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1 Informacje na temat instrukcji 
obs!ugi

Niniejsza instrukcja obs!ugi obowi"zuje 
dla urz"dze# Power Unit PU I i PU II marki 
Cheyenne oraz ich akcesoriów. Zawiera 
ona wa$ne informacje zapewniaj"ce 
bezpieczn" i prawid!ow" eksploatacj%, 
obs!ug% oraz piel%gnacj% tych produktów.
Instrukcja nie zawiera wszystkich informacji 
niezb%dnych do bezpiecznej eksploatacji 
przyrz"dów do tatuowania i ich akcesoriów. 
Dlatego nale$y przestrzega& nast%puj"cych 
dodatkowych dokumentów:
 ş instrukcji obs!ugi przyrz"dów do tatu-
owania
 ş informacji na temat kartrid$y bezpie-
cze#stwa i farb do tatua$u
 ş kart bezpiecze#stwa 'rodków dezyn-
fekcyjnych 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$enia zwracaj" uwag% na niebez-
piecze#stwa gro$"ce ludziom i przedmio-
tom, ich struktura jest nast%puj"ca:

 HAS!O
Rodzaj zagro"enia
Skutki

 ! Profilaktyka

Element Znaczenie
oznacza niebezpiecze#stwo 
zranienia

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

Rodzaj 
zagro$e-
nia

podaje rodzaj i (ród!o zagro-
$enia

Skutki opisuje mo$liwe nast%pstwa 
w)razie zlekcewa$enia ostrze-
$enia

Profilak-
tyka

informuje, w jaki sposób 
mo$na unikn"& zagro$enia

Has!o Znaczenie
Ostro$-
nie

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

Uwaga oznacza mo$liwe ryzyka, które 
mog" powodowa& zagro$enia 
dla 'rodowiska naturalnego, 
przedmiotów materialnych lub 
wyposa$enia do tatuowania, 
je'li zagro$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
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2 Wa!ne wskazówki 
bezpiecze"stwa

2.1 Ogólne zasady bezpiecze"stwa
 ! Nale!y dok"adnie zapozna# si$ z ca"% 
instrukcj% 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%, przechowuj% lub transpor-
tuj% Power Unit.
 ! Urz%dzenie Power Unit nale!y przeka-
zywa# kolejnym u!ytkownikom zawsze 
z niniejsz% instrukcj% obs"ugi.

 ! Power Unit, akcesoriów oraz wszelkich kabli 
zasilaj%cych nale!y u!ywa# tylko wtedy, gdy 
s% w idealnym stanie technicznym.
 ! Stosowa# wy"%cznie oryginalne akce-
soria i cz$'ci zamienne Cheyenne, a 
w szczególno'ci nie u!ywa# zasilacza 
wtykowego innych producentów.

2.2 Zasady bezpiecze"stwa zale!ne 
od produktu

 ! Nie wolno dokonywa# !adnych zmian w 
zakresie Power Unit, zasilacza wtyko-
wego czy innych akcesoriów.

 ! Uwa!a#, aby do wn$trza Power Unit lub 
zasilacza wtykowego nie dosta"y si$ 
!adne ciecze.

 ! Podczas tatuowania urz%dzenie Power Unit 
nale!y chroni# za pomoc% folii ochronnej.
 ! Je!eli urz%dzenie Power Unit nie jest 
u!ywane, nale!y oddzieli# je od zasilania 
sieciowego.
 ! Wszystkie kable nale!y u"o!y# w taki 
sposób, aby nie by"y zgi$te.

 ! Nale!y przestrzega# danych technicznych 
(rozdzia" 4.2 na stronie& 142) i warunków 
eksploatacji (rozdzia" 4.3 na stronie& 142) 
oraz warunków transportu i przechowywania 
(rozdzia" 8 na stronie&147).
 ! Je'li na urz%dzeniu Power Unit b$d% 
widoczne oznaki uszkodze( lub je'li 
nie b$dzie on dzia"a" jak zwykle, nale!y 
przekaza# je do sprawdzenia specjali'cie.

2.3 Istotne przepisy dotycz#ce 
higieny i bezpiecze"stwa

 ! Przed u!yciem wykona# wszystkie 
czynno'ci dezynfekuj%ce Power Unit 
(patrz rozdzia" 6.1 na stronie&144).
 ! Regularnie kontrolowa#, czy Power Unit 
nie wykazuje widocznych oznak zabru-
dzenia. W takim wypadku trzeba dodat-
kowo przeprowadzi# regularn% dezyn-

fekcj$ wszystkich etapów z&rozdzia"u „7 
Czyszczenie i bie!%ca obs"uga technicz-
na Power Unit“ na stronie&146.

