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1 El!szó a használati útmutatóhoz

Ez a használati útmutató a Cheyenne HAWK 
SPIRIT és HAWK THUNDER tetoválógépekre 
és tartozékaikra vonatkozik. Fontos infor-
mációkat tartalmaz e termék biztonságos 
és rendeltetésszer! üzembe helyezésér"l, 
használatáról és ápolásáról.

Ez a használati útmutató nem tartalmazza 
a tetoválógépek és tartozékaik biztonságos 
használatához szükséges összes tudni-
valót. Ezért kérjük, olvassa el a#következ" 
anyagokat is:
 ş a Cheyenne vagy más tápegység és 
adott esetben a lábkapcsoló használati 
útmutatóját,

 ş a biztonsági patronok és tetoválófestékek 
ismertet"it,

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

 ş a munkavédelmi rendelkezéseket és a 
tetoválásra vonatkozó törvényi el"íráso-
kat.

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 lehetséges 
következményeit

Megel"zés ismerteti a veszély 
megel"zési módját

Jelz!szó Jelentése

Figyel-
meztetés

a megel"zés elmulasztása 
esetén halálos vagy súlyos 
sérüléssel fenyeget" veszélyt 
jelez

Vigyázat a megel"zés elmulasztása 
esetén könny! vagy 
közepesen súlyos sérüléssel 
fenyeget" veszélyt jelez, ha 
a#veszélyt nem kerüli el
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Figyelem környezeti károkkal, anyagi 
károkkal vagy a tetováló 
készülék sérülésével 
fenyeget! lehetséges 
kockázatokat jelez

1.2 A használati útmutatóban 
alkalmazott jelölések

Jelölés Jelentése

 ! " Felhívás cselekvésre

 ş " Felsorolás pontja

 -  Felsorolás alpontja

2 Fontos biztonsági 
tudnivalók

2.1 Általános biztonsági tudnivalók

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

 ! Olyan helyen tárolja, ahol a HAWK SPIRIT 
vagy HAWK THUNDER készüléket hasz-
náló, tisztító, fert!tlenít!, sterilizáló, táro-
ló vagy szállító összes személy számára 
hozzáférhet!.

 ! Ha valakinek továbbadja a HAWK SPIRIT 
vagy HAWK THUNDER készüléket, ezt 
a" használati útmutatót is adja hozzá. 

 ! Tartsa be az országában a tetoválás-
ra hozott biztonsági el!írásokat. Tartsa 
a" tetoválóstúdiót tisztán, és gondoskod-
jon kell! megvilágításáról.

 ! Csak akkor használja a HAWK SPIRIT vagy 
HAWK THUNDER készüléket, tartozékait, 
tápegységét és csatlakozókábeleit, ha 
azok kifogástalan állapotban vannak. 

 ! Csak eredeti Cheyenne biztonsági patro-
nokat, tartozékokat és pótalkatrészeket 
használjon.

2.2 Termékfügg! biztonsági 
utasítások

 ! Soha ne módosítsa a HAWK SPIRIT vagy 
HAWK THUNDER készüléket, a biztonsági 
patronokat vagy egyéb tartozékokat.

 ! Vigyázzon, hogy ne jusson semmilyen fo-
lyadék a hajtás belsejébe.

 ! Tetoválás közben véd!töml!vel védje a 
hajtást és a csatlakozókábelt (lásd a kö-
vetkez! fejezetet: 5.3, 323. oldal). Fóliá-
val külön védje a tápegységet.

 ! Ha nem használja a HAWK SPIRIT vagy 
HAWK THUNDER készüléket, akkor kap-
csolja ki, és úgy helyezze le, hogy az ne 
tudjon leesni.

 ! Vegye figyelembe a m#szaki adatokat 
(lásd a következ! fejezetet: 4.2, 321. ol-
dal), és tartsa be az üzemelési feltétele-
ket (lásd a következ! fejezetet: 4.1, 321. 
oldal), valamint a szállítási és tárolási 
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feltételeket (lásd a következ! fejezetet: 8, 
332. oldal).

 ! Ha a HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER 
készülék láthatóan sérült vagy szokatla-
nul viselkedik, adja át egy szakkereske-
d!nek ellen!rzésre.

2.3 Fontos higiéniai és biztonsági 
el!írások

Fert!z! betegségek tetováláskor az ügyfél-
re vagy a tetoválóra átterjedésének meg-
el!zésére:

 ! Használat el!tt lépésr!l lépésre el!írás-
szer"en fert!tlenítse a készüléket (lásd a 
következ! fejezetet: 5.1, 322. oldal).

 ! Tetováláshoz viseljen egyszer használa-
tos, 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!tle-
nít!szer kiválasztásakor kövesse orszá-
ga hatályos irányelveit.

