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1 Informacje na temat instrukcji 
obs!ugi

Niniejsza instrukcja obs!ugi obowi"zuje 
dla przyrz"dów do tatuowania Cheyenne 
HAWK SPIRIT i HAWK THUNDER oraz ich 
akcesoriów. Zawiera ona wa#ne informacje 
zapewniaj"ce bezpieczn" i prawid!ow" 
eksploatacj$, obs!ug$ oraz piel$gnacj$ tych 
produktów.

Instrukcja nie zawiera wszystkich informa-
cji niezb$dnych do bezpiecznej eksploatacji 
przyrz"dów do tatuowania i ich akcesoriów. 
Dlatego nale#y przestrzega% nast$puj"-
cych dodatkowych dokumentów:
 ş instrukcji obs!ugi Cheyenne Power Unit, 
ewent. innego zasilacza i w!"cznika 
no#nego

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

 ş kart bezpiecze&stwa 'rodków dezynfek-
cyjnych i czyszcz"cych

 ş 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 niebezpie-
cze&stwa gro#"ce ludziom i przedmiotom, 
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#enia

podaje rodzaj i (ród!o 
zagro#enia

Skutki opisuje mo#liwe nast$pstwa 
w razie zlekcewa#enia 
ostrze#enia

Profilak-
tyka

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"%
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Uwaga oznacza mo!liwe ryzyka, 
które mog" powodowa# 
zagro!enia dla $rodowiska 
naturalnego, przedmiotów 
materialnych lub wyposa!e-
nia do tatuowania, je$li za-
gro!enia nie da si% unikn"#.

1.2 Symbole u!ywane w niniejszej 
instrukcji obs"ugi

Symbol Znaczenie

 ! & Wezwanie do dzia'ania

 ş & Punkt listy

 -  Podpunkt listy

2 Wa!ne wskazówki 
bezpiecze#stwa

2.1 Ogólne zasady bezpiecze#stwa
 ! Nale!y dok'adnie zapozna# si% z ca'" in-
strukcj" obs'ugi.

 ! Instrukcj% nale!y przechowywa# w taki 
sposób, aby w ka!dej chwili by'a dost%p-
na dla osób, które u!ywaj", czyszcz", 
dezynfekuj", sterylizuj", przechowuj" 
lub transportuj" HAWK SPIRIT lub HAWK 
THUNDER.

 ! HAWK SPIRIT lub HAWK THUNDER nale!y 
przekazywa# kolejnym u!ytkownikom 
zawsze z niniejsz" instrukcj" obs'ugi.

 ! Nale!y przestrzega# przepisów doty-
cz"cych tatua!u obowi"zuj"cych w kraju 
u!ytkownika. Studio tatua!u powinno by# 
czyste pod wzgl%dem higienicznym i do-
brze o$wietlone.

 ! HAWK SPIRIT lub HAWK THUNDER, ich 
akcesoriów, 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 kartri-
d!y bezpiecze(stwa, akcesoriów i cz%$ci 
zamiennych produkcji Cheyenne.

2.2 Zasady bezpiecze#stwa zale!ne 
od produktu

 ! Nie wolno dokonywa# !adnych zmian  
w zakresie HAWK SPIRIT lub HAWK THUN-
DER, kartrid!y bezpiecze(stwa lub ich ak-
cesoriów.

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

 ! W czasie tatuowania nale!y chroni# na-
p%d i kabel zasilaj"cy, owijaj"c go w folio-
wy r%kaw ochronny (patrz rozdzia' 5.3 na 
stronie& 257). Power Unit nale!y dodat-
kowo zabezpieczy# foli".

 ! Je!eli HAWK SPIRIT lub HAWK &THUN-
DER nie s" u!ywane, nale!y je wy'"czy# 
i odstawi# w taki sposób, aby nie mog'y 
spa$#.
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 ! Nale!y przestrzega" danych technicz-
nych (rozdzia# 4.2 na stronie$ 255) i 
warunków eksploatacji (rozdzia# 4.1 na 
stronie$ 255) oraz warunków transportu 
i przechowywania (rozdzia# 8 na stro-
nie$266).

 ! Je%li na HAWK SPIRIT lub HAWK  
THUNDER b&d' widoczne oznaki uszko-
dze( lub je%li nie b&d' one dzia#a#y jak 
zwykle, nale!y je przekaza" do spraw-
dzenia specjali%cie.

2.3 Istotne przepisy dotycz!ce higieny 
i bezpiecze"stwa

Aby zapobiec zara!eniu klienta lub tatua!y-
sty chorobami zaka)nymi:

 ! Przed u!yciem wykona" wszystkie czyn-
no%ci dezynfekuj'ce wyposa!enie (patrz 
rozdzia# 5.1 na stronie$256).

 ! Podczas tatuowania nale!y u!ywa" r&-
kawiczek jednorazowych z nitrylu lub 
lateksu; przed u!yciem nale!y je zdezyn-
fekowa".

 ! Przed rozpocz&ciem tatuowania wra!li-
we miejsca na skórze klienta powinno si& 
przemy" #agodnym %rodkiem czyszcz'-
cym i dezynfekuj'cym. Wybieraj'c %ro-
dek dezynfekcyjny nale!y przestrzega" 
wytycznych obowi'zuj'cych w danym 
kraju.