2.4 Wymagane kwalifikacje
Urz%dzenie Power Unit mo!e by# u!ywa-
ne tylko przez osoby posiadaj%ce nast$-
puj%c% wiedz$:
 ş gruntowna znajomo'# procesu tatu-
owania, zw"aszcza prawid"owej g"$bo-
ko'ci i cz$stotliwo'ci nak"uwania

 ş znajomo'# przepisów dotycz%cych higieny 
i bezpiecze(stwa (patrz rozdzia" 2.3)

2.5 U!ytkowanie zgodnie z$przeznaczeniem
Power Unit to cyfrowe urz%dzenie ste-
ruj%ce do przyrz%dów do tatuowania 
ludzkiej skóry w suchym, czystym i&bez-
dymnym otoczeniu oraz w warunkach 
higienicznych. Jest ono zoptymalizowane 
do zastosowania z przyrz%dami do tatu-
owania z serii Cheyenne HAWK.
Urz%dzenie Power Unit nale!y przygo-
towa#, u!ywa# i konserwowa# w sposób 
opisany w niniejszej instrukcji obs"ugi. 
Przestrzega# nale!y zw"aszcza obowi%-
zuj%cych regulacji odno'nie miejsca pra-
cy i higieny.
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U!ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
obejmuje tak!e znajomo"# i zrozumienie 
niniejszej instrukcji obs$ugi, szczególnie 
rozdzia$u „2 Wa!ne wskazówki bezpie-
cze%stwa“.
Za u!ytkowanie niezgodnie z&przeznaczeniem 
uwa!a si' wykorzystywanie urz(dzenia Power 
Unit lub jego akcesoriów w sposób inny ni! 
opisano to w instrukcji lub nieprzestrzeganie 
warunków eksploatacji.

2.6 Symbole na produkcie
Na Power Unit, zasilaczu wtykowym, 
akcesoriach lub opakowaniu znajduj( si' 
nast'puj(ce symbole:

Symbol Znaczenie
Spe$nia wymagania dyrektyw 
2004/108/WE (dyrektywa 
o&zgodno"ci elektromagne-
tycznej) i 2006/95/WE (dyrek-
tywa niskonapi'ciowa)

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

Stosowa# tylko we wn'trzach

Ochrona dzi'ki podwójnej lub 
wzmocnionej izolacji zgodnie 
z klas( ochrony II
Nie u!ywa#, je"li opakowanie 
jest uszkodzone

Produkt jednorazowego u!ytku!

Utylizowa# jako sprz't elek-
troniczny!

3 Zakres dostawy

Patrz ulotka informacyjna.

4 Informacja na temat Power Unit

Urz(dzenia Power Unit marki Cheyenne 
umo!liwiaj( zasilanie przyrz(dów do ta-
tuowania i proste sterowanie cz'stotliwo-
"ci( nak$uwania podczas tatuowania.
Do urz(dzenia PU I mo!na pod$(czy# pojedyncz( 
maszyn' do tatuowania. Natomiast do PU II 
mo!na pod$(czy# dwie maszyny do tatuowania. 
Osoba wykonuj(ca tatua!e mo!e w szybki 
i& wygodny sposób pracowa# naprzemiennie 
z&dwoma przyrz(dami do tatuowania.

4.1 Przegl!d funkcji

Gniazdo Do pod"!czania ...

Zasilacza wtykowego

TATTOO-
MACHINE

Przyrz(du do tatuowania 
(tylko PU I)
Przyrz(du do tatuowania 1 
(tylko PU II)
Przyrz(du do tatuowania 2 
(tylko PU II)

opcjonalnego w$(cznika no!nego
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Przycisk/
Prze-
!"cznik

Funkcja

W!"czanie Power Unit  
(tylko PU I)
Wy!"czanie Power Unit  
(tylko PU I)
Aktywacja przyrz"du do 
tatuowania 1 (tylko PU II)
Aktywacja przyrz"du do 
tatuowania 2 (tylko PU II)
Zwi#kszanie cz#stotliwo$ci 
nak!uwania
Zmniejszanie cz#stotliwo$ci 
nak!uwania
Uruchamianie lub 
zatrzymywanie aktywnego 
przyrz"du do tatuowania
W!"czanie/Wy!"czanie 
Power Unit (tylko PU II)

Dioda LED Znaczenie o#wietlenia

Standby Zasilanie PU jest dost#pne.

Praca Przyrz"d do tatuowania 
zosta! uruchomiony.

Power Urz"dzenie PU I jest w!"czone.