 ! Minden ügyfélhez és minden színhez 
használjon új, sterilen csomagolt bizton-
sági patronokat. Használatuk el!tt ellen-
!rizze csomagolásuk sértetlenségét és 
lejárati dátumukat.

 ! A használt vagy hibás biztonsági patro-
nokat helyezze az átszúrásnak ellenálló 
edénybe (biztonsági dobozba), országa 
el!írásai szerint.

 ! El!zze meg a biztonsági patronok szeny-
nyezett tárgyakkal, például ruházattal 
való érintkezését. A szennyezett bizton-
sági patronokat haladéktalanul selejtez-
ze ki.

 ! Csak b!rgyógyászatilag kifogástalan és 
tetoválásra készült festékeket használ-
jon.

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

 ! Rendszeresen ellen!rizze, hogy nem ta-
padt-e festék- vagy testfolyadék-mara-
dék a HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER 
készülékre. Ha ilyen maradékot észlel, a 
fert!tlenítés mellett a következ! fejezet 
minden lépését is végezze el: „A HAWK 
SPIRIT vagy HAWK THUNDER készülék 
tisztítása és ápolása“ (lásd a következ! 
fejezetet: 7, 330. oldal).

2.4 Ellenjavallatok

A következ! esetekben tilos tetoválni:
 ş vérzékenység/véralvadási rendellenességek
 ş kezeletlen diabetes mellitus (cukorbaj)
 ş az érintett b!rfelületek elváltozásai (pél-
dául b!rdaganat, keloid elváltozás vagy 
extrém hajlam, nap által okozott elszaru-
sodás, szemölcs, anyajegy)

 ş lázas és fert!z! betegségek, például he-
patitisz A, B, C, D, E vagy F vagy HIV
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 ş az immunrendszer betegségei
 ş epilepszia
 ş heveny szív- és keringési panaszok
 ş ittas vagy drogos állapot

A következ! esetekben a tetoválást csak a 
rendes egészségi állapot visszanyerése 
után szabad elkezdeni:
 ş véralvadásgátlók (például warfarin, 
heparin, fenprokumon vagy szalicilsav) 
el!zetes bevétele

 ş kemoterápia, sugárterápia vagy nagy dó-
zisú kortikoszteroid-terápia

 ş szisztémás vagy akut helyi b!rfert!zés 
(például herpesz)

 ş allergia helyi érzéstelenítésre
 ş terhesség és szoptatás

Átmenetileg helyileg ellenjavallt a tetová-
lás a következ! esetekben:
 ş ekcéma, hólyagos kiütés vagy nyílt seb
 ş heveny köt!szövet gyulladás
 ş 6 hónaposnál frissebb sebek
 ş 12 hónapon belül plasztikázott b!rfelü-
letek

 ş 6 hónapon belül feltölt! injekciózással 
kezelt b!rfelületek

Amennyiben a legkisebb mértékben is két-
séges az ügyfél biztonsága, a kezelést nem 
szabad elkezdeni, illetve azonnal abba kell 
hagyni, és csak orvosi engedéllyel szabad 
folytatni.

A kezelést azonnal meg kell szakítani a 
következ! esetekben:
 ş túlzott fájdalomérzet
 ş túlzott sebfolyadék kiválás
 ş eszméletvesztés/szédülés

2.5 Mellékhatások

A tetoválás egyes esetekben enyhébb mel-
lékhatásokkal járhat.

 ! Tájékoztassa az ügyfelet minden kocká-
zatról és az alábbi mellékhatásokról.

Gyakran:
 ş fájdalom a tetoválást követ! els! napon,
 ş gyulladásos reakciók, vérömlenyek, b!r-
pír a tetoválás utáni harmadik - ötödik 
napon,

 ş b!rirritációk (például viszketés vagy 
melegérzet), amely a tetoválást követ! 
12 – 48 órában általában lecseng.

Ritkán:
 ş hiperpigmentálódás a szervezetben ke-
letkez! pigmensekkel, különösen sötét 
b!rtípusúaknál, de ez néhány hét alatt 
teljesen elt"nik,

 ş var, pörsenések vagy kölescsomók kép-
z!dése a b!rön, a tetoválás el!tti elégte-
len b!rtisztítás következményeként,

 ş retinoid reakció (enyhe b!rpírtól b!rhám-
lásig terjedhet),

 ş a tetovált részek felmelegedése PET- és 
MRT-besugárzás hatására,
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 ş kontaktallergia a tetováló pigmensre 
vagy allergiás reakciók az aszeptikus 
festékanyag más összetev!ire.

A tetoválás kapcsán a következ! gondok 
jelentkezhetnek még:
 ş színtónus eltérések,
 ş pigmensvesztés.