 ! Dla ka!dego klienta i dla ka!dej farby 
nale!y u!ywa" zawsze nowych, sterylnie 
zapakowanych kartrid!y bezpiecze(stwa. 
Przed ich u!yciem nale!y si& upewni", !e 
opakowanie jest nieuszkodzone i !e data 
przydatno%ci do u!ycia nie up#yn&#a.

 ! Zu!yte lub uszkodzone kartrid!e bezpie-
cze(stwa utylizuje si& w przezroczystym 
pojemniku (Safety Box) zgodnie z przepi-
sami obowi'zuj'cymi w danym kraju.

 ! Nie wolno dopu%ci", aby kartrid!e bez-
piecze(stwa mia#y kontakt ze ska!onymi 
przedmiotami, np. ubraniem. Ska!one 
kartrid!e bezpiecze(stwa nale!y nie-
zw#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.

 ! Nale!y regularnie kontrolowa", czy 
HAWK SPIRIT lub HAWK THUNDER nie 
s' w widoczny sposób zanieczyszczo-
ne przez cofaj'c' si& farb& lub p#yny 
ustrojowe. W takim wypadku trzeba do-
datkowo przeprowadzi" regularn' de-
zynfekcj& wszystkich etapów z rozdzia#u 
„Czyszczenie i bie!'ca obs#uga technicz-
na HAWK SPIRIT lub HAWK THUNDER“ 
(patrz rozdzia# 7 na stronie$264).
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2.4 Przeciwwskazania

Tatua!y nie wolno robi", gdy osoba tatuowana:
 ş cierpi na hemofili#/zaburzenia krzepli-
wo$ci krwi

 ş choruje na niekontrolowany Diabetes 
mellitus

 ş jest leczona w zwi%zku z dermatozami 
(np. guzami skóry, keloidami lub ekstre-
maln% sk&onno$ci% do keloidów, rogo-
waceniem s&onecznym, brodawkami lub 
znamionami)

 ş choruje na infekcje gor%czkowe i choroby 
zaka'ne jak np. !ó&taczka typu(A, B, C, D, 
E lub F albo jest nosicielem wirusa HIV

 ş choruje na choroby uk&adu immunolo-
gicznego

 ş choruje na epilepsj#
 ş cierpi na powa!ne problemy sercowe/
kr%!eniowe

 ş znajduje si# pod wp&ywem alkoholu lub 
narkotyków

W nast#puj%cych przypadkach tatuowa-
nia nie wolno wykonywa", dopóki stan 
zdrowotny osoby tatuowanej nie powróci  
do normalnego:
 ş pilne przyjmowanie leków przeciwza-
krzepowych (np. warfaryna, heparyna, 
fenprokumon czy kwas salicylowy)

 ş nag&a chemioterapia, radioterapia lub ku-
racja du!ymi dawkami kortykosteroidów

 ş systematyczne infekcje lub nag&e lokalne 
zapalenia skóry (np. spowodowane 
wirusem opryszczki)

 ş alergie na miejscowe anestetyki (znie-
czulenie miejscowe)

 ş ci%!a i okres karmienia

Tymczasowe lokalnie ograniczone przeciw-
wskazania istniej% w nast#puj%cych przypad-
kach:
 ş egzemy, wysypki lub otwarte rany
 ş nag&e zapalenie spojówek
 ş blizny m&odsze ni! 6 miesi#cy
 ş powierzchnie skóry po zabiegach  
z zakresu chirurgii plastycznej, które od-
by&y si# mniej ni! 12 miesi#cy temu

 ş powierzchnie skóry po zastrzykach Fil-
lera, wykonanych mniej ni! 6 miesi#cy 
temu

Je$li istnieje cho"by najmniejsza w%tpli-
wo$" odno$nie bezpiecze)stwa klienta, 
tatuowania nie wolno rozpoczyna", ewent. 
nale!y je natychmiast przerwa" i za!%da" 
pozwolenia od lekarza na jego kontynuacj#.

Tatuowanie nale!y natychmiast przerwa", 
je$li:
 ş osoba tatuowana odczuwa du!y ból
 ş z rany wyp&ywa nadmierna ilo$" krwi
 ş osoba tatuowana straci przytomno$"/
poczuje md&o$ci
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2.5 Skutki uboczne

W pewnych wypadkach mog! wyst!pi" 
s#abe skutki uboczne tatuowania.

 ! Klienta nale$y poinformowa" o wszyst-
kich ryzykach i mo$liwych skutkach 
ubocznych jako konsekwencjach.

Cz!sto:
 ş ból na drugi dzie% po tatuowaniu
 ş reakcje zapalne, krwiaki, rumie% i obrz&ki 
w pierwszych trzech do pi&ciu dni  
po tatuowaniu

 ş podra$nienia skóry (np. 'wi!d lub rozgrza-
nie), które zwykle ust&puj! w ci!gu pierw-
szych 12-48(godzin po tatuowaniu

Rzadko:
 ş przebarwienie skóry w#asnym pigmen-
tem skóry, zw#aszcza przy ciemniejszych 
typach skóry, ca#kowicie ust&puj!ce  
po kilku tygodniach

 ş tworzenie si& strupów, krost lub prosa-
ków w przypadku niedok#adnego oczysz-
czenia skóry przed tatuowaniem

 ş reakcje retinoidalne (od lekkiego zaczer-
wienia po schodzenie skóry)

 ş mo$liwe rozgrzewanie si& tatuowanego 
obszaru pod dzia#aniem promieni PET i 
MRT

 ş alergie kontaktowe na pigmenty barwne 
lub reakcje alergiczne na inne sk#adniki 
aseptycznych barwników

