuowanie nale!y rozpoczyna$ z niewiel-
k& cz"stotliwo#ci& nak%uwania, np. 70.

 ! W%&czy$ zasilanie.
 ! Ustawi$ odpowiedni& cz"stotliwo#$ na-
k%uwania.
Cz"stotliwo#$ nak%uwania dostosowuje 
si" do rodzaju skóry klienta, do wysu-
ni"cia igie% i do indywidualnej g%"boko-
#ci nak%uwania podczas pracy oraz do 
jej pr"dko#ci.

Poprzez Cheyenne Power Unit cz"stotli-
wo#$ nak%uwania mo!na przyciskami ze 
strza%kami ustawia$ na 10 poziomach.

6.3 Pobieranie farby
 ! Koniec pracuj&cego kartrid!a bez-
piecze'stwa zanurzy$ bezpo#rednio 
przed u!yciem na 2-3 sekundy w far-
bie. Unika$ przy tym kontaktu z samym 
pojemnikiem.
Farba zostaje nabrana do ig%y.
Alternatywnie farb" mo!na zakropli$ 
steryln& pipet& do otworu na kartrid!u 
bezpiecze'stwa.

7 Czyszczenie i bie$%ca obs#u-
ga techniczna HAWK Pen

 OSTRO!NIE

Niebezpiecze"stwo zwarcia i zagro#e-
nie lekkim pora#eniem pr'dem elek-
trycznym
Je#li cz"#ci HAWK Pen s& demontowa-
ne i czyszczone pod napi"ciem, istnieje 
niebezpiecze'stwo lekkiego pora!enia 
pr&dem elektrycznym i uszkodzenia 
uk%adów elektronicznych nap"du. 

 ! Przed przyst&pieniem do wszelkich 
prac zwi&zanych z czyszczeniem i 
obs%ug& techniczn& HAWK Pen nale!y 
od%&czy$ od napi"cia zasilania.

UWAGA

Niebezpiecze"stwo uszkodzenia na-
p$du spowodowane cieczami
Je#li #rodki czyszcz&ce lub dezynfek-
cyjne dostan& si" do wn"trza nap"du, 
cz"#ci elektryczne i mechaniczne mog& 
ulec korozji.

 ! Nap"du nigdy nie wolno zanurza$ w 
#rodku czyszcz&cym czy dezynfek-
cyjnym.

 ! Nap"du i kabla zasilaj&cego nigdy nie 
nale!y czy#ci$ w autoklawach lub w 
wannie ultrad(wi"kowej.

 ! Wybieraj&c #rodek czyszcz&cy i de-
zynfekcyjny uwa!a$ na zgodno#$ 
materia%ów (patrz nast"pny rozdzia%).

UWAGA

Niebezpiecze"stwo niekontrolowanej 
zmiany wysuni$cia ig&y wskutek na-
smarowania

Je#li uchwyt lub o-ringi zostan& na-
smarowane, to uchwyt b"dzie zbyt lek-
ko obraca%. Mo!e to prowadzi$ do nie-
kontrolowanej zmiany wysuni"cia ig%y.

 ! Nigdy nie wolno smarowa$ uchwytu 
i o-ringów.

Cheyenne HAWK Pen
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7.1 Zgodno!" materia#ów
 ! Zalecamy u!ywanie jednego z poni!-
szych "rodków dezynfekcyjnych:

Producent Produkt Czas dzia#a-
nia

Antiseptica Big Spray 
„new“ 1 do 5#min.

Bode Chemie Bacillol 30#s do 1#min.

Ecolab Incidin 
Foam 1 do 2#min.

Schülke & 
Mayr

Mikrozid 
Liquid 1 do 2#min.

Na podstawie podanych ni!ej zestawie$ 
co do zgodno"ci materia%ów mo!na oce-
ni&, jakie inne "rodki czyszcz'ce i dezyn-
fekcyjne mo!na stosowa&.

Anodowane aluminiowe cz("ci HAWK 
Pen s' odporne na:
 • s%abe kwasy (np. kwas octowy )#10%, 
kwas cytrynowy )#10%)

 • w(glowodory acykliczne (np. pentan, 
heksan)

 • etanol
 • wi(kszo"& nieorganicznych soli i ich 
wodnych roztworów (np. chlorek sodu, 
chlorek wapnia, siarczan magnezu)

Cz("ci HAWK Pen nie s' odporne na:
 • silne kwasy (np. kwas solny, kwas siar-
kowy, kwas azotowy)

 • kwasy utleniaj'ce si( (np. kwas 
nadoctowy)

 • %ugi (np. %ug sodowy, amoniak i wszyst-
kie substancje o pH >#7)

 • w(glowodory aromatyczne/chlorowco-
wane (np. fenol, chloroform) oraz

 • aceton i benzyna

7.2 Dezynfekcja powierzchni

Przed i po ka!dym u!yciu:
 ! zdezynfekowa& wszystkie powierzch-
nie przyrz'du HAWK Pen i jego akce-
soriów w sposób opisany w rozdziale 
„Dezynfekcja wyposa!enia“ na stro-
nie#202.