2.6 Szükséges el!képzettség

A HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER 
készüléket csak a következ! ismeretekkel 
rendelkez!k használhatják:
 ş alapvet! ismeretek a tetoválás folyama-
táról, különösen a helyes tetoválási mély-
ségr!l és frekvenciáról,

 ş a higiéniai és biztonsági el!írások isme-
rete (lásd a következ! fejezetet: 2.3, 317. 
oldal),

 ş a tetováló festékanyag m"ködési módja 
a b!r alatt,

 ş a kockázatok és mellékhatások is-
merete (lásd a következ! fejezeteket: 
„2.4 Ellenjavallatok”, 317. oldal és  
„2.5 Mellékhatások”, 318. oldal).

2.7 Rendeltetésszer" használat

A HAWK SPIRIT és a HAWK THUNDER pro-
fesszionális tetováló készülékek. Emberi 
b!r tetoválására szolgálnak száraz, tiszta 
és füstmentes környezetben, higiénikus 
körülmények között. Ezeket a használati 
útmutatóban leírtak szerint kell el!készíte-
ni, használni és gondozni. Különösen fontos 
a munkahely kialakítására és a higiéniára 
vonatkozó szabályok betartása és a fel-
használt biztonsági patronok sterilitása.

A rendeltetésszer" használat része e használati 
útmutató, és különösen a „2 Fontos biztonsági 
tudnivalók“ c. fejezet végigolvasása és meg-
értése.

Nem rendeltetésszer" használatnak min!-
sül a HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER 
készülékek vagy tartozékaiknak a jelen 
használati útmutatóban leírtaktól eltér! 
használata és az üzemi feltételek be nem 
tartása. Szigorúan tilos tetoválni nyálka-
hártyát, szemet és kiskorú személyeket.
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2.8 A csomagoláson található jelölések

A HAWK SPIRIT, a HAWK THUNDER és a tar-
tozék csomagolásán a következ! jelölések 
láthatók:

Jelölés Jelentése

Megfelel a 2006/42/EK 
(gépekre vonatkozó) és a 
2004/108/EK (elektromágneses 
összeférhet!ségr!l szóló) 
irányelv rendelkezéseinek.

Tartsa be a használati 
útmutatót!

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 
készülékként kell 
ártalmatlanítani!

3 A doboz tartalma

Lásd a mellékelt cédulát.
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4 A HAWK SPIRIT vagy HAWK 
THUNDER termékinformációi

A HAWK SPIRIT és a HAWK THUNDER nagy 
teljesítmény! készülékek. Egyértelm!en 
nagyobb szúrási er"vel és szúrási frekven-
ciával rendelkeznek, mint a#hagyományos 
készülékek. Ennek ellenére jóval halkabbak 
és kevésbé rezegnek.

A HAWK SPIRIT készülék egy univerzálisan 
használható tetoválógép, és kisebb t!löket-
tel rendelkezik. Különösen alkalmas a fe-
lületek kitöltésére és satírozásra. A HAWK 
THUNDER készülék nagyobb t!lökettel ren-
delkezik, és különösen alkalmas vonalak és 
kontúrok készítésére.

4.1 M!szaki adatok

SPIRIT THUNDER

Névleges 
feszültség 6 – 12,5#V#DC

Teljesítményfel-
vétel 2,5#W (max. 5#W)

Indítási áram 
max. 30 ms id"re 1,9#A 2,5#A

Szúrási frekvencia 60 – 160 Hz

Löket 2,5 mm 4 mm

T!kinyúlás 0 – 4 mm

Elektromos 
csatlakozás

3,5 mm-es 
dugaszcsatlakozó

Hajtás Precíziós egyenáramú 
motor

Üzemmód Folyamatos üzem

Méretek 
a#markolattal 
együtt

kb. 110 x 57 x 28 mm

Tömeg 
a#markolattal 
együtt

kb. 130 g

4.2 Üzemi feltételek

Környezeti 
h"mérséklet

+10 – +35 °C
+50 – +95#°F

Relatív 
páratartalom 30 – 75%

Légnyomás 700 – 1070#hPa

4.3 Tartozékok

Az illetékes szakkeresked"t"l a következ" 
tartozékok vásárolhatók:
 ş Cheyenne markolatok
 ş Cheyenne biztonsági patronok
 ş Cheyenne tápegységek
 ş Cheyenne lábkapcsoló
 ş Kábeladapter
 ş Véd"töml"k a markolathoz
 ş Véd"töml"k a hajtáshoz és 
a csatlakozókábelhez
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5 A HAWK SPIRIT és a HAWK 
THUNDER el!készítése 
a"használatra

FIGYELEM

Lecsapódott víz által okozott károk
Ha a HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER 
készüléket például szállítás közben nagy 
h!mérsékletkülönbségek érik, belsejé-
ben lecsapódhat a víz, ami árt az elekt-
ronikának.

 ! Csak akkor kezdje el a HAWK SPIRIT 
vagy HAWK THUNDER készülék üzem-
be helyezését, ha az felvette a" kör-
nyezeti h!mérsékletet. Ha el!tte nagy 
h!mérsékletingadozások érték !ket, 
akkor 10 °C eltérésenként várjon 3 órát 
az üzembe helyezéssel.