4.2 Dane techniczne

Napi#cie 
wyj$ciowe 6 do 12,5%V%DC

Moc wyj$ciowa 5%VA

Pobór mocy maks. 6%VA

Cz#stotliwo$& 
nak!uwania 60 do 160%Hz

Tryb pracy Praca ci"g!a

Wymiary  
(S x W x G) 110 x 165 x 55 mm

Ci#'ar ok. 260%g

Przy!"cze elektryczne Power Unit

Napi#cie 
wej$ciowe 15%V%DC

Pobór mocy maks. 6%VA

Przy!"cze elektryczne zasilacza wtykowego

Zasilanie 100 do 240%V%AC
50 lub 60%Hz

Pr"d wyj$ciowy maks. 400%mA

4.3 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

4.4 Akcesoria
Za po$rednictwem specjalistycznych 
sklepów mo'na naby& nast#puj"ce 
akcesoria:
 ş w!"cznik no'ny Cheyenne
 ş przyrz"dy do tatuowania Cheyenne
 ş uchwyty Cheyenne
 ş kartrid'e 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 Power Unit do 
u!ytku

UWAGA
Niebezpiecze!stwo uszkodze! spowo-
dowanych kondensatem wodnym
Je!li urz"dzenie Power Unit np. pod-
czas transportu by#o nara$one na ró$ne 
temperatury, to w jego wn%trzu mog#o 
doj!& do nagromadzenia si% konden-
satu wodnego, uszkadzaj"cego uk#ady 
elektroniczne.
 ! Nale$y si% upewni&, $e urz"dzenie Power 
Unit przed uruchomieniem nagrza#o 
si% do temperatury otoczenia. Je!li 
urz"dzenie Power Unit by#o wystawione 
na du$e wahania temperatury, trzeba 
odczeka& przynajmniej 3 godziny na 
ka$de 10°C ró$nicy temperatury, zanim 
rozpocznie si% z nim prac%.
 ! Przyrz"d Power Unit wolno u$ywa& 
tylko w temperaturze w otoczeniu 
od'+10 do +35°C (+50 do +95°F).

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

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

5.1 Ustawianie Power Unit
 ! Urz"dzenie Power Unit nale$y ustawia& 
na czystym, stabilnym i p#askim pod#o$u.

5.2 Pod"#czanie zasilacza wtykowego
W celu stworzenia zasilania:
 ! Dostarczony adapter (zgodny z wytycznymi 
dla danego pa(stwa) umie!ci& w otworze 
zasilacza wtykowego, tak jak pokazano to 
na ilustracji poni$ej.

 ! Docisn"& adapter (s#yszalne zatrza!ni%-
cie).
 ! Umie!ci& wtyk DC zasila-
cza wtykowego w gnie)dzie 
przeznaczonym na zasilacz.
 ! Umie!ci& zasilacz wtykowy w gnie)dzie 
sieciowym.
Dioda LED Standby za!wieca si%.

5.3 Pod"#czanie opcjonalnego 
w"#cznika no!nego

 ! Umie!ci& wtyk cinch opcjo-
nalnego w#"cznika no$nego w 
gnie)dzie przeznaczonym na w#"cznik 
no$ny.
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5.4 W!"czanie Power Unit

 OSTRO!NIE
Niebezpiecze"stwo obra#e" wskutek 
niekontrolowanego uruchomienia 
przyrz$du do tatuowania
Podczas w!"czania urz"dzenia Power Unit 
mo#e nast"pi$ krótkie, niekontrolowane 
uruchomienie pod!"czonych przyrz"dów 
do tatuowania, co mo#e wywo!a$ 
obra#enia osób lub upadek przyrz"dów.

 ! Przyrz"d do tatuowania nale#y pod!"-
cza$ dopiero po w!"czeniu Power Unit.

 ! Upewni$ si%, #e do Power Unit nie jest 
pod!"czony #aden przyrz"d do tatuowa-
nia.

W!"czanie PU#I:
 ! Nacisn"$ przycisk ON.
Na wy&wietlaczu pojawia si% 
wst%pnie ustawiona cz%stotliwo&$ 
nak!uwania: 110 nak!u$ na sekund%. 
Dioda LED Power &wieci si%.

W!"czanie PU#II:
 ! Ustawi$ w!"cznik/wy!"cznik 
w'pozycj% „I”.
Na wy&wietlaczu pojawia si% wst%pnie 
ustawiona cz%stotliwo&$ nak!uwania: 
110 nak!u$ na sekund%.

5.5 Pod!"czanie przyrz"du do tatuowania
 ! Upewni$ si%, #e urz"dzenie Power Unit 
jest w!"czone.

PU#I:
 ! Wtyk jack kabla zasilaj"ce-
go przyrz"du do tatuowania 
w!o#y$ do gniazda dla przy-
rz"du do tatuowania.