7.3 Czyszczenie powierzchni

Zabrudzenia powierzchniowe:
 ! HAWK Pen i foliowy r(kaw ochronny 
wytrze& mi(kk' szmatk' nawil!on' 
"rodkiem czyszcz'cym lub dezynfeku-
j'cym.

 ! Powierzchnie trudno dost(pne, jak np. 
gwinty nap(du czy"ci si( przy pomocy 
mi(kkiej nylonowej szczoteczki.

7.4 Czyszczenie uchwytu w wannie 
ultrad$wi%kowej

Przy silniejszym zabrudzeniu uchwytu:
 ! U!ywa& p%ynu do czyszczenia Ticko-
med 1 lub Tickopur R33 produkcji firmy 
Dr.#H.#Stamm GmbH , zgodnie z zale-
ceniami producenta w st(!eniu 3% w 
zimnej wodzie.

 ! Proces czyszczenia powinien trwa& 10 
minut przy cz(stotliwo"ci 35#kHz.

 ! Po czyszczeniu dok%adnie osuszy& 
uchwyt przed u!yciem.

7.5 Sterylizacja uchwytu w auto-
klawie

W razie ska!enia uchwytu:
 ! Wykona& wszystkie czynno"ci podane 
w rozdziale „Dezynfekcja wyposa!enia“ 
(patrz strona#202).

 ! Uchwyt sterylizowa& w autoklawie 
przez 20 minut w temperaturze 121#°C 
i w ci"nieniu 2 barów.

 ! Po czyszczeniu dok%adnie osuszy& 
uchwyt przed u!yciem.

Cheyenne HAWK Pen



208PL

7.6 Czyszczenie lub wymiana  
o-ringów

Obydwa o-ringi zapobiegaj! zbyt lekkie-
mu obracaniu si" uchwytu.

Je#li uchwyt obraca si" zbyt lekko, tak 
$e dochodzi do niekontrolowanej zmiany 
wysuni"cia ig%y:

 ! Odt%u#ci& o-ringi mi"kk! szmatk! na-
wil$on! #rodkiem czyszcz!cym lub 
dezynfekcyjnym.

 ! Je#li problem nadal wyst"puje, o-ringi 
trzeba wymieni& na nowe i nasmaro-
wa& je w razie potrzeby smarem sili-
konowym.

8 Warunki transportu i!prze-
chowywania wyposa"enia

UWAGA

Niebezpiecze!stwo uszkodzenia pro-
duktu wskutek upadku
Je#li HAWK Pen upadnie, jego silnik 
mo$e dozna& uszkodze', a nak%adka w 
obr"bie przy%!cza kabla mo$e si" polu-
zowa& i ods%oni& kabel.

 ! Przyrz!d HAWK Pen nale$y zawsze 
odk%ada& na HAWK Pen Tray, $eby nie 
stoczy% si" ni spad%.

 ! Je#li HAWK Pen upadnie, trzeba 
przeprowadzi& wzrokow! kontrol" 
wszystkich cz"#ci i prób" s%uchow!, 
czy nie s%ycha& nienaturalnych odg%o-
sów pracy.

 ! Je#li HAWK Pen b"dzie wydawa% 
dziwne odg%osy lub je#li nie b"dzie on 
dzia%a% jak zwykle, nale$y go przeka-
za& go do sprawdzenia specjali#cie. 

 ! HAWK Pen i jego akcesoria nale$y 
transportowa& wy%!cznie w oryginal-
nym opakowaniu.

 ! HAWK Pen i jego akcesoria zawsze na-
le$y przechowywa& w nast"puj!cych 
warunkach:

Temperatura otoczenia -40 do +50 °C

Poziom wilgotno#ci 
wzgl"dnej 30 do 75%

Ci#nienie powietrza 200 do 1060(hPa

9 Utylizacja wyposa"enia

 ! Jak informuje o tym znajduj!-
cy si" obok znak, HAWK Pen i 
akcesoria utylizuje si" wed%ug 
obowi!zuj!cych zasad dla z%omu elek-
tronicznego. Informacje odno#nie obo-
wi!zuj!cych zasad mo$na uzyska& od 
sprzedawcy-specjalisty lub od odpo-
wiednich w%adz.

 ! Na miejscu pracy nale$y ustawi& po-
jemnik s%u$!cy do prawid%owej utyliza-
cji ska$onych cz"#ci.

 ! Zu$yte lub uszkodzone kartrid$e bez-
piecze'stwa utylizuje si" w przezro-
czystym pojemniku (Safety Box), zgod-
nie z przepisami obowi!zuj!cymi w 
kraju u$ytkownika.

10 W razie w#tpliwo$ci 
i!problemów

W razie zak%óce' dzia%ania:
 ! Najpierw roz%!czy& wszystkie sk%adniki, 
jak np. uchwyt oddzieli& i kabel zasila-
j!cy od%!czy& od HAWK Pen.

 ! Sprawdzi& wszystkie przy%!cza i po-
nownie z%o$y& cz"#ci.