 ! A HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER 
készüléket csak a +10 és +35 °C közötti 
h!mérséklettartományban használja.

5.1 A készülék fert!tlenítése

FIGYELEM

Károsíthatja a hajtást a behatoló folyadék
A hajtás belsejébe jutott fert!tlenít!szer 
korrodálhatja a villamos és mechanikus 
részeket.

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

FIGYELEM

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

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

 ! Az ajánlott fert!tlenít!szerek jegyzékét 
lásd: „7.1 Az anyagok összeférhet!sé-
ge”, 331. oldal.

 ! Kapcsolja ki a HAWK SPIRIT vagy HAWK 
THUNDER készülék tápellátását.

 ! Ellen!rizze, hogy nem tapadt-e nagyobb 
festék- vagy testfolyadék-maradék 
a"HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER 
készülékre. Ha ilyen szennyez!dést ész-
lel, a következ! fejezet minden lépését 
is végezze el: „7 A HAWK SPIRIT vagy 
HAWK THUNDER készülék tisztítása és 
ápolása”, 330. oldal.

 ! Törölje át a csatlakozókábelt, a hajtást és 
a markolatot fert!tlenít!szerrel enyhén 
megnedvesített, puha kend!vel.
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5.2 A markolat és a hajtás össze- és 
szétszerelése

Különböz! átmér!j" markolatok léteznek. 
Az összeszerelés eljárása azonban mind-
egyiknél ugyanaz.

Az összeszereléshez:
 ! Helyezze az (1)#markolatba a (3)#hajtórudat.

 ! Úgy állítsa be a (4)#hajtás és a (2)# irány-
jelz! közötti szöget, hogy a HAWK SPIRIT 
vagy HAWK THUNDER készülék kés!bb 
kényelmesen kézre állon.
Az irányjelz! jelöli azt a pozíciót, 
amelyben kés!bb a biztonsági patron 
fels! vagy alsó oldala elhelyezkedik. 

 ! Ütközésig csavarja be az (5)#rögzít!anyát, 
de közben ne változtassa meg a beállított 
szöget.

 ! Ügyeljen arra, hogy a markolat forgatá-
sakor a (2)#irányjelz! ne forogjon el. Adott 
esetben húzza meg a#rögzít!anyát.

A szétszereléshez:
 ! Oldja ki a rögzít!anyát.
 ! Vegye le a markolatot a hajtásról.
Ekkor a hajtórúd kijön a markolatból.

5.3 Véd!töml! felhúzása

 VIGYÁZAT

A szennyezett véd!töml! fert!zést okoz
Ha elmarad a markolat véd!töml!jének 
cseréje, az betegségek terjesztését okoz-
hatja.

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

2

3

4

1

5

2
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FIGYELEM

Károsíthatja a hajtást a behatoló folyadék
A hajtás vagy csatlakozó belsejébe jutott 
folyadék korrodálhatja a villamos és me-
chanikus részeket.

 ! Az alább leírtaknak megfelel!en min-
dig használjon egy (1)" véd!töml!t a 
markolathoz, és egy második (2)"véd!-
töml!t a hajtáshoz és a"csatlakozóká-
belhez.

Az (1)"véd!töml! markolatra húzásához:
 ! Ha már be van helyezve: Vegye ki a"biz-
tonsági patront a markolatból (lásd a 
következ! fejezetet: „5.5 A biztonsági 
patron cseréje”, 327. oldal).

 ! Teljesen húzza a markolatra az (1)"véd!-
töml!t.

 ! Az (1)"véd!töml! lyukán át dugja a"mar-
kolatba a (3)" biztonsági patront (lásd a 
következ! fejezetet: „5.5 A biztonsági 
patron cseréje”, 327. oldal).

A biztonsági patron rögzíti az (1)" véd!-
töml!t, és ezzel egy id!ben a" nyílást is 
tömíti.

1

2

1

13
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Az (2)! véd"töml" véd"kábelre és hajtásra 
húzásához:

 ! Ha már fel van helyezve: Húzza ki 
a! HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER 
készülék csatlakozókábelét.

 ! Vágjon le egy megfelel" hosszúságú da-
rabot a véd"töml"b"l.

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

 ! Csatlakoztassa a csatlakozókábelt (lásd 
a következ" fejezetet).

 ! A (2)! véd"töml" végét teljesen húzza a 
HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER ké-
szülékre.

 ! Ügyeljen arra, hogy a két véd"töml" át-
fedésben legyen egymással. Például egy 
gumigy#r#vel vagy ragasztószalaggal 
rögzítse "ket.

5.4 A tápegység csatlakoztatása

 VIGYÁZAT

Zárlatveszély és kis áramütés veszélye
A kábelek vagy a csatlakozó látható sérü-
lései áramütésveszélyt és az elektronika 
sérüléseit okozhatja.