Poza tym przy wykonywaniu tatua"u 
mog# wyst#pi$ nast!puj#ce problemy:
 ş ró$nice w odcieniach barwników
 ş utrata pigmentu

2.6 Wymagane kwalifikacje

HAWK SPIRIT lub HAWK THUNDER mog! 
by" u$ywane tylko przez osoby posiadaj!ce 
nast&puj!c! wiedz&:
 ş gruntowna znajomo'" procesu tatuowa-
nia, zw#aszcza prawid#owej g#&boko'ci i 
cz&stotliwo'ci nak#uwania

 ş znajomo'" przepisów dotycz!cych higie-
ny i bezpiecze%stwa (patrz rozdzia# 2.3 na 
stronie(251)

 ş znajomo'" sposobu dzia#ania farb do ta-
tua$u pod skór!

 ş wiedza na temat zagro$e% i skutków 
ubocznych (patrz rozdzia# „2.4 Przeciw-
wskazania“ na stronie( 252 i „2.5 Skutki 
uboczne“ na stronie(253).

2.7 U!ytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem

HAWK SPIRIT i HAWK THUNDER to profesjo-
nalne przyrz!dy do tatuowania ludzkiej skóry 
w suchym, czystym i bezdymnym otoczeniu 
oraz w warunkach higienicznych. Przyrz!dy 
nale$y przygotowa", u$ywa" i konserwowa" 
w sposób opisany w niniejszej instrukcji ob-
s#ugi. Przestrzega" nale$y zw#aszcza obo-
wi!zuj!cych regulacji odno'nie miejsca pracy 
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i higieny, a u!ywane kartrid!e bezpiecze"stwa 
musz# by$ sterylne.

U!ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
obejmuje tak!e znajomo%$ i zrozumienie 
niniejszej instrukcji obs&ugi, szczególnie 
rozdzia&u „2 Wa!ne wskazówki bezpiecze"stwa“.

Za u!ytkowanie niezgodnie z przeznacze-
niem uwa!a si' wykorzystywanie przyrz#-
dów HAWK SPIRIT, HAWK THUNDER lub ich 
akcesoriów w sposób inny ni! opisano to w 
instrukcji lub nieprzestrzeganie warunków 
eksploatacji. Zabronione jest szczególnie-
tatuowanie b&on %luzowych, oczu i osób 
niepe&noletnich.

2.8 Symbole na opakowaniu

Na opakowaniach HAWK SPIRIT, HAWK 
THUNDER i akcesoriów znajduj# si' nast'-
puj#ce symbole:

Symbol Znaczenie

Spe&nia wymagania dyrektyw 
2006/42/WE (dyrektywa 
maszynowa) i 2004/108/
WE (dyrektywa o zgodno%ci 
elektromagnetycznej)

Przestrzega$ instrukcji 
obs&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 &amliwy

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

Produkt jednorazowego 
u!ytku!

Utylizowa$ jako sprz't 
elektroniczny!

3 Zakres dostawy

Patrz ulotka informacyjna.
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4 Informacja na temat produktu 
HAWK SPIRIT i HAWK THUNDER

HAWK SPIRIT i HAWK THUNDER to urz!dze-
nia o wysokiej wydajno"ci. Dysponuj! one 
znacznie wy#sz! si$! wk$uwania i cz%stotli-
wo"ci! nak$uwania w porównaniu z tradycyj-
nymi urz!dzeniami. Mimo to s! one cichsze i 
wywo$uj! mniej wibracji.

HAWK SPIRIT to uniwersalny przyrz!d  
do tatuowania z ograniczonym skokiem 
ig$y. Nadaje si% on szczególnie do wype$-
niania powierzchni i cieniowania. HAWK 
THUNDER wyró#nia si% wi%kszym skokiem 
ig$y i nadaje si% w szczególno"ci do linii i 
konturów.

4.1 Dane techniczne

SPIRIT THUNDER

Napi%cie  
znamionowe 6 do 12,5&V&DC

Pobór mocy 2,5&W (maks. 5&W)

Pr!d rozruchowy 
dla maks. 30 ms 1,9&A 2,5&A

Cz%stotliwo"' 
nak$uwania 60 do 160 Hz

Skok 2,5 mm 4 mm

Wysuni%cie ig$y 0 do 4 mm

Przy$!cze  
elektryczne

Wtyczka typu jack 
3,5 mm

Nap%d Precyzyjny silnik 
na DC

Tryb pracy Praca ci!g$a

Wymiary  
z uchwytem ok. 110 x 57 x 28 mm

Ci%#ar  
z uchwytem ok. 130 g

4.2 Warunki eksploatacji

Temperatura 
otoczenia

+10 do +35&°C
+50 do +95°F

Poziom 
wilgotno"ci 
wzgl%dnej

30 do 75%

Ci"nienie 
powietrza 700 do 1070&hPa

4.3 Akcesoria

Za po"rednictwem specjalistycznych sklepów 
mo#na naby' nast%puj!ce akcesoria:
 ş uchwyty Cheyenne
 ş kartrid#e Cheyenne
 ş Cheyenne Power Units
 ş w$!cznik no#ny Cheyenne
 ş adaptery do kabla
 ş r%kawy ochronne do uchwytu
 ş r%kawy ochronne do nap%du i kabla  
zasilaj!cego
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5 Przygotowanie HAWK SPIRIT i 
HAWK THUNDER do u!ytku

UWAGA

Niebezpiecze!stwo uszkodze! spowo-
dowanych kondensatem wodnym
Je!li HAWK SPIRIT lub HAWK THUNDER np. 
podczas transportu by" nara#ony na ró#ne 
temperatury, to w jego wn$trzu mog"o doj!% 
do nagromadzenia si$ kondensatu wodne-
go, uszkadzaj&cego uk"ady elektroniczne.