 ! Ponownie sprawdzi& dzia%anie HAWK Pen.
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Je!li zak"ócenia w dzia"aniu nadal wyst#-
puj$ lub je!li ma si# problemy albo chce 
si# z"o%y& reklamacj#, nale%y si# zwróci& 
do odpowiedniego sprzedawcy-specjalisty.

Informacje na temat aktualnej oferty pro-
ducenta, wyboru kartrid%y bezpiecze'-
stwa i akcesoriów znajduj$ si# na stronie 
www.cheyennetattoo.com.

11 Deklaracje producenta

11.1 Deklaracja gwarancyjna

Przyrz$d do tatuowania Cheyenne  
HAWK Pen oznacza najwy%sz$ jako!& 
produktu.

Niezawodno!& przyrz$du gwarantuj$ 
najnowsze techniki kontrolne i certyfi-
katy. MT.DERM GmbH jest certyfikowana 
zgodnie z DIN EN ISO 13485:2016 (Sys-
tem zarz$dzania jako!ci$ dla wyrobów 
medycznych).

Produkt posiada jednoroczn$ gwarancj# 
na zak"ócenia w dzia"aniu, spowodowane 
b"#dami materia"owymi lub produkcyj-
nymi.

Kartrid%e bezpiecze'stwa maj$ gwaran-
cj# na sterylno!& do up"ywu daty przy-
datno!ci pod warunkiem zamkni#tego i 

nieuszkodzonego opakowania, pod wa-
runkiem, %e przestrzegano warunków 
transportu i przechowywania. Data przy-
datno!ci „Expiry Date” umieszczona jest 
na etykiecie kartrid%a. W razie reklamacji 
kartrid%y do tatua%u nale%y poda& numer 
partii nadrukowany na etykiecie.

Nie ponosimy odpowiedzialno!ci za na-
st#puj$ce szkody:
 • szkody i ich nast#pstwa spowodowane 
u%ytkowaniem niezgodnym z przezna-
czeniem lub nieprzestrzeganiem in-
strukcji obs"ugi.

 • szkody spowodowane przedostaniem 
si# do nap#du cieczy lub zanieczysz-
cze'

 • szkody i ich nast#pstwa spowodowane 
upadkiem lub upuszczeniem

Cheyenne HAWK Pen
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11.2 Deklaracja w!"czenia
Deklaracja w!"czenia w rozumieniu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, za!"cznik II 1 B (Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008):

Producent: MT.DERM GmbH 
Blohmstraße 37-61
12307 Berlin, Niemcy

Osoba upowa#niona do zesta-
wienia istotnej dokumentacji 
technicznej:

Dr Andreas Pachten, pe!nomocnik ds. CE i dokumentacji MT.DERM GmbH 
Blohmstraße 37-61 
12307 Berlin, Niemcy

Oznaczenie produktu: 
Nazwa produktu: 
Numer artyku!u:

Przyrz"d do tatuowania 
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

Producent deklaruje, #e wy#ej wymieniony produkt jest maszyn" niekompletn" w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Produkt jest przeznaczony 
wy!"cznie do monta#u w maszynie lub maszynie niekompletnej i z tego wzgl$du nie spe!nia jeszcze wszystkich wymogów dyrektywy maszynowej.

Zastosowane i przestrzegane podstawowe wymogi dyrektywy maszynowej:

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

Spec. dokumentacja techniczna zosta!a sporz"dzona wed!ug za!"cznika VII Cz$%& B. Pe!nomocnik ds. kompletacji dokumentacji technicznej 
zobowi"zuje si$ do przekazania dokumentacji organom w!adz pa'stwowych na podstawie uzasadnionego #"dania. Przekazanie nast"pi poczt" w 
formie papierowej lub na elektronicznym no%niku danych.

Uruchamianie produktu jest niedozwolone do czasu stwierdzenia, #e maszyna, w której zosta! zamontowany wy#ej wymieniony produkt, spe!nia 
wszystkie podstawowe wymogi dyrektywy maszynowej.

Cheyenne HAWK Pen
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Wy!ej wymieniony produkt spe"nia wymogi nast#puj$cych obowi$zuj$cych dyrektyw:

EU UK

Dyrektywa o zgodno%ci elektro-
magnetycznej 2014/30/EU

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Dyrektywa maszynowa  
2006/42/EG

The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013

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

Zastosowano nast#puj$ce normy zharmonizowane:

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

Kompatybilno%& elektromagnetyczna - Wymagania dotycz$ce przyrz$dów powszechnego u!ytku, narz#dzi 
elektrycznych i podobnych urz$dze' elektrycznych - Cz#%& 1: Emisja zak"óce'

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

Kompatybilno%& elektromagnetyczna - Wymagania dotycz$ce przyrz$dów powszechnego u!ytku, narz#dzi 
elektrycznych i podobnych urz$dze' elektrycznych - Cz#%& 2: Odporno%& na zak"ócenia

 

Niniejsza deklaracja jest sk"adana na odpowiedzialno%& producenta: 

Berlin, dnia 01.07.2021, Jörn Kluge 

 ___________________________________________________________ 
(podpis dyrektora lub jego pe"nomocnika) 

Cheyenne HAWK Pen
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