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1 K tomuto návodu k!pou"ití

Tento návod k!pou"ití je platn# pro Chey-
enne SOL Nova a! jeho p$íslu%enství. Ob-
sahuje d&le"ité informace pro bezpe'né 
uvedení t(chto v#robk& do provozu od-
povídající ur'enému ú'elu, jejich obsluhu 
a!údr"bu.

Tento návod k!pou"ití neobsahuje v%ech-
ny informace, které jsou zapot$ebí pro 
bezpe'n# provoz SOL Nova a! jejich p$í-
slu%enství. k!tomu se $i)te následujícími 
dokumenty:
 • Návod k!pou"ití Cheyenne Power Unit, 
respektive cizího napájecího zdroje 
a!v!p$ípad( pot$eby no"ního spína'e

 • Informace o tetovacích modulech a!te-
tovacích barvách

 • Bezpe'nostní listy pro dezinfek'ní a!'i-
sticí prost$edky

 • Ustanovení pro bezpe'nost na pracovi-
%ti a!zákonné p$edpisy pro tetování

1.1 Zobrazení varovn#ch pokyn$

Varovné pokyny upozor*ují na nebezpe'í 
úrazu osob a!v(cn#ch %kod a!jsou struk-
turovány následujícím zp&sobem:

 SIGNÁLNÍ SLOVO

Druh nebezpe!í
Následky

 ! Ochranné opat$ení

Prvek V#znam

ozna'uje nebezpe'í zran(ní

Signální 
slovo

udává záva"nost nebezpe'í 
(viz následující tabulku)

Druh 
nebez-
pe'í

ozna'uje druh a! zdroj 
nebezpe'í

Následky popisuje mo"né následky 
v!p$ípad( nedbání upozorn(ní

Ochranné 
opat$ení

uvádí, jak se lze nebezpe'í 
vyhnout

Signální 
slovo

V#znam

Varování ozna'uje nebezpe'í, které 
m&"e vést ke smrti nebo 
t("kému zran(ní, pokud se 
nebezpe'í nep$edejde

Opatrn( ozna'uje nebezpe'í, které 
m&"e vést k! lehk#m a" 
st$edn( t("k#m zran(ním, 
pokud se nebezpe'í 
nep$edejde

Pozor ozna'uje mo"ná rizika, 
která vedou ke %kodám na 
"ivotním prost$edí, v(cn#m 
%kodám a! po%kození 
tetovací vybavení, pokud se 
nebezpe'í nep$edejde

1.2 Symboly pou"ité v!tomto návodu 
k!pou"ití

Symbol V#znam

 ! ! Pokyn pro zacházení

 • ! Bod seznamu

 -  Podbod seznamu

Cheyenne SOL Nova
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2 D!le"ité bezpe#nostní 
pokyny

2.1 V$eobecné bezpe#nostní pokyny
 ! Pe!liv" si p#e!ti cel$ návod k%pou&ití.
 ! Ulo&te tento návod k%pou&ití tak, aby byl 
kdykoliv k%dispozici v'em osobám, kte-
ré SOL Nova pou&ívají, !istí, dezinfikují, 
sterilizují, ukládají nebo p#epravují.

 ! SOL Nova p#edávejte dal'ím osobám 
v&dy s%tímto návodem k%pou&ití.

 ! (i)te se bezpe!nostními p#edpisy pro 
tetování platn$mi ve va'í zemi. Udr&uj 
tetovací studio hygienicky !isté a% po-
starej se o dostate!né osv"tlení.

 ! SOL Nova, jeho p#íslu'enství, napájecí 
jednotku (Power Unit) a%v'echny p#ipo-
jovací kabely pou&ívejte pouze v% bez-
vadném technickém stavu.

 ! Pou&ívejte pouze originální bezpe!-
nostní kártrid&e, díly p#íslu'enství a%ná-
hradní díly od firmy Cheyenne.

2.2 Bezpe#nostní pokyny závislé na 
v%robku

 ! Na SOL Nova, bezpe!nostních kártrid-
&ích ani jiném p#íslu'enství nikdy ne-
provád"jte zm"ny.

 ! Zabra*te, aby dovnit# pohonu pronikly 
kapaliny.

 ! B"hem tetování chra*te pohon a%p#ipo-
jovací kabel pomocí ochranné hadice 
(viz strana% 205). Napájecí jednotku 
dodate!n" chra*te pomocí fólie.

 ! Nepou&íváte-li SOL Nova, vypn"te ho 
a%odlo&te bezpe!n" tak, aby se nemohl 
odkutálet a%spadnout.

 ! (i)te se technick$mi údaji uveden$mi 
v% tomto návodu k% pou&ití a% dodr&ujte 
provozní, p#epravní a% skladovací pod-
mínky (viz strana%202).

 ! Kdy& vykazuje SOL Nova viditelná po-
'kození nebo kdy& nefunguje jako ob-
vykle, p#edejte jej odbornému prodejci 
ke kontrole.

2.3 D!le"ité hygienické 
a&bezpe#nostní p'edpisy

Chcete-li zabránit, aby se p#i tetování na 
zákazníka nebo na tatéra p#enesly in-
fek!ní nemoci:

 ! P#ed pou&itím následujte v'echny pra-
covní kroky pro dezinfekci vybavení (viz 
strana%204).

 ! B"hem tetování pou&ívejte jednorázové 
rukavice z nitrilu nebo latexu a%p#ed po-
u&itím je vydezinfikujte.