 ! Nale#y si$ upewni%, #e HAWK SPIRIT 
lub HAWK THUNDER przed urucho-
mieniem nagrza" si$ do temperatury 
otoczenia. Je!li przyrz&dy by"y wysta-
wiony na du#e wahania temperatury, 
trzeba odczeka% przynajmniej 3 godzi-
ny na ka#de 10°C ró#nicy temperatury, 
zanim rozpocznie si$ z nimi prac$.

 ! HAWK SPIRIT lub HAWK THUNDER wol-
no u#ywa% tylko w temperaturze oto-
czenia od +10 do +35°C.

5.1 Dezynfekcja wyposa!enia

UWAGA

Niebezpiecze!stwo uszkodzenia nap"-
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 wyrobu 
spowodowane stosowaniem niedozwolo-
nych #rodków dezynfekcyjnych
'rodki dezynfekcyjne, które nie s& kom-
patybilne z materia"ami, z których wyko-
nano produkt, mog& spowodowa% uszko-
dzenia powierzchni.

 ! U#ywa% nale#y wy"&cznie takich !rod-
ków dezynfekcyjnych, które s& dozwo-
lone wed"ug regulacji danego kraju 
u#ytkownika.

 ! Przestrzega% listy zalecanych !rodków 
dezynfekcyjnych z rozdzia"u „7.1 Zgod-
no!% materia"ów“ na stronie(265.

 ! Wy"&czy% napi$cie zasilania HAWK SPI-
RIT lub HAWK THUNDER.

 ! Sprawdzi%, czy HAWK SPIRIT lub HAWK 
THUNDER nie jest mocno zanieczysz-
czony przez cofaj&c& si$ farb$ lub p"yny 
ustrojowe. W takim wypadku wykona% 
wszystkie czynno!ci podane w rozdziale 
„7 Czyszczenie i bie#&ca obs"uga tech-
niczna HAWK SPIRIT lub HAWK THUN-
DER“ na stronie(264.

 ! Wytrze% kabel zasilaj&cy, nap$d, uchwyt 
mi$kk& szmatk& nas&czon& !rodkiem 
dezynfekcyjnym.
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5.2 Monta! i demonta! uchwytu i 
nap"du

Dost!pne s" uchwyty o ró#nych $rednicach. 
Sposób post!powania podczas monta#u 
jest zawsze taki sam.

Monta#:
 ! Umie$ci% &"cznik (3) w uchwycie (1).

 ! K"t mi!dzy nap!dem (4) a indeksem' (2) 
ustawi% w taki sposób, aby przyrz"d 
HAWK SPIRIT lub HAWK THUNDER przy-
lega& pó(niej w wygodny sposób do r!ki.
Indeks zaznacza pozycj!, w której pó(niej 
znajduje si! górna lub dolna strona 
kartrid#a bezpiecze)stwa.

 ! Dokr!ci% do oporu nakr!tk! mocuj"c" (5), 
bez zmieniania ustawionego k"ta.

 ! Upewni% si!, #e indeks (2) nie obraca si! 
podczas obracania uchwytu. Dokr!ci% 
ewent. nakr!tk! mocuj"c".

Demonta#:
 ! Odkr!ci% nakr!tk! mocuj"c".
 ! Zdj"% uchwyt z nap!du.
*"cznik jest przy tym usuwany z uchwytu.

5.3 Naci#ganie r"kawa ochronnego

 OSTRO!NIE

Ryzyko infekcji wskutek ska"onego  
r#kawa ochronnego
Zaniechana wymiana r!kawa ochronne-
go do uchwytu mo#e powodowa% prze-
niesienie chorób.

 ! Dla ka#dego klienta nale#y stosowa% 
nowy r!kaw ochronny do uchwytu.

2

3

4

1

5

2
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UWAGA

Niebezpiecze!stwo uszkodzenia nap"du 
spowodowane cieczami
Je!li ciecz dostanie si" do wn"trza nap"-
du lub do przy#$cza, cz"!ci elektryczne i 
mechaniczne mog$ ulec korozji.

 ! Nale%y stale stosowa& jeden r"kaw 
ochronny (1) do uchwytu, a drugi r"kaw 
ochronny (2) do nap"du i kabla zasilaj$-
cego (zgodnie z opisem poni%ej).

Umieszczanie r"kawa ochronnego (1)  
na uchwycie:

 ! Je%eli ju% osadzony: Wyci$gn$& kartrid% 
bezpiecze'stwa z uchwytu (patrz rozdzia# 
„5.5 Wymiana kartrid%a bezpiecze'stwa“ 
na stronie(261).

 ! Ca#y r"kaw ochronny (1) nasun$& na uchwyt.

 ! Umie!ci& kartrid% bezpiecze'stwa (3) 
przez otwór r"kawa ochronnego( (1)  
w uchwycie (patrz rozdzia# „5.5 Wymia-
na kartrid%a bezpiecze'stwa“ na stro-
nie(261).

Kartrid% bezpiecze'stwa mocuje r"kaw 
ochronny( (1) i uszczelnia jednocze!nie 
otwór.