 ! Szemrevételezéssel ellen"rizze 
a!HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER 
készülék, kábele és csatlakozója 
épségét.

 ! Soha ne törje meg a csatlakozókábelt 
a hajtásnál.

 ! Tartsa be a tápegység használati útmu-
tatójának el"írásait.

 VIGYÁZAT

Botlásveszélyes kábel
A nem megfelel"en elhelyezett kábel bot-
lásveszélyes és sérülést okozhat.

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

13 2
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A HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER 
készülék négyféle módon látható el tápfe-
szültséggel:

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

2. 6,3 mm-es csatlakozójú idegen tápegy-
ségb!l, a készülékhez adott kábeladapter 
közbeiktatásával

3. Csatlakozás Cinch-busz csatlakozójú 
idegen tápegységhez, a készülék-
hez adott kábeladapter és egy plusz 
kábeladapter közbeiktatásával

4. Csatlakozás az idegen tápegységhez 
az opcionálisan kapható, banándugós 
Y kábeladapter közbeiktatásával" – 
A"piros banándugót az idegen tápegy-
ség +, a feketét a - sarkára csatlakoz-
tassa.

Az idegen tápegység 6 – 13"V egyenfeszült-
séget szolgáltasson. Ha kb. 13" V-nál na-
gyobb feszültséget kap, a HAWK SPIRIT vagy 
HAWK THUNDER készülék automatikusan 
kikapcsol.

 ! A készülékhez adott csatlakozókábel alj-
zatát kösse a HAWK SPIRIT vagy HAWK 
THUNDER egyenáramú csatlakozójához.

 ! A csatlakozókábel dugaszcsatlakozóját 
nyomja ütközésig a tetoválógép tápegy-
ségének hüvelyébe.
Idegen tápegység használatakor ügyeljen 
a helyes polaritásra, a tápegység haszná-
lati útmutatójában leírtak szerint.

 ! Véd!fóliával takarja le a tápegységet, il-
letve az idegen tápegységet.

1.

2.

3.
4.

Idegen tápegység

PU
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5.5 A biztonsági patron cseréje

 FIGYELMEZTETÉS!

A t!k sérülést okozhatnak
A biztonsági patronok használt t!i beteg-
ségeket hordozhatnak és terjeszthetnek.

 ! Kizárólag eredeti Cheyenne biztonsági 
patronokat használjon. A biztonsági 
patronba épített biztonsági membrán 
meggátolja a festékek bejutását a"haj-
tásba, és a kórokozók sem tudnak át-
hatolni a membránon.

 ! Soha ne a csúcsánál vagy a"bajonett-
zárnál fogja meg a biztonsági patront.

 ! A biztonsági patron cseréje el#tt kap-
csolja ki a HAWK SPIRIT vagy HAWK 
THUNDER készüléket.

 ! Használt biztonsági patron eltávolítá-
sakor vigyázzon, hogy ne folyjon fes-
tékmaradék a markolatra.

 ! Soha ne tolja ki kézzel a t!t a biztonsági 
patronból.

 ! Használt biztonsági patron eltávolítása 
után ellen#rizze, hogy a t!k teljesen 
visszahúzódtak-e a biztonsági patron-
ba.

 ! Szakszer!en ártalmatlanítsa a"felesle-
gessé vált használt biztonsági patrono-
kat (lásd: „9 A készülék ártalmatlanítá-
sa”, 333. oldal).

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

 ! Mindig úgy helyezze le a HAWK SPIRIT 
vagy HAWK THUNDER készüléket, hogy 
a biztonsági patron ne érjen le.

 ! Ha szennyez#dött t!vel megszúrta ma-
gát, forduljon orvoshoz.
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 ! Kapcsolja ki a HAWK SPIRIT vagy HAWK 
THUNDER készülék tápellátását.

 ! Helyezze a biztonsági patront a markolat 
nyílásába, az alábbi ábra szerint.

A biztonsági patron csak két irányban 
illeszkedik a nyílásba.

 ! Fordítsa el a biztonsági patront kb. 
45!fokkal jobbra.
Az (1)! irányjelz" jelöli azt a pozíciót, 
amelyben a biztonsági patron (2)! fels" 
oldala vagy alsó oldala elhelyezkedik.

 ! Ellen"rizze a biztonsági patron biztos 
helyzetét.

 ! Az eltávolításhoz fordítsa el a biztonsági 
patront az óramutató járásával ellentétes 
irányban, és húzza ki a markolatból.

5.6 A készülék ellen!rzése
 ! Szemrevételezéssel ellen"rizze a!követ-
kez"ket:
 - Vannak-e látható sérülések (pl. megtört 
csatlakozókábel, meghajlott hajtórúd)?

 - Nem feszül-e a kábel?
 - A helyükön vannak-e a biztonsági 
patronok és a t#k?