 ! P#ed tetováním o!ist"te doty!né mís-
to na k+&i zákazníka jemn$m !isticím 
a%dezinfek!ním prost#edkem. P#i volb" 
vhodného dezinfek!ního prost#edku 
se #i)te sm"rnicemi platn$mi ve va'i 
zemi.

 ! Pro ka&dého zákazníka a% pro ka&dou 
barvu pou&ívejte v$hradn" nové, ste-
riln" zabalené bezpe!nostní kártrid&e. 
P#ed jejich pou&itím zajist"te, aby byl 
obal neporu'en$ a% nevypr'elo datum 
skon!ení trvanlivosti.

 ! Pou&ité nebo vadné bezpe!nostní kár-
trid&e zlikvidujte v% nádob" chrán"né 
proti propíchnutí (Safety Box) podle 
p#edpis+ platn$ch ve va'í zemi.

 ! Zabra*te tomu, aby se bezpe!nostní 
kártrid&e dostaly do styku s% kontami-
novan$mi p#edm"ty jako nap#. od"vem. 
Kontaminované bezpe!nostní kártrid&e 
je t#eba bezodkladn" zlikvidovat.

 ! Pou&ívejte v$hradn" barvy ur!ené pro 
tetování a%dermatologicky nezávadné.

 ! Zabra*te kontaktu s%!erstv" tetovanou 
k+&í. Oblasti !erstv" potetované k+&e 
chra*te p#ed zne!i't"ním, ultrafialo-
v$m zá#ením a%oslun"ním.

 ! Pravideln" kontrolujte, zda není strojek 
SOL Nova viditeln" zne!i't"n$ barvou 
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nebo t!lesn"mi tekutinami. v# takovém 
p$ípad! je t$eba provést dodate%n! 
k#pravidelné dezinfekci v&echny kroky 
kapitoly „'i&t!ní a# údr(ba SOL Nova“ 
(viz strana#207).

2.4 Kontraindikace

V p$ípad! následujících p$edpoklad) se 
nesmí provád!t !ádné tetování:
 • hemofilie nebo jiné poruchy srá(livosti 
krve

 • aktuální p$íjem prost$edk) na $ed!ní 
krve (nap$. acetylsalicylová kyselina, 
Heparin, Aspirin, Warfarin)

 • nekontrolovan" diabetes mellitus
 • jakákoliv forma aktivního akné v#oblasti 
k)(e ur%ené k#tetování

 • dermatózy (nap$. ko(ní nádory, keloidy, 
resp. extrémní sklon k# tvorb! keloid), 
solární keratóza, bradavice anebo ma-
te$ská znaménka) v#oblasti k)(e ur%ené 
k#tetování

 • otev$ené rány anebo ekzémy anebo 
ko(ní vyrá(ky v# oblasti k)(e ur%ené 
k#tetování

 • jizvy v#oblasti k)(e ur%ené k#tetování
 • systémové infekce a# infek%ní onemoc-
n!ní (nap$. (loutenka typu A, B, C, D, E 
nebo F; infekce HIV) nebo akutní lokální 

ko(ní infekce (nap$. herpes, trudovina 
r)(ovitá)

 • b!hem chemoterapie, radioterapie 
nebo vysoce dávkované kortikoste-
roidové terapie (doporu%ení: od %ty$ 
t"dn) p$ed zahájením do %ty$ t"dn) po 
dokon%ení terapie)

 • a( dvanáct m!síc) po kosmetické ope-
raci v#oblasti k)(e ur%ené k#tetování

 • a( &est m!síc) po v"pl*ov"ch injekcích 
v#oblasti k)(e ur%ené k#tetování

 • pod vlivem alkoholu nebo drog
 • t!hotenství a#doba kojení

Práci je t$eba neprodlen! p$eru&it v#p$í-
pad!:
 • pocitu nadm!rné bolesti
 • mdloby/pocitu závrat!

2.5 Vedlej!í ú"inky

V n!kter"ch p$ípadech b!hem tetování 
a# po n!m se vyskytnou lehké vedlej&í 
ú%inky, které jsou uvedené následn!:

"asté:
 • lokální krvácení v# oblasti tetovaného 
ko(ního povrchu

 • bolesti a#nevolnost první den po teto-
vání

 • krátce trvající zán!tlivé reakce, eryté-
my anebo otoky a( &est dn) po tetování

 • podrá(d!ní k)(e (nap$. sv!d!ní nebo 
zah$átí), která normáln! odezní b!hem 
prvních 12 a( 72 hodin po tetování

 • tvorba strupu, kter" obvykle v#prvních 5 
dnech zanikne

 • do%asné odlupování poko(ky, které ob-
vykle b!hem 8 dn) odezní

Z#ídkakdy:
 • tvorba puch"$) viru herpes simplex 
typu i#(HSV-I)

 • tvorba mal"ch puch"$k) nebo mílií jako 
d)sledek nedostate%n! pe%livého vy-
%ist!ní k)(e p$ed tetováním

 • hyperpigmentace t!lu vlastními pig-
menty, zvlá&t! u tmav"ch typ) k)(e, 
které v&ak b!hem n!kolika málo t"dn) 
op!t zcela zmizí

 • reakce retinoid) (od lehkého zarudnutí 
a( po loupání k)(e)

 • mo(né zah$átí tetované oblasti po ozá-
$ení PET a#MRT

Zásadn! by se m!ly %erstv! potetované 
oblasti k)(e chránit p$ed UV a#slune%ním 
zá$ením.