1

2

1

13
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Umieszczanie r!kawa ochronnego (2)  
na kablu zasilaj"cym i nap!dzie:

 ! Je#eli ju# nasadzony: Od$"czy% kabel 
zasilaj"cy od HAWK SPIRIT lub HAWK 
THUNDER.

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

 ! Ca$y odci!ty kawa$ek nasun"% na kabel.
 ! Pod$"czy% kabel zasilaj"cy (patrz nast!p-
ny rozdzia$).

 ! Naci"gn"% koniec r!kawa ochronnego (2) 
ca$kowicie na HAWK SPIRIT lub HAWK 
THUNDER.

 ! Zwróci% uwag! na to, aby obydwa r!kawy 
ochronne zachodzi$y na siebie. Zamoco-
wa% je np. za pomoc" gumki lub ta&my 
klej"cej.

5.4 Pod!"czanie zasilacza

 OSTRO!NIE

Niebezpiecze"stwo zwarcia i zagro#enie 
lekkim pora#eniem pr$dem elektrycznym
W przypadku widocznych uszkodze' 
kabli lub przy$"czy kablowych istnieje 
zagro#enie pora#enia pr"dem elektrycz-
nym i uszkodzenia uk$adów elektronicz-
nych.

 ! Wzrokowo sprawdzi% HAWK SPIRIT lub 
HAWK THUNDER oraz kable pod k"tem 
uszkodze', np. wadliwego przy$"cza 
kablowego.

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

 ! Przestrzega% instrukcji obs$ugi zasila-
cza.

 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 przypad-
kowo ich nie wyci"gn"$.

13 2
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Istniej! cztery mo"liwo#ci zasilania przy-
rz!du HAWK SPIRIT lub HAWK THUNDER:

1. pod$!czenie do Cheyenne Power Unit 
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 
za po#rednictwem dostarczonego 
adaptera do kabla

3. pod$!czenie do zasilacza obcej pro-
dukcji za po#rednictwem gniazda 
cinch za po#rednictwem dostarczone-
go adaptera do kabla i dodatkowego 
kabla do adaptera

4. pod$!czenie do zasilacza obcej pro-
dukcji za po#rednictwem opcjonalnie 
dostarczonego adaptera do kabla Y z 
wtykami bananowymi; czerwony ba-
nanowy wtyk pod$!cza si% do bieguna 
dodatniego na zasilaczu, a czarny do 
ujemnego.

Zasilacz obcej produkcji musi dostar-
cza& napi%cie sta$e od ok. 6 do 13'V. Je#li  
do HAWK SPIRIT lub HAWK THUNDER  
pod$!czy si% napi%cie wy"sze ni" ok. 13 V,  
nast%puje ich automatyczne wy$!czenie.

 ! Po$!czy& tulej% jacka dostarczonego ka-
bla zasilaj!cego z przy$!czem pr!du sta-
$ego HAWK SPIRIT lub HAWK THUNDER.

 ! Wtyk jack kabla zasilaj!cego w$o"y& do ko(-
ca do gniazda dla przyrz!du  do tatuowania 
Power Unit.
Je#li u"ywa si% zasilacza obcej produkcji, 
to nale"y go pod$!czy& do prawid$owych 

1.

2.

3.
4.

Zasilacz obcej produkcji

PU
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biegunów, tak jak opisano to w jego 
instrukcji obs!ugi.

 ! Power Unit lub zasilacz obcej produkcji 
przykry" foli# ochronn#.

5.5 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# 
przenoszenia chorób.

 ! Stosowa" wy!#cznie oryginalne kartri-
d$e bezpiecze%stwa Cheyenne. Dzi&ki 
wbudowanej w kartrid$ membranie 
zabezpieczaj#cej do nap&du nie mo$e 
si& przedosta" ani farba, ani zarazki 
chorobotwórcze.

 ! Kartrid$a bezpiecze%stwa nie nale$y 
nigdy chwyta" za ko%cówk& lub po!#-
czenie bagnetowe.

 ! Przed wymian# kartrid$a bezpiecze%-
stwa wy!#czy" HAWK SPIRIT lub HAWK 
THUNDER.

 ! Upewni" si&, $e przy wyjmowaniu 
u$ywanego kartrid$a bezpiecze%stwa  
w uchwycie nie pozosta!y resztki farby.

 ! Nigdy nie wyciska" r&cznie igie! z 
kartrid$a bezpiecze%stwa.

 ! Po wyj&ciu u$ywanego kartrid$a 
bezpiecze%stwa sprawdzi", czy ig!y s#  
w nim ca!kowicie schowane.

 ! U$ywane kartrid$e bezpiecze%stwa, 
które nie s# ju$ potrzebne do bie$#-
cych zastosowa%, nale$y prawid!owo 
utylizowa" (patrz rozdzia! „9 Utylizacja 
wyposa$enia“ na stronie'267).

 ! Kartrid$e bezpiecze%stwa s# dostar-
czane w sterylnych opakowaniach. Ze 
sterylnego opakowania wyjmuje si& je 
dopiero bezpo(rednio przed u$yciem.

 ! Przyrz#dy HAWK SPIRIT lub HAWK 
THUNDER odk!ada" zawsze w taki spo-
sób, aby kartrid$ bezpiecze%stwa nie 
przylega!.