 ! Kapcsolja be a HAWK SPIRIT vagy HAWK 
THUNDER készüléket, és figyelje meg a 
készülék hangját: Nem ad szokatlan han-
got, vagy nem túl zajos?

 ! Rendellenesség esetén lásd: „10 Kérdések 
vagy nehézségek kezelése“, „11.1 Jótállási 
nyilatkozat”, 334. oldal.

 ! Ha a HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER 
készülék már nem m#ködik veszélytele-
nül, helyezze üzemen kívül, és forduljon a 
szakkeresked"höz, akit"l vásárolta.

kb. 45°
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6 A HAWK SPIRIT vagy 
HAWK THUNDER készülék 
használata

6.1 A t!k kinyúlásának beállítása

 VIGYÁZAT

A túlságosan kinyúló t!k sérülést 
okozhatnak
A nagy t!kinyúlás nagy szúrási mélysé-
get tesz lehet"vé. Nagy szúrási mélység 
esetén megsérülhet a b"r alatti zsírszö-
vet.

 ! A tetoválást mindig kis t!kinyúlással 
kezdje.

 ! Kapcsolja be a tápfeszültséget.
 ! A HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER 
készülék bekapcsolt állapotában a# t!ki-
nyúlás a markolat forgatásával állítható. 
Az óramutató járásával megegyez" irá-
nyú elfordítás növeli a#t!kinyúlást:

Az óramutató járásával ellenkez" irányú 
elfordítás csökkenti a t!kinyúlást:

A t!kinyúlás beosztásonként kb. 0,1#mm-
rel változik.

 ! Ügyeljen arra, hogy a markolat forgatá-
sakor az irányjelz" ne forogjon el.

6.2 A szúrási frekvencia beállítása

 VIGYÁZAT

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

 ! Kezdje mindig alacsony, pl. 70-es 
szúrási frekvenciával.

 ! Kapcsolja be a Cheyenne tápegység, illet-
ve az idegen tápegység tápellátását.

 ! Állítson be megfelel" szúrási frekvenciát.
A megfelel" szúrási frekvencia az ügyfél 
b"rének adottságaitól, a# t!kinyúlástól, a 
szúrási mélységt"l és a#munkasebesség-
t"l függ.

+

max.

-
min.
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A Cheyenne tápegységen a nyíl gombokkal 
10 fokozatban állítható a szúrási frekvencia.

Idegen tápegység használatakor a!szúrási 
frekvencia a kimen"feszültséggel állítható: 
A megengedett 6 V – 12,5!V feszültségtar-
tomány kb. 60 – 170 szúrás/másodperc 
szúrási frekvenciatartománynak felel meg. 
10 V esetén az üresjárati szúrási frekven-
cia értéke 130. Ha a kimen" feszültség na-
gyobb mint kb. 13 V, a HAWK SPIRIT vagy 
HAWK THUNDER készülék automatikusan 
leáll.

6.3 Festék felvétele
 ! Közvetlenül a használat el"tt mártsa 
a! m#köd" biztonsági patron csúcsát 
2–3!másodpercre a kívánt festékbe. Eköz-
ben ne érjen hozzá a festékes edényhez.
A t#k felveszik a festéket.

 ! Másik megoldásként a festék steril pipet-
tával a biztonsági patron nyílásába tölt-
het". Soha ne töltsön be túl sok festéket, 
hogy a felesleges festék ne sodródjon ki 
a nyíláson.

7 A HAWK SPIRIT vagy HAWK 
THUNDER készülék tisztítása 
és ápolása

 VIGYÁZAT

Zárlatveszély és kis áramütés veszélye
A HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER 
készülék feszültség alatti szétszerelése 
és tisztítása kis áramütéseket és a!hajtás 
elektronikájának sérülését eredményez-
heti. 

 ! A tisztítási és ápolási munkálatok 
megkezdése el"tt kapcsolja ki a HAWK 
SPIRIT vagy HAWK THUNDER készülék 
tápellátását.

FIGYELEM

Károsíthatja a hajtást a behatoló folyadék
A hajtás belsejébe jutott tisztító- vagy 
fert"tlenít"szer korrodálhatja a villamos 
és mechanikus részeket.

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

 ! Soha ne tisztítsa a hajtást és a!csatla-
kozókábelt autoklávban vagy ultrahan-
gos fürd"ben.

 ! Tisztító- és fert"tlenít"szerek kiválasz-
tásánál figyeljen az anyagok összefér-
het"ségére (lásd a következ" fejezetet: 
„7.1 Az anyagok összeférhet"sége“).
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7.1 Az anyagok összeférhet!sége
 ! A következ! fert!tlenít!szerek használa-
tát javasoljuk:

Gyártó Termék Hatási id!