Cheyenne SOL Nova
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Dále se v!souvislosti s!tetováním mohou 
vyskytnout následující problémy:
 • Rozdíly v!barevn"ch odstínech
 • Ztráta pigmentu
 • Alergické reakce na slo#ky aseptické 
pigmentové barvy

2.6 Pot!ebná kvalifikace

SOL Nova smí pou#ívat pouze osoby, kte-
ré získaly následující znalosti:
 • základní znalosti procesu tetování, p$e-
dev%ím správná hloubka a! frekvence 
vpich&

 • znalost hygienick"ch a!bezpe'nostních 
p$edpis& (viz strana!199)

 • znalostí p&sobení tetovací barvy pod 
k&#í

 • znalost rizik a!vedlej%ích ú'ink& (viz ka-
pitoly „Kontraindikace“ na stran(! 200  
a!„Vedlej%í ú'inky“ na stran(!200).

2.7 Pou"ití v#souladu s#ur$ením

SOL Nova je profesionální tetovací strojek 
pro tetování lidské k&#e v! suchém, 'is-
tém prost$edí bez kou$e a!v hygienick"ch 
podmínkách. Musí b"t p$ipraven, pou#í-
ván a!musí se o n(j pe'ovat tak, jak je to 
popsáno v!tomto návodu k!pou#ití. P$ede-
v%ím je t$eba dodr#ovat v%echna platná 

ustanovení o uspo$ádání pracovi%t( a!po-
u#ívané materiály musí b"t sterilní.

Pou#ití v!souladu s!ur'en"m ú'elem za-
hrnuje také úplné a!p$e'tení a!porozum(-
ní návodu k! pou#ití, p$edev%ím kapitoly 
„D&le#ité bezpe'nostní pokyny“.

Za pou#ití v! rozporu s!ur'ením je pova-
#ováno pou#ití SOL Nova nebo jejího p$í-
slu%enství jinak, ne# je popsáno v!návodu 
k! pou#ití, nebo nedodr#ení provozních 
podmínek. Zakázáno je p$edev%ím teto-
vání na sliznice, o'i a!tetování nezletil"ch.

2.8 Symboly na v%robku

Na strojku SOL Nova, jeho p$íslu%enství 
nebo na obalu se nacházejí následující 
symboly:

Symbol V%znam

)i*te se návodem k!pou#ití!

V"robce

Datum v"roby

Katalogové 'íslo

N Sériové 'íslo

Kód %ar#e

Sterilizováno ethylenoxidem

Trvanlivost do

Pozor!

Omezení teploty

Omezení vlhkosti

Uchovávejte v!suchu

K$ehké

V p$ípad( po%kozeného obalu 
nepou#itelné

Nepo#ívejte opakovan(!

Likvidujte odborn( jako staré 
elektronické za$ízení!

Cheyenne SOL Nova
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3 Rozsah dodávky

1 Cheyenne SOL Nova
1 P!ipojovací kabel
1 Kabelov" adaptér (konektor jack 

6,3 mm pro zdí!ku jack 3,5 mm)
1 Návod k#pou$ití

4 Produktová informace o SOL 
Nova

Cheyenne SOL Nova je vysoce v"konn" 
p!ístroj, kter" je oproti b%$n"m tetovacím 
strojk&m podstatn% ti''í a#má ni$'í vib-
race. Disponuje velkou silou a# frekvencí 
vpich&.

4.1 Technické údaje

Jmenovité nap%tí 5 a$ 12,6 v#DC

Odebírateln" v"kon 3 W

Rozb%hov" proud max. 2,5 a#po max. 
200 ms

Frekvence vpich& 25 a$ 150 Hz

Zdvih 3,5 mm

P!esah jehly 0 a$ 4,5 mm

Elektrické p!ipojení Konektor jack 3,5 
mm

Pohon Bezkartá(ov" DC 
motor

Provozní re$im Nep!etr$it" provoz

Pr&m%r 33 mm

Délka 102 mm

Hmotnost cca 150 g

Emisní hladina 
akustického tlaku

max. 70 dB (A)

Celková hodnota 
vibrací

max. 2,5 m/s)

4.2 Provozní podmínky

Teplota okolního 
prost!edí

+10 a$ +35°C

Relativní vlhkost 
vzduchu

30 a$ 75%

4.3 P!íslu"enství

Prost!ednictvím kompetentních odbor-
n"ch prodejc& lze zakoupit následující 
p!íslu'enství:
 • Bezpe(nostní kártrid$e Cheyenne
 • Napájecí jednotky Cheyenne (Power 
Units)

 • No$ní spína( Cheyenne
 • Rukojeti
 • Kabelové adaptéry

Ochranné hadice musí mít pr&m%r 34 a$ 
40 mm. To odpovídá 'í!ce hadice 54 a$ 
63 mm.

5 P!íprava SOL Nova k#pou$ití

POZOR

!kody v"d#sledku kondenzované vody
Je-li SOL Nova vystaven nap!íklad 
b%hem p!epravy vysok"m rozdíl&m 
teplot, m&$e se uvnit! objevit 
kondenzovaná voda, která po'kodí 
elektroniku.

 ! Zajist%te, aby SOL Nova p!ed 
uvedením do provozu dosáhl 
teploty okolního prost!edí. Pokud 
byl vystaven velk"m teplotním 
v"kyv&m, po(kejte p!ed uvedením do 
provozu minimáln% 3#hodiny na 10#°C 
teplotního rozdílu.