 ! W przypadku skaleczenia ska$on# ig!# 
nale$y skontaktowa" si& z lekarzem.
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 ! Wy!"czy# napi$cie zasilania HAWK SPIRIT 
lub HAWK THUNDER.

 ! Kartrid%  bezpiecze&stwa w!o%y# w otwór 
uchwytu, tak jak pokazano to na ilustracji 
poni%ej.

Kartrid% bezpiecze&stwa pasuje tylko  
w dwóch kierunkach do otworu.

 ! Obróci# kartrid% bezpiecze&stwa o ok. 45°  
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara.
Indeks (1) zaznacza pozycj$, w której 
pó'niej znajduje si$ górna (2) lub dolna 
strona kartrid%a bezpiecze&stwa.

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

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

5.6 Kontrola wyposa!enia
 ! Przeprowadzi# wzrokow" kontrol$ 
wyposa%enia:
 - Czy widoczne s" zewn$trzne uszkodze-
nia (np. p$kni$cia kabla zasilaj"cego, 
wygi$ty !"cznik)?

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

 ! W!"cz HAWK SPIRIT lub HAWK THUNDER 
i przeprowad' prób$ akustyczn": Czy s!y-
cha# 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 „10 W razie 
w"tpliwo(ci i problemów“ i „11.1 Gwa-
rancja“ na stronie)268.

 ! Je(li z przyrz"dem HAWK SPIRIT lub 
HAWK THUNDER nie mo%na pracowa# 
bezpiecznie, nale%y go wy!"czy# i zwróci# 
si$ do odpowiedniego sprzedawcy-spe-
cjalisty.ok. 45°
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6 Stosowanie HAWK SPIRIT i 
HAWK THUNDER

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 podskórnej.

 ! Tatuowanie zawsze nale!y rozpoczyna& 
z niewielkim wysuni"ciem ig#y.

 ! W#$czy& zasilanie.
 ! Zmieni& wysuni"cie ig#y przy w#$czonym 
przyrz$dzie HAWK SPIRIT lub HAWK 
THUNDER, kr"c$c uchwytem. Obrót  
w kierunku zgodnym z ruchem wskazó-
wek zegara zwi"ksza wysuni"cie ig#y:

Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara zmniejsza wysuni"-
cie ig#y:

Na jeden punkt ustalenia wysuni"cie ig#y 
zmienia si" o ok. 0,1'mm.

 ! Upewni& si", !e indeks nie obraca si" 
podczas obracania uchwytu.

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 mo!e 
powodowa& przeci"cie skóry. 

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

 ! W#$czy& napi"cie zasilania Cheyenne 
Power Unit lub zasilacza obcej produkcji.

 ! Ustawi& odpowiedni$ cz"stotliwo%& na-
k#uwania.

+

Maks.

-
Min.
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Cz!stotliwo"# nak$uwania dostosowuje 
si! do rodzaju skóry klienta, do wysuni!cia 
igie$ i do g$!boko"ci nak$uwania oraz do 
pr!dko"ci pracy.

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

Przy u!yciu zasilacza obcej produkcji cz!-
stotliwo"# nak$uwania reguluje si! poprzez 
napi!cie wyj"ciowe: Dozwolony zakres 
napi!cia wynosz&cy od ok. 6 do 12,5'V od-
powiada mniej wi!cej zakresowi cz!sto-
tliwo"ci nak$uwania od 60 do 170 nak$u#  
na sekund!. 10'V odpowiada ok. 130 nak$u-
ciom na sekund! na biegu ja$owym. Je"li 
napi!cie wyj"ciowe przekroczy poziom 
ok.'13'V, HAWK SPIRIT lub HAWK THUNDER 
automatycznie si! wy$&czy.

6.3 Pobieranie farby
 ! Koniec pracuj&cego kartrid%a bezpie-
cze(stwa zanurzy# bezpo"rednio przed 
u%yciem na 2-3 sekundy w wybranej 
farbie. Unika# przy tym kontaktu z samym po-
jemnikiem.
Farba zostaje nabrana do ig$y.

 ! Alternatywnie farb! mo%na zakropli# ste-
ryln& pipet& do otworu na kartrid%u bez-
piecze(stwa. Nie wprowadza# zbyt du%ej 
ilo"ci farby, aby nie dosz$o do jej wycieku 
przez otwór.

7 Czyszczenie i bie!"ca obs#uga 
techniczna HAWK SPIRIT lub 
HAWK THUNDER

 OSTRO"NIE

Niebezpiecze#stwo zwarcia i zagro!enie 
lekkim pora!eniem pr$dem elektrycznym
Je"li cz!"ci HAWK SPIRIT lub HAWK 
THUNDER s& demontowane i czyszczone 
pod napi!ciem, istnieje niebezpiecze(-
stwo lekkiego pora%enia pr&dem elek-
trycznym i uszkodzenia uk$adów elektro-
nicznych nap!du. 

 ! Przed rozpocz!ciem prac zwi&zanych 
z czyszczeniem i bie%&c& obs$ug& wy-
$&czy# napi!cie zasilania HAWK SPIRIT 
lub HAWK THUNDER.

UWAGA

Niebezpiecze#stwo uszkodzenia nap%du 
spowodowane cieczami
Je"li "rodki czyszcz&ce lub dezynfekcyj-
ne 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 dezynfekcyj-
nym.
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 ! Nap!du i kabla zasilaj"cego nigdy nie 
nale#y czy$ci% w autoklawach lub w 
wannie ultrad&wi!kowej.