PU#II:
 ! Wtyk jack kabla zasilaj"cego 
przyrz"du do tatuowania 1 w!o-
#y$ do gniazda dla przyrz"du do tatu-
owania 1.
 ! W celu naprzemiennej pracy z 
dwoma przyrz"dami do tatuowa-
nia, wtyk jack kabla zasilaj"cego przy-
rz"du do tatuowania 2 w!o#y$ do gniaz-
da dla przyrz"du do tatuowania 2.

6 U$ywanie Power Unit

6.1 Dezynfekcja Power Unit

UWAGA
Szkody spowodowane cieczami
Je#eli do wn%trza Power Unit, zasilacza 
wtykowego, do gniazd lub wtyków 
przedostanie si% &rodek czyszcz"cy lub 
dezynfekuj"cy, mo#e doj&$ do zwarcia.

 ! Nie nale#y nigdy dopu&ci$ do nas"cze-
nia Power Unit lub zasilacza wtykowe-
go &rodkiem czyszcz"cym lub dezyn-
fekuj"cym.

UWAGA
Niebezpiecze"stwo uszkodzenia wyrobu 
spowodowane stosowaniem niedozwolonych 
%rodków dezynfekcyjnych
(rodki dezynfekcyjne, które nie s" kom-
patybilne z Power Unit, mog" spowodo-
wa$ uszkodzenia powierzchni.

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

 ! Przestrzega$ i sprawdzi$ zgodno&$ mate-
ria!ów (patrz rozdzia! 7.1 na stronie'147).

TATTOO-
MACHINE
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 ! Oddzieli! urz"dzenie Power Unit od za-
silania. W tym celu wyci"gn"! zasilacz 
wtykowy z gniazda sieciowego.

 ! Skontrolowa!, czy urz"dzenie Power Unit nie 
jest np. zabrudzone farb". W takim wypadku 
wykona! wszystkie czynno#ci podane 
w$rozdziale „7 Czyszczenie i bie%"ca obs&uga 
techniczna Power Unit“ na stronie$146.
 ! Wytrze! Power Unit, zasilacz wtykowy 
i$ kable zasilaj"ce mi'kk" szmatk" na-
s"czon" #rodkiem czyszcz"cym lub de-
zynfekcyjnym.
 ! Power Unit przykry! foli" ochronn".

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 niewielk" 
cz'stotliwo#ci" nak&uwania, np. 70.

 ! Nale%y mie! na wzgl'dzie, %e cz'stotliwo#! 
nak&uwania dostosowuje si' do rodzaju 
skóry klienta, do wysuni'cia igie& i do 
indywidualnej g&'boko#ci nak&uwania 
podczas pracy oraz do jej pr'dko#ci.

Wst'pnie ustawiona cz'stotliwo#! na-
k&uwania wynosi 110 nak&u! na sekund'. 
Podczas ka%dego uruchamiania urz"dze-
nia Power Unit warto#! ta jest automa-
tycznie zerowana do wst'pnie ustawionej 
warto#ci.

 ! W celu ustawienia odpowiedniej cz'sto-
tliwo#ci nak&uwania nacisn"! przycisk 
strza&kowy  lub .
Cz'stotliwo#! nak&uwania mo%na usta-
wia! na 10 poziomach, od 60 do 160 na-
k&u! na sekund'.

6.3 Uruchamianie lub zatrzymywanie 
przyrz$du do tatuowania

 OSTRO!NIE
Niebezpiecze"stwo obra#e" podczas 
eksploatacji przyrz'du do tatuowania
W razie uruchomienia niezabezpieczonego 
przyrz"du do tatuowania wibracje mog" 
spowodowa! jego niekontrolowane ruchy, 
a tym samym wywo&a! obra%enia osób lub 
upadek przyrz"du.
 ! Przed uruchomieniem przyrz"du do 
tatuowania nale%y go mocno przytrzyma! 
lub umie#ci! w odpowiednim uchwycie.

W celu uruchomienia przyrz"du do tatu-
owania:

 ! Upewni! si', %e zasilanie jest dost'pne 
(patrz rozdzia&$5.2 na stronie$143).