 ! Strojek SOL Nova pou$ívejte jen p!i 
teplot% okolního prost!edí +10 a$ 
+35°C.

Cheyenne SOL Nova
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5.1 Dezinfikování za!ízení

POZOR

Po!kození pohonu následkem kapalin
Kdy! se dezinfek"ní prost#edek 
dostane dovnit# pohonu, m$!e dojít ke 
korozi elektrick%ch a& mechanick%ch 
konstruk"ních díl$.

 ! Pohon do dezinfek"ního prost#edku 
nikdy nepono#ujte.

POZOR

Po!kození v"robku následkem 
nedovolan"ch dezinfek#ních prost$edk%
Dezinfek"ní prost#edky, které nejsou 
kompatibilní s& materiály v%robku, 
mohou zp$sobit po'kození jeho 
povrchu.

 ! Pou!ívejte v%hradn( jen dezinfek"ní 
prost#edky, které jsou schváleny 
ustanoveními platn%mi ve va'i zemi.

 ! )i*te se seznamem doporu"en%ch 
dezinfek"ních prost#edk$ v& kapitole 
„Kompatibilita materiál$“ na 
stran(&207.

 ! Vypn(te napájecí nap(tí SOL Nova.

 ! Kontrolujte, zda není strojek SOL Nova 
hrub( zne"i't(n% barvou nebo t(lesn%-
mi tekutinami. v&takovém p#ípad( pro-
ve*te v'echny pracovní kroky kapitoly 
„+i't(ní a&údr!ba SOL Nova“ (viz stra-
na&207).

 ! Ot#ete m(kk%m had#íkem navlh"en%m 
dezinfek"ním prost#edkem p#ipojovací 
kabel, pohon a&rukoje,.

5.2 V"m#na bezpe$nostní kártrid%e

 VAROVÁNÍ

Nebezpe#í úrazu jehlami
Zran(ní kontaminovan%mi jehlami 
bezpe"nostních kártrid!í m$!e mít za 
následek p#enos nemocí.

 ! Pro strojek SOL Nova pou!ívejte 
v%hradn( originální bezpe"nostní 
kártrid!e Cheyenne. Díky vestav(né 
bezpe"nostní membrán( t(chto 
bezpe"nostních kártrid!í se 
nem$!e do pohonu dostat barva, 
ani jí nemohou projít choroboplodné 
zárodky.

 ! Bezpe"nostní kártrid! nikdy 
neuchopujte za hrot nebo za 
bajonetov% uzáv(r.

 ! P#ed v%m(nou bezpe"nostní 
kártrid!e strojek SOL Nova vypn(te.

 ! Zajist(te, aby p#i odstra-ování pou!ité 
bezpe"nostní kártrid!e neunikly do 
rukojeti !ádné zbytky barev.

 ! Z bezpe"nostní kártrid!e nikdy 
nevytla"ujte jehly.

 ! Zkontrolujte, zda jehly po odebrání 
pou!ité bezpe"nostní kártrid!e zcela 
zajely do bezpe"nostní kártrid!e.

 ! Pou!ité bezpe"nostní kártrid!e, které 
ji! nelze pou!ít, odborn( zlikvidujte 
(viz kapitolu „Likvidace za#ízení“ na 
stran(&208).

 ! Bezpe"nostní kártrid!e jsou 
expedovány steriln( zabalené. 
Ze sterilního obalu je vyjm(te a! 
bezprost#edn( p#ed pou!itím.

 ! SOL Nova v!dy odkládejte tak, aby se 
nedot%kal bezpe"nostní kártrid!e.

 ! V p#ípad( zran(ní kontaminovanou 
jehlou vyhledejte léka#e.

 ! Vypn(te napájecí nap(tí SOL Nova.
 !
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 ! Bezpe!nostní kártrid" zasu#te do ot-
voru v$rukojeti, jak je vyobrazeno ní"e.

Kv%li bod%m zacvaknutí na horní 
a$ dolní stran& bezpe!nostní kártrid"e 
zapadne do oválného otvoru pouze ve 
dvou polohách.

 ! Bezpe!nostní kártrid"í oto!te o cca 45° 
v$sm&ru pohybu hodinov'ch ru!i!ek.

P(i oto!ení ucítíte n&kolik bod% zacvak-
nutí, ne" bezpe!nostní kártrid" zcela 
zapadne.

 ! Zkontrolujte pevné ulo"ení bezpe!nost-
ní kártrid"e.

 ! Pro odstran&ní bezpe!nostní kártrid"e 
jí oto!te proti sm&ru pohybu hodino-
v'ch ru!i!ek a$vyjm&te ji z rukojeti.

5.3 P!ipojení napájecího zdroje

 OPATRN!

Nebezpe"í zkratu
V p(ípad& viditeln'ch po)kození kabel% 
nebo jejich p(ipojení hrozí nebezpe!í 
po)kození elektroniky.

 ! Strojek SOL Nova a$ kabely vizuáln& 
zkontrolujte na po)kození jako 
nap(íklad vadné p(ipojení kabelu.

 ! P(ipojovací kabel na pohonu nikdy 
nezalamujte.

 ! *i+te se návodem k$ pou"ití 
p(íslu)ného napájecího zdroje.

 OPATRN!

Nebezpe"í klop#tnutí o kabel
P(es nevhodn& polo"ené kabely mohou 
osoby klop'tnout a$zranit se.