 ! Wybieraj"c $rodek czyszcz"cy i dezyn-
fekcyjny uwa#a% na zgodno$% materia-
'ów (patrz nast!pny rozdzia' „7.1 Zgod-
no$% materia'ów“).

7.1 Zgodno!" materia#ów
 ! Zalecamy u#ywanie jednego z poni#szych 
$rodków dezynfekcyjnych:

Producent Produkt Czas dzia#ania

Antiseptica Big Spray 
„nowy“ 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 oceni%, ja-
kie inne $rodki czyszcz"ce i dezynfekcyjne 
mo#na stosowa%.

 ! W niewidocznym miejscu sprawdzi% 
uprzednio zgodno$% materia'ów.

Anodowane aluminiowe cz!$ci HAWK SPI-
RIT i HAWK THUNDER s" odporne na:
 ş s'abe kwasy (np. kwas octowy *( 10%, 
kwas cytrynowy *(10%)

 ş w!glowodory acykliczne (np. pentan, 
heksan)

 ş etanol
 ş wi!kszo$% nieorganicznych soli i uch 
wodnych roztworów (np. chlorku sodu, 
chlorek wapnia, siarczan magnezu)

Anodowane aluminiowe cz!$ci HAWK SPI-
RIT i HAWK THUNDER nie s! odporne na:
 ş silne kwasy (np. kwas solny, kwas siarko-
wy, kwas azotowy)

 ş kwasy utleniaj"ce si! (np. kwas nadoc-
towy)

 ş 'ugi (np. 'ug sodowy, amoniak i wszystkie 
substancje o pH >(7)

 ş w!glowodory aromatyczne/chlorowcowane 
(np. fenol, chloroform) oraz

 ş aceton i benzyna

7.2 Dezynfekcja powierzchni

Przed i po ka#dym u#yciu:
 ! zdezynfekowa% wszystkie powierzch-
nie przyrz"du HAWK SPIRIT lub HAWK 
THUNDER i ich akcesoriów w sposób opi-
sany w rozdziale „5.1 Dezynfekcja wypo-
sa#enia“ na stronie(256.
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7.3 Czyszczenie powierzchni

Zabrudzenia powierzchniowe:
 ! Oddzieli! uchwyt i nap"d.
 ! Uchwyt i nap"d – w szczególno#ci $%cz-
nik – oraz d$ugi r"kaw ochronny wytrze! 
mi"kk% szmatk% nawil&on% #rodkiem 
czyszcz%cym lub dezynfekuj%cym.

 ! Powierzchnie trudno dost"pne, jak np. 
gwinty uchwytu i nap"du, czy#ci si" przy 
pomocy mi"kkiej nylonowej szczoteczki 
lub pa$eczek kosmetycznych.

7.4 Czyszczenie uchwytu w wannie 
ultrad!wi"kowej

Przy silniejszym zabrudzeniu uchwytu:
 ! U&ywa! p$yny do czyszczenia Ticko-
med 1 lub Tickopur R33 produkcji firmy 
Dr.'H.'Stamm GmbH, zgodnie z zalecenia-
mi 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 autoklawie

W razie ska&enia uchwytu:
 ! Wykona! wszystkie czynno#ci podane  
w rozdziale „5.1 Dezynfekcja wyposa&e-
nia“ na stronie'256.

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

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

8 Warunki transportu i 
przechowywania

UWAGA

Niebezpiecze!stwo uszkodzenia 
produktu wskutek upadku
W razie upadku HAWK SPIRIT lub HAWK 
THUNDER mo&e doj#! do uszkodzenia 
silnika lub przy$%cza kablowego i wygi"-
cia $%cznika.

 ! HAWK SPIRIT lub HAWK THUNDER od-
k$ada! zawsze w taki sposób, aby nie 
dosz$o do ich upadku.

 ! W razie upadku HAWK SPIRIT lub HAWK 
THUNDER przeprowadzi! kontrol" wi-
zualn% i akustyczn%.

 ! Je#li HAWK SPIRIT lub HAWK THUN-
DER wykazuje widoczne uszkodzenia, 
wydaje g$o#niejsze lub dziwne odg$osy 
lub je#li nie dzia$a jak zwykle, nale&y go 
przekaza! do sprawdzenia specjali#cie. 

 ! HAWK SPIRIT lub HAWK THUNDER i jego 
akcesoria nale&y transportowa! wy$%cz-
nie w oryginalnym opakowaniu. W celu 
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ochrony !"cznika osadzi# dostarczony 
blok z pianki ochronnej lub podczas 
transportu pozostawi# uchwyt w stanie 
zamontowanym.

 ! HAWK SPIRIT lub HAWK THUNDER i jego 
akcesoria nale$y przechowywa# zawsze 
w nast%puj"cych warunkach:

Temperatura 
otoczenia

-40 do +50 °C
-40 do +122°F

Poziom wilgotno&ci 
wzgl%dnej 30 do 75%

Ci&nienie powietrza 700 do 1070'hPa

9 Utylizacja wyposa!enia

 ! Jak informuje o tym znajduj"cy si% 
obok znak, HAWK SPIRIT lub HAWK 
THUNDER i akcesoria utylizuje si% 
wed!ug obowi"zuj"cych zasad dla z!omu 
elektronicznego. Informacje odno&nie 
obowi"zuj"cych zasad mo$na uzyska# od 
sprzedawcy-specjalisty lub od odpowied-
nich w!adz.