Antiseptica Big Spray 
„új“ 1 – 5"perc

Bode 
Chemie Bacillol 30 s – 1"perc

Ecolab Incidin 
hab 1 – 2"perc

Schülke & 
Mayr

Mikrozid 
folyadék 1 – 2"perc

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

 ! Azonban egy nem látható helyen ellen-
!rizheti az anyaggal való összeférhet!-
séget.

A HAWK SPIRIT és HAWK THUNDER készü-
lékek eloxált alumínium részei ellenállók a 
következ!kkel szemben:
 ş gyenge savak (pl. #"10% ecetsav, #"10% 
citromsav)

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

A HAWK SPIRIT és HAWK THUNDER készü-
lékek eloxált alumínium részei nem ellen-
állók a következ!kkel szemben:
 ş er!s savak (pl. sósav, kénsav, salétrom-
sav)

 ş oxidáló savak (pl. perecetsav)
 ş lúgok (pl. nátronlúg, ammóniák és min-
den >"7 pH érték$ anyag)

 ş aromás/halogénezett szénhidrogének 
(pl. fenol, kloroform), valamint

 ş aceton és benzin

7.2 A felületek fert!tlenítése

Minden használat el!tt és után:
 ! A HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER 
készülék és tartozékai minden felületét 
fert!tlenítse, lásd: „5.1 A készülék fert!t-
lenítése”, 322. oldal.

7.3 A felületek megtisztítása

Küls! szennyez!dés esetén:
 ! Csavarja szét a markolatot és a hajtást.
 ! Tisztító- vagy fert!tlenít!szerrel meg-
nedvesített puha kend!vel törölje tisztára 
a markolatot, a hajtást – különösen a haj-
tórudat – és a véd!töml!t.

 ! A nehezen hozzáférhet! felületeket, pél-
dául a markolat és a hajtás menetét, puha 
m$anyag kefével vagy vattacsomóval tisz-
títsa meg.
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7.4 Ultrahangos fürd!ben tisztítsa 
meg a markolatot

Ha er!sen szennyez!dött a markolat:
 ! Használja a Dr."H."Stamm GmbH vállalat 
Tickomed 1 vagy Tickopur R33 tisztító-
szerét, a gyártó el!írása szerint, 3% tö-
ménységben 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 következ! fejezet minden 
lépését: „5.1 A készülék fert!tlenítése”, 
322. oldal.

 ! Autoklávozza a markolatot 20 percig 121 
°C h!mérsékleten és kb."2"bar nyomáson.

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

8 Szállítási és tárolási feltételek

FIGYELEM

A termék megsérülhet, ha leejtik
Ha a HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER 
készülék leesik, megsérülhet a motor és 
a"kábelcsatlakozás, és elhajolhat a hajtórúd.

 ! Mindig úgy helyezze le a HAWK SPIRIT 
vagy HAWK THUNDER készüléket, hogy 
az ne tudjon leesni.

 ! Ha leesett a HAWK SPIRIT vagy HAWK 
THUNDER készülék, akkor végezzen 
szemrevételezést, és figyelje meg 
a"készülék hangját.

 ! Ha a HAWK SPIRIT vagy HAWK 
THUNDER készülék láthatóan megsé-
rült, er!s vagy szokatlan hangokat ad 
vagy szokatlanul viselkedik, akkor el-
len!riztesse egy szakkeresked!vel. 

 ! Csak eredeti csomagolásban szállítsa a 
HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER ké-
szüléket és tartozékait. A hajtórúd védel-
me érdekében helyezze fel a"csomagban 
található habanyagblokkot, vagy szállí-
táshoz hagyja felszerelve a"markolatot.

 ! A HAWK SPIRIT vagy HAWK THUNDER 
készüléket és tartozékait mindig az aláb-
bi feltételek betartásával tárolja:

Környezeti 
h!mérséklet

-40 – +50 °C
-40 – +122 °F

Relatív 
páratartalom 30 – 75%

Légnyomás 700 – 1070"hPa
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9 A készülék ártalmatlanítása

 ! A feltüntetett jellel megjelölt HAWK 
SPIRIT vagy HAWK THUNDER ké-
szüléket és tartozékait az elhasz-
nált elektronikus készülékekre vonatkozó 
hatályos el!írások szerint ártalmatlanít-
sa. A hatályos el!írásokat megtudakol-
hatja a szakszervizt!l, szakkeresked!t!l 
vagy az illetékes hatósági szervekt!l.

 ! Készítsen el! a munkahelyen egy tároló-
edényt a szennyezett részek szakszer" 
ártalmatlanítására.

 ! A használt vagy hibás biztonsági patro-
nokat helyezze az átszúrásnak ellenálló 
edénybe (biztonsági dobozba), országa, 
illetve települése érvényes el!írásai sze-
rint.

10 Kérdések vagy nehézségek 
kezelése

M"ködési gondok:
 ! El!ször szereljen le minden részegysé-
get, pl. a markolatot és a csatlakozóká-
belt a#hajtásról.