 ! Pokládejte kabely tedy tak, aby o n& 
nikdo nemohl klop'tnout nebo za n&j 
neúmysln& zatáhnout.

Existují t(i mo"nosti napájení strojku SOL 
Nova:

Ci
zí

 n
ap

áj
ec

í 
zd

ro
j

Power Unit Cheyenne

Dodávan' 
kabelov' adaptér

Kabelov' adaptér Y

1. P(ipojení k$ napájecí jednotce Chey-
enne pomocí p(ipojovacího kabelu z 
obsahu dodávky (doporu!ené)

2. P(ipojení na cizí napájecí zdroj pomocí 
zdí(ky 6,3 mm za pomoci dodávaného 
kabelového adaptéru
Cizí napájecí zdroj musí dodávat stej-
nosm&rné nap&tí cca 5 a" 12,6 V a 
náb&hov' proud pot(ebn' dle kapitoly 
4.1. Dodává-li více ne" cca 12,6 V, stro-
jek SOL Nova se automaticky vypne.

3. P(ipojení k$ cizímu napájecímu zdroji 
pomocí volitelného kabelového adap-
téru Y pomocí banánkov'ch konektor%

cca 45°
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!erven" banánkov" konektor je t#eba 
p#ipojit na kladn" pól a$ %ern" na zá-
porn" pól cizího napájecího zdroje.

 ! P#ipojte zdí#ku jack p#ipojovacího ka-
belu z obsahu dodávky ke konektoru na 
pohonu strojku SOL Nova.

 ! Konektor jack kabelu zcela zasu&te do 
v"stupní zdí#ky Power Unit.
Pokud pou'íváte cizí napájecí zdroj, 
p#ipojte jej se správnou polaritou, jak 
je popsáno v$návodu k$ obsluze cizího 
napájecího zdroje.

 ! P#ipojte napájecí zdroj do sít(.
 ! Zakryjte napájecí jednotku, resp. cizí 
napájecí zdroj ochrannou fólií.

5.4 Nasunutí ochranné hadice

POZOR

Po!kození pohonu následkem kapalin
Kdy' se dovnit# pohonu nebo 
k$p#ipojení dostane kapalina, m)'e dojít 
ke korozi elektrick"ch a$mechanick"ch 
konstruk%ních díl).

 ! Pou'ívejte v'dy ochrannou hadici 
o$pr)m(ru 34 a' 40 mm. To odpovídá 
*í#ce hadice 54 a' 63 mm.

 ! Od SOL Nova odpojte p#ipojovací kabel.

 ! Od#ízn(te kousek ochranné hadice o 
dostate%né délce.

 ! Kousek ochranné hadice natáhn(te 
zcela p#es p#ipojovací kabel.

 ! Zcela od*roubujte rukoje+ (1) z pohonu.

 ! P#ipojovací kabel s$nasunutou ochran-
nou hadicí op(t p#ipojte ke strojku SOL 
Nova.

 ! P#etáhn(te konec ochranné hadice$ (2) 
zcela p#ed strojek SOL Nova.

 ! Na*roubujte op(t rukoje+ (1) na závit 
pohonu.

5.5 Kontrola za!ízení
 ! Prove,te vizuální kontrolu za#ízení:

 - Jsou patrná vn(j*í po*kození (na-
p#íklad zlomen" p#ipojovací kabel, 
povolená krytka v$ oblasti p#ipojení 
kabelu)?

 - Jsou kabely holé?
 - Jsou bezpe%nostní kártrid'e a$ jehly 
správn( vycentrované?

 ! Zapn(te strojek SOL Nova a$ prove,te 
p#ezkou*ení sluchovou kontrolou: Sly-
*íte nápadné provozní zvuky nebo je 
strojek p#íli* hlasit"?

 ! V p#ípad( nápadn"ch situací se #i,te 
kapitolami „V p#ípad( otázek a$problé-
m)“ a$ „Prohlá*ení o zákonné záruce“ 
na stran($209.

 ! Pokud ji' SOL Nova nelze pou'ívat bez 
nebezpe%í, vy#a,te jej z provozu a$ob-
ra+te se na kompetentního odborného 
prodejce.

1

2

1

Cheyenne SOL Nova



206CS

6 Pou!ívání SOL Nova

6.1 Nastavení v"suvu jehel

 OPATRN!

V p"ípad# p"íli$ velkého v%suvu jehel 
hrozí nebezpe&í poran#ní
Velk! v!suv jehel umo"#uje velkou 
hloubku vpichu. Pokud jsou v!suv jehel 
a$hloubka vpichu p%íli& velké, m'"e dojít 
k$poran(ní podko"ního tukového vaziva.

 ! Za)ínejte v"dy s$ mal!m v!suvem 
jehel.

 ! Zapn(te napájení.
 ! Nastavení v!suvu jehel u zapnutého 
SOL Nova zm(níte otá)ením rukojetí.
Otá)ením ve sm(ru pohybu hodinov!ch 
ru)i)ek se v!suv jehel zvy&uje:

max.

Otá)ením proti sm(ru pohybu hodino-
v!ch ru)i)ek se v!suv jehel zmen&uje:

min.

 ! Zkontrolujte v!suv jehel strojku SOL Nova.
Pokud se v!suv jehel nekontrolovan( 
zm(ní b(hem pou"ívání strojku, pro-
to"e rukoje* ji" nez'stává zafixovaná, 
%ádn( o)ist(te vnit%ek rukojeti, závit 
pohonu a$ drá"ky a$ mal! O-krou"ek 
(viz strana$ 204). Pokud problém po-
kra)uje, vym(#te mal! O-krou"ek (viz 
strana$208).
Pokud by problém p%etrvával i$nadále, 
obra*te se na kompetentního odborné-
ho prodejce. 