 ! Na miejscu pracy nale$y ustawi# pojem-
nik s!u$"cy do prawid!owej utylizacji ska-
$onych cz%&ci.

 ! Zu$yte lub uszkodzone kartrid$e bezpie-
cze(stwa utylizuje si% w przezroczystym 
pojemniku (Safety Box) zgodnie z przepi-
sami obowi"zuj"cymi w danym kraju lub 
gminie.

10 W razie w"tpliwo#ci i 
problemów

W razie zak!óce( dzia!ania:
 ! Najpierw roz!"czy# wszystkie sk!ad-
niki, jak np. uchwyt i kabel zasilaj"cy,  
od nap%du.

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

 ! Sprawdzi# ponownie dzia!anie 
HAWK'SPIRIT lub HAWK THUNDER.

Je$eli podczas obracania uchwytu ma 
miejsce wspó!obracanie kartrid$a bezpie-
cze(stwa:

 ! Upewni# si%, $e nakr%tka mocuj"ca jest 
dokr%cona do oporu.

 ! Upewni# si%, $e ma!y (1) i du$y (2) o-ring:
 ş s" nieuszkodzone
 ş nie posiadaj" smaru
 ş s" osadzone w danym rowku, zgodnie  
z poni$szym rysunkiem

21



268 PL Cheyenne HAWK spirit & HAWK thunder

 ! Je!eli o-ringi s" uszkodzone, zleci# ich 
wymian$ specjali%cie.

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.cheyenne-tattoo.com.

11 Deklaracje producenta

11.1 Gwarancja

Cheyenne HAWK SPIRIT lub HAWK THUN-
DER jest markowym produktem wysokiej 
jako%ci. Niezawodno%# przyrz"du gwaran-
tuj" najnowsze techniki kontrolne i certy-
fikaty. MT.DERM GmbH jest certyfikowany 
wed&ug:
 ş DIN EN ISO 9001:2008 (System zarz"dza-
nia jako%ci" w celu zapewnienia jako%ci)

 ş DIN EN ISO 13485:2012 (System zarz"-
dzania jako%ci" dla produktów medycz-
nych)

Produkt posiada ustawow" gwarancj$  
na zak&ócenia w dzia&aniu, spowodowane 
b&$dami materia&owymi lub produkcyjnymi.

Sterylno%# kartrid!y bezpiecze'stwa w mo-
mencie dostawy jest zagwarantowana przy 
zamkni$tym i nieuszkodzonym opakowaniu. 

W razie reklamacji kartrid!y bezpiecze'-
stwa nale!y poda# numer partii nadruko-
wany na etykiecie.

Nie ponosimy odpowiedzialno%ci za nast$-
puj"ce szkody:
 ş szkody i ich nast$pstwa spowodowane  
u!ytkowaniem niezgodnym z przezna-
czeniem lub nieprzestrzeganiem in-
strukcji obs&ugi, np. szkody wywo&ane 
upadkiem

 ş szkody spowodowane wnikni$ciem cie-
czy lub zanieczyszcze' do nap$du

http://www.cheyenne-tattoo.com
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11.2 Deklaracja zgodno!ci
Producent: MT.DERM GmbH 
 Gustav-Krone-Str. 3 
 D-14167 Berlin

niniejszym na w!asn" odpowiedzialno#$ deklaruje, %e nast&puj"cy produkt:

Nazwa produktu: HAWK SPIRIT HAWK THUNDER
Numery artyku!ów: 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

jest odpowiada wymaganiom nast&puj"cych dyrektyw:

Dyrektywa o zgodno#ci elektromagnetycznej: 2014/30/UE 
Dyrektywa maszynowa: 2006/42/WE 
Dyrektywa RoHS: 2011/65/UE

Zastosowano nast&puj"ce normy zharmonizowane:

DIN EN 60950-1:2014-08: Urz"dzenia technologii informacyjnych – Bezpiecze'stwo –  
 Cz&#$ 1: Wymagania ogólne

DIN EN 55022:2011-12:  Urz"dzenia technologii informacyjnych – Cechy zak!óce' radiowych – 
Warto#ci graniczne i metody pomiarowe

DIN EN 61000-6-1:2007-10: Zgodno#$ elektromagnetyczna (EMV) – Cz&#$ 6-1:  
  Podstawowe normy specjalistyczne – Odporno#$ na zak!ócenia w obszarach 

mieszkalnych, biurowych i przemys!owych oraz w ma!ych zak!adach produkcyjnych

DIN EN 61000-6-3:2011-09:  Zgodno#$ elektromagnetyczna (EMV) – Cz&#$ 6-3: Podstawowe normy 
specjalistyczne – Emisja zak!óce' w obszarach mieszkalnych, biurowych i 
przemys!owych oraz w ma!ych zak!adach produkcyjnych

DIN EN 1037:2008-11: Bezpiecze'stwo maszyn – Unikanie niespodziewanego uruchomienia si&

DIN EN ISO 12100:2011-03:  Ogólne zasady projektowania, ocena ryzyka i redukcja ryzyka

DIN EN 82079-1:2013-06:  Tworzenie instrukcji obs!ugi – Struktura, tre#$ i forma –  
Cz&#$ 1: Wymagania ogólne i szczegó!owe wymogi

Niniejsza deklaracja jest przekazywana na odpowiedzialno#$ producenta: 
Berlin, 10 luty 2016, Marcel Tritsch, pe!nomocnik ds. CE i dokumentacji MT.DERM GmbH
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