 ! Upewni! si', %e urz"dzenie Power Unit jest 
w&"czone (patrz rozdzia& 5.4 na stronie$144).
 ! Upewni! si', %e przyrz"d do tatuowania 
jest prawid&owo pod&"czony (patrz roz-
dzia&5.5 na stronie$144).
 ! Tylko PU$ II: Upewni! si', %e wybrany 
przyrz"d do tatuowania jest aktywny.
Po w&"czeniu PU$ II nast'puje automatyczna 
aktywacja przyrz"du do tatuowania$1. W celu 
aktywowania przyrz"du do tatuowania$ 2, 
patrz rozdzia&6.4 na stronie$146.
 ! W celu uruchomienia przyrz"du 
do tatuowania naci#nij przycisk 
Start/Przerwa na Power Unit.
Dioda LED Praca #wieci si'.

Je%eli pod&"czony przyrz"d do tatuowania 
nie uruchomi si':
 ! Zapozna! si' z informacjami z rozdzia&u 
„10.1 Usuwanie problemów podczas pracy 
przyrz"du do tatuowania“ na stronie$148.

W celu zatrzymania przyrz"du do tatu-
owania:

 ! Nacisn"! ponownie przycisk 
Start/Przerwa.
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Przyrz!d do tatuowania mo"na alterna-
tywnie uruchomi# lub zatrzyma# za po-
moc! opcjonalnego w$!cznika no"nego:

 ! W celu uruchomienia lub zatrzymania 
przyrz!du do tatuowania nadepn!# 
krótko na w$!cznik no"ny.
W$!cznik no"ny mo"na tak"e 
stosowa# w po$!czeniu z%przyci-
skiem Start/Przerwa.

6.4 Prze!"czanie mi#dzy dwoma 
przyrz"dami do tatuowania (tylko PU II)

 OSTRO!NIE
Niebezpiecze"stwo obra#e" podczas 
prze$%czania
W razie uruchomienia niezabezpieczonego 
przyrz!du do tatuowania wibracje mog! 
spowodowa# jego niekontrolowane ruchy, 
a tym samym wywo$a# obra"enia osób lub 
upadek przyrz!du.

 ! Przed prze$!czaniem nale"y wy$!czy# 
przyrz!d do tatuowania lub go zatrzy-
ma#. W tym celu nale"y nacisn!# przy-
cisk Start/Przerwa.
 ! Przed uruchomieniem przyrz!du do 
tatuowania nale"y go mocno przy-
trzyma# lub umie&ci# w%odpowiednim 
uchwycie.

U"ywanie dwóch przyrz!dów do tatuowa-
nia przy PU II jest mo"liwe tylko w trybie 
naprzemiennym.

 ! W celu zatrzymania przyrz!du 
do tatuowania nale"y nacisn!# 
przycisk Start/Przerwa.
 ! Do aktywacji odpowiedniego 
przyrz!du do tatuowania nale"y 
nacisn!# przycisk 1 lub przycisk 2.
 ! Przytrzyma# przyrz!d do tatuowania, 
który ma zosta# uruchomiony.
 ! W celu uruchomienia aktywnego 
przyrz!du do tatuowania nale"y 
nacisn!# przycisk Start/Przerwa.

6.5 Wy!"czanie Power Unit
Wy!"czanie PU$I:

 ! Nacisn!# przycisk OFF.
Wy&wietlacz i dioda LED Power 
gasn!.

Wy!"czanie PU$II:
 ! Ustawi# w$!cznik/wy$!cznik w 
pozycj' „O”.
Wy&wietlacz ga&nie.

7 Czyszczenie i bie%"ca obs!uga 
techniczna Power Unit

 OSTRO!NIE
Niebezpiecze"stwo zwarcia i zagro#enie 
lekkim pora#eniem pr%dem elektrycznym
Je"eli czyszczenie urz!dzenia Power Unit 
odbywa si' pod napi'ciem, istnieje zagro"enie 
lekkiego pora"enia pr!dem elektrycznym lub 
szkód elektrycznych w obr'bie Power Unit 
lub przy zasilaczu wtykowym. 
 ! Przed wszystkimi pracami zwi!zanymi 
z czyszczeniem i bie"!c! obs$ug! nale"y 
od$!czy# Power Unit od zasilania.

UWAGA
Szkody spowodowane cieczami
Je"eli do wn'trza Power Unit lub zasi-
lacza wtykowego przedostanie si' &ro-
dek czyszcz!cy lub dezynfekuj!cy, mo"e 
doj&# do zwarcia. Ponadto mo"e nast!-
pi# korozja elektrycznych i%mechanicz-
nych podzespo$ów.

 ! Nie nale"y nigdy dopu&ci# do nas!cze-
nia Power Unit lub zasilacza wtykowe-
go &rodkiem czyszcz!cym lub dezyn-
fekuj!cym.
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 ! Urz!dzenia Power Unit lub zasilacza 
wtykowego nie nale"y nigdy czy#ci$