6.2 Nastavení frekvence vpich#

 OPATRN!

Nebezpe&í úrazu následkem vysoké 
frekvence vpich'
V p%ípad( p%íli& vysoké frekvence 
vpich' dochází k$na%íznutí k'"e. 

 ! Za)ínejte v"dy s$ malou frekvenci 
vpich', nap%íklad 70.

 ! Zapn(te napájení.
 ! Nastavte vhodnou frekvenci vpich'.
Frekvenci vpich' je t%eba p%izp'sobit 
vlastnostem zákazníkovy k'"e, v!suvu 
jehel, individuální hloubce vpichu p%i 
práci, a$také rychlosti práce.

Frekvenci vpich' lze nastavit pomocí 
Power Unit Cheyenne pomocí tla)ítek se 
&ipkami v$10 stupních.

V p"ípad# cizího napájecího zdroje se 
frekvence vpich' nastaví pomocí v!stup-
ního nap(tí: Povolen! rozsah nap(tí 5 a" 
12,6 V odpovídá zhruba rozsahu frekven-
ce vpich' 25 a" 150 vpich' za sekundu. 
10 V odpovídá cca 110 vpich' za sekun-
du p%i volnob(hu. Kdy" v!stupní nap(tí 
p%ekro)í cca 12,6 V, strojek SOL Nova se 
automaticky vypne.

6.3 Nabírání barvy
 ! Bezprost%edn( p%ed pou"itím pono%te 
hrot bezpe)nostní kártrid"e za chodu 
provozu na 2 a" 3 sekundy do po"ado-
vané barvy. Vyhn(te se kontaktu s$ná-
dobkou na barvu.
Barvu naberou jehly.
Alternativn( lze barvu naplnit skrze 
otvor bezpe)nostní kártrid"e pomocí 
sterilní pipety.
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7 !i"t#ní a$údr%ba SOL Nova

 OPATRN!

Nebezpe"í zkratu
Pokud jsou demontovány a! "i#t$ny 
sou"ásti SOL Nova pod nap$tím, hrozí 
nebezpe"í po#kození elektroniky 
pohonu. 

 ! P%ed zahájením ve#ker&ch "isticích 
a! údr'bá%sk&ch prací je t%eba 
napájení strojku SOL Nova vypnout.

POZOR

Po#kození pohonu následkem kapalin
Kdy' se "isticí nebo dezinfek"ní 
prost%edek dostane dovnit% pohonu, 
m('e dojít ke korozi elektrick&ch 
a!mechanick&ch konstruk"ních díl(.

 ! Pohon do "isticího nebo dezinfek"ního 
prost%edku nikdy nepono%ujte.

 ! Pohon a! p%ipojovací kabel nikdy 
ne"ist$te v! autoklávu nebo 
v!ultrazvukové lázni.

 ! P%i v&b$ru "isticího a! dezinfek"ního 
prost%edku se %i)te kompatibilitou 
materiál( (viz následující oddíl).

7.1 Kompatibilita materiál&
 ! Pou'ívejte p%ednostn$ jeden z následu-
jících dezinfek"ních prost%edk(:

V'robce Produkt Doba p&sobení

Antiseptica Big Spray 
„nov&“ 1 a' 5!min

Bode 
Chemie Bacillol 30 s!a' 1!min

Ecolab Incidin 
Foam 1 a' 2!min

Schülke & 
Mayr

Mikrozid 
Liquid 1 a' 2!min

Na základ$ kompatibility následujících 
materiál( m('ete mimo jiné také ur"it, 
jaké dal#í "isticí a!dezinfek"ní prost%edky 
jsou vhodné.

Sou"ásti SOL Nova z eloxovaného hliníku 
jsou odolné v("i:
 • slab&m kyselinám (nap%íklad kyselina 
octová *!10%, kyselina citronová *!10%)

 • etanolu
 • v$t#in$ anorganick&ch solí a!jejich vod-
n&m roztok(m (nap%íklad chlorid sod-
n&, chlorid vápenat&, síran ho%e"nat&)

 • alifatick&m uhlovodík(m (nap%íklad 
pentan, hexan)

Sou"ásti SOL Nova z eloxovaného hliníku 
jsou neodolné v("i:
 • siln&m kyselinám (nap%íklad kyselina 
chlorovodíková, kyselina sírová, kyseli-
na dusi"ná)

 • oxidujícím kyselinám (nap%íklad kyseli-
na peroctová)

 • louh(m (nap%íklad louh sodn&, "pavek 
a!v#echny látky s!hodnotou pH >!7)

 • aromatick&m/halogenovan&m uhlovo-
dík(m (nap%. fenol, chloroform)

 • acetonu a!benzínu

7.2 Dezinfikování povrch&

P%ed a!po ka'dém pou'ití:
 ! Vydezinfikujte v#echny povrchy SOL 
Nova a!jeho p%íslu#enství, jak je popsá-
no v! kapitole „Dezinfikování za%ízení“ 
na stran$!203.

7.3 !i"t#ní povrch&

V p%ípad$ vn$j#ího zne"i#t$ní:
 ! Strojek SOL Nova a! ochrannou hadici 
ot%ete m$kk&m had%íkem navlh"en&m 
"isticím a!dezinfek"ním prost%edkem.

 ! T$'ce p%ístupné povrchy jako nap%íklad 
závit pohonu vy"ist$te pomocí m$kké-
ho nylonového kartá"ku.
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7.4 !i"t#ní rukojeti v$ultrazvukové 
lázni

V p!ípad" silného zne#i$t"ní rukojeti:
 ! Pou%ijte #isti# Tickomed& 1 nebo Tic-
kopur& R33 od v'robce Dr.& H.& Stamm 
GmbH podle p!edpisu v'robce.

 ! Ujist"te se, %e není p!ekro#ena hodnota 
pH 7.

 ! (i$t"ní provád"jte 10&minut p!i frekven-
ci 35&kHz.

 ! Po vy#i$t"ní rukoje) p!ed dal$ím pou%i-
tím zcela vysu$te.

7.5 Sterilizace rukojeti v$autoklávu

V p!ípad" kontaminace rukojetí:
 ! Prove*te v$echny pracovní kroky kapi-
toly „Dezinfikování za!ízení“ (viz& stra-
na&203).

 ! Rukoje) v&autoklávu #ist"te 20 minut p!i 
teplot" 121°C a&tlaku 2&bary.

 ! Po vy#i$t"ní rukoje) p!ed dal$ím pou%i-
tím zcela vysu$te.

7.6 !i"t#ní nebo v%m#na O krou&k'

Oba O-krou%ky brání tomu, aby se rukoje-
tí nedalo otá#et p!íli$ snadno.

Lze-li rukojetí otá#et p!íli$ lehce, zm"ní 
se nekontrolovan" v'suv jehly.

 ! Zbavte O-krou%ky tuku m"kk'm had!í-
kem navlh#en'm #isticím a&dezinfek#-
ním prost!edkem.

 ! Pokud problém pokra#uje, vym"+te 
O-krou%ky za nové a&nama%te je v&p!í-
pad" pot!eby silikonov'm tukem.

8 Podmínky p(epravy 
a$skladování za(ízení

POZOR

Po!kození v"robku následkem pádu
Pokud SOL Nova spadne, m,%e se 
po$kodit jeho motor.

 ! Odkládejte v%dy SOL Nova opatrn" 
tak, aby se nemohl odkutálet 
a&spadnout.

 ! Pokud by strojek SOL Nova spadl, 
prove*te vizuální kontrolu jeho 
sou#ástí a& sluchovou kontrolu na 
neobvyklé zvuky.

 ! P!edejte SOL Nova ke kontrole 
odbornému prodejci, pokud vykazuje 
viditelná po$kození, provozní zvuk 
zní siln" jinak nebo pokud normáln" 
nefunguje. 

 ! SOL Nova a& jeho p!íslu$enství p!epra-
vujte v'hradn" v&originálním balení.

 ! SOL Nova a& její p!íslu$enství skladujte 
v'hradn" v&originálním balení:

Teplota okolního 
prost!edí -40 a% +50 °C

Relativní vlhkost 
vzduchu 30 a% 75%

Tlak vzduchu 200 a% 1&060 hPa

9 Likvidace za(ízení

 ! SOL Nova a& p!íslu$enství, které 
nese ozna#ení uvedené vedle, li-
kvidujte podle platn'ch p!edpis, 
pro stará elektronická za!ízení. 
O& platn'ch p!edpisech se p!íp. infor-
mujte u odborného prodejce nebo na 
p!íslu$n'ch ú!adech.

 ! Na pracovi$ti si p!ipravte nádobu pro 
odbornou likvidaci kontaminovan'ch 
díl,.

 ! Pou%ité nebo vadné bezpe#nostní kár-
trid%e zlikvidujte v& nádob" chrán"né 
proti propíchnutí (Safety Box) podle 
p!edpis, platn'ch ve va$í zemi.
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10 V p!ípad" otázek a#problém$

V p!ípad" poruch funkce:
 ! Nejprve od strojku SOL Nova odd"lte 
v#echny sou$ásti, jako rukoje% a&p!ipo-
jovací kabel.

 ! Zkontrolujte v#echna p!ipojení a& sou-
$ásti op"t sestavte.

 ! Znovu zkontrolujte funkce SOL Nova.

SOL Nova disponuje tepeln'm vypíná-
ním. Motor se z bezpe$nostních d(vod( 
p!i vysok'ch teplotách samo$inn" vypne. 
Pokud bylo aktivováno tepelné vypnutí: 

 ! Nechte SOL Nova vychladnout p!i po-
kojové teplot" a& následn" jej spus%te 
znovu.

Pokud poruchy fungování nadále p!etr-
vávají a&v p!ípad" dotaz( nebo reklamací 
se obra% na kompetentního odborného 
prodejce.

O na#ich aktuálních nabídkách, v'b"ru 
bezpe$nostních kártrid)í a& p!íslu#enství 
se m()ete informovat na webové stránce 
www.cheyenne-tattoo.com.

11 Prohlá%ení v&robce

11.1 Prohlá%ení o zákonné záruce

S Cheyenne SOL Nova jste získali vysoce 
kvalitní zna$kov' v'robek. Spolehlivost 
p!ístroje je zaru$ena nejnov"j#í zku#ební 
technikou a&certifikací. 

MT.DERM GmbH je certifikována dle DIN 
EN ISO 13485:2012 (systém manage-
mentu jakosti zdravotnick'ch prost!ed-
k().

Pro v'robek platí zákonná záruka jeden 
rok na funk$ní poruchy, jejich) p!í$inou 
jsou vady materiálu nebo v'robní vady.

P!i uzav!eném a& nepo#kozeném obalu 
bezpe$nostních kártrid)í a&p!i dodr)ování 
podmínek pro p!epravu a&uskladn"ní za-
ru$ujeme sterilitu a) do uvedeného data 
skon$ení trvanlivosti. Datum skon$ení 
trvanlivosti „Expiry Date“ se nachází na 
#títku kártrid)e. v&p!ípad" reklamací te-
tovacích modul( nám prosím sd"lte $íslo 
#ar)e uvedené na #títku.

Záruku neposkytujeme na následující 
po#kození:
 • Po#kození a& následné #kody vzniklé 
v&d(sledku pou)ití v&rozporu s&ur$en'm 

ú$elem nebo následkem nedodr)ování 
návodu k&pou)ití

 • Po#kození zp(sobená proniknutím ka-
palin nebo ne$istot do pohonu

 • Po#kození a&následné #kody, zp(sobe-
né pádem nebo pádem z nedbalosti
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11.2 Prohlá!ení o zabudování
Prohlá!ení o zabudování ve smyslu Sm"rnice o strojních za#ízeních 2006/42/ES, P#íloha II 1B

V$robce: MT.DERM GmbH 
Gustav-Krone-Str. 3 
D-14167 Berlin

Zplnomocn"nec pro zpracování 
p#íslu!n$ch technick$ch podklad%:

Marcel Tritsch, pracovník pov"#en$ dokumentací,  
MT.DERM GmbH 
Gustav-Krone-Str. 3 
D-14167 Berlin

Produkt: Tetovací p#ístroj 
Název v$robku: Cheyenne SOL Nova 
&íslo v$robku: CB520, CB520A a' CB520Z 
Sériové (íslo: C00001 a' 99999

V$robce prohla!uje, 'e v$!e uveden$ v$robek p#edstavuje neúplné strojní za#ízení ve smyslu Sm"rnice o strojních za#ízeních. Produkt je ur(en v$hrad-
n" k)montá'i do strojního za#ízení nebo do neúplného strojního za#ízení nebo v)sestav" s)jinou v$strojí a)neodpovídá proto je!t" v!em po'adavk%m 
Sm"rnice o strojních za#ízeních.

Aplikované a)dodr'ené základní po'adavky Sm"rnice o strojních za#ízeních:

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

Byly vytvo#eny speciální technické podklady podle p#ílohy VII, (ást B. Zmocn"nec pro sestavení technick$ch podklad% se zavazuje, p#edat podklady 
k)v$robku v)p#ípad" od%vodn"ného vy'ádání státním ú#ad%m. Dodání prob"hne po!tou v)papírové podob" nebo na elektronickém datovém nosi(i.

Uvedení produktu do provozu je zakázáno do té doby, ne' bude p#íp. zji!t"no, 'e strojní za#ízení, do kterého bude v$!e uveden$ v$robek zabudován, 
odpovídá v!em základním po'adavk%m Sm"rnice o strojních za#ízeních.

Toto prohlá!ení podává v)zastoupení v$robce:

Berlín, 31.08.2018, Jörn Kluge

_______________________ 
Podpis jednatele spole(nosti nebo zplnomocn"né osoby  Originální
Cheyenne SOL Nova
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11.3 Prohlá!ení o shod"
V!robce: MT.DERM GmbH 

Gustav-Krone-Str. 3 
D-14167 Berlin

Zplnomocn"nec pro zpraco-
vání p#íslu$n!ch technick!ch 
podklad%:

Marcel Tritsch, pracovník pov"#e-
n! dokumentací

tímto na vlastní odpov"dnost prohla$uje, &e následující v!robek:

Produkt: Tetovací p#ístroj 
Název v!robku: Cheyenne SOL Nova 
'íslo v!robku: CB520, CB520A a& CB520Z 
Sériové (íslo: C00001 a& 99999

odpovídá ustanovením následujících sm"rnic:

Sm"rnice o)elektromagnetické kompatibilit":
Sm"rnice o)omezení pou&ívání n"kter!ch 
nebezpe(n!ch látek v)elektrick!ch 
a)elektronick!ch za#ízeních:

2014/30/EU
 
 
2011/65/EU

Byly pou&ity následující harmonizované normy:

IEC 61000-3-2 (ed.3) +am1/2:
IEC 61000-3-3 (ed.2):

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - (ást 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonick!ch
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - (ást 3-3: Meze - Omezování zm"n nap"tí, kolísání nap"tí a)flikru 
v)rozvodn!ch sítích nízkého nap"tí pro za#ízení se jmenovit!m fázov!m proudem * 16 A, které není p#edm"tem 
podmín"ného p#ipojení

CISPR 14-2:1997/AMD1:2001/AMD2:2008:
CISPR 14-1:2005/AMD1:2008/AMD2:2011:

Test EMC pro domácí spot#ebi(e, elektrické nástroje a)podobné elektrické p#ístroje
Test EMC pro domácí spot#ebi(e, elektrické nástroje a)podobné elektrické p#ístroje

DIN EN 82079-1: Vytvá#ení návod% k)pou&ití – (len"ní, obsah a)popis

Toto prohlá$ení podává v)zastoupení v!robce:

Berlín, 31.08.2018, Jörn Kluge

_______________________ 
Podpis jednatele spole(nosti nebo zplnomocn"né osoby  Originální

Cheyenne SOL Nova