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

 ! Ismét ellen!rizze a HAWK SPIRIT vagy 
HAWK THUNDER készülék m"ködését.

Ha a markolat forgatásakor a biztonsági 
patron is elfordul:

 ! Gy!z!djön meg arról, hogy ütközésig 
meg van-e húzva a rögzít!anya.

 ! Biztosítsa, hogy az (1) kicsi és a (2) nagy 
O-gy"r":

 ş sértetlen legyen,
 ş zsírmentes legyen,
 ş az alábbi ábrán látható módon illeszked-
jen a saját hornyába.

 ! Ha sérültek az O-gy"r", akkor egy 
szakkeresked!vel cseréltesse ki !ket.

Makacs m"ködési gondokkal, kérdésekkel 
és reklamációkkal forduljon az illetékes 
szakkeresked!höz.

Aktuális kínálatunkat, biztonsági patronjaink 
és tartozékaink választékát megtekintheti a  
www.cheyenne-tattoo.com webhelyen.
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11 Gyártói nyilatkozatok

11.1 Jótállási nyilatkozat

Cheyenne HAWK SPIRIT vagy HAWK 
THUNDER készüléke egy kiváló min!ség", 
márkás termék. Megbízhatóságát a#legkor-
szer"bb vizsgálati eljárásokkal és tanúsí-
tással biztosítjuk. A MT.DERM GmbH a kö-
vetkez! tanúsításokkal rendelkezik:
 ş DIN EN ISO 9001:2008 (Min!ségirányítási 
rendszer)

 ş DIN EN ISO 13485:2012 (Orvostechnikai 
eszközök min!ségirányítási rendszere)

A termékre törvényileg el!írt jótállást 
adunk, amely anyag- és gyártási hibákra 
visszavezethet! meghibásodásokra vonat-
kozik.

A biztonsági patronok kiszállításakor zárt 
és sértetlen csomagolással garantáljuk a 
sterilitást. A biztonsági patronokra vonat-
kozó reklamációban kérjük feltüntetni a 
címkére nyomtatott tételszámot.

A jótállás nem vonatkozik a következ! 
meghibásodásokra:
 ş A nem rendeltetésszer" használatra 
vagy a használati útmutató be nem tar-
tására közvetlenül vagy közvetve vissza-
vezethet! meghibásodásokra és károkra, 
pl. a leesés által okozott károkra.

 ş A hajtásba jutott folyadék vagy szennye-
z!dés által okozott meghibásodásokra.
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11.2 Megfelel!ségi nyilatkozat
A gyártó: MT.DERM GmbH 
 Gustav-Krone-Str. 3 
 D-14167 Berlin

ezennel tanúsítja, hogy a következ! termék:

A termékek nevei: HAWK SPIRIT HAWK THUNDER
Cikkszámok: CB-2.25 

CB-2.25-B 
CB-2.25-O 
CB-2.25-P 
CB-2.25-R 
CB-2.25-S

CBR-2.25 
CBR-2.25-B 
CBR-2.25-O 
CBR-2.25-P 
CBR-2.25-R 
CBR-2.25-S

CB-2.31 
CB-2.31-O 
CB-2.31-P 
CB-2.31-R 
CB-2.31-S

CBR-2.31 
CBR-2.31-O 
CBR-2.31-P 
CBR-2.31-R 
CBR-2.31-S

megfelel a következ! irányelvek rendelkezéseinek:

EMC irányelv: 2014/30/EU 
Gépekkel kapcsolatos irányelv: 2006/42/EK 
RoHS irányelv: 2011/65/EU

A következ! harmonizált szabványokat alkalmaztuk:

DIN EN 60950-1:2014-08: Informatikai berendezések – Biztonság – 1. rész:  
 Általános követelmények

DIN EN 55022:2011-12:  Informatikai berendezések – Rádiózavar-jellemz!k – 
Határértékek és mérési eljárások

DIN EN 61000-6-1:2007-10: Elektromágneses összeférhet!ség (EMC) – 6-1. rész:  
  Általános szabványok – A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari 

környezetek zavart"rése

DIN EN 61000-6-3:2011-09: Elektromágneses összeférhet!ség (EMC) – 6-3. rész: Általános szabványok – 
  A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek 

zavarkibocsátási szabványa

DIN EN 1037:2008-11: Gépek biztonsága – A váratlan indítás megel!zése

DIN EN ISO 12100:2011-03: Általános kialakítási alapelvek – Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés

DIN EN 82079-1:2013-06: Használati útmutatók készítése – Tagolás, tartalom és megjelenítés –  
 1. rész: Általános alapelvek és részletes követelmények

Ezt a nyilatkozatot a gyártó nevében kiadta: 
Berlin, 2016. február 10., Marcel Tritsch, CE- és dokumentációs megbízott, MT.DERM GmbH
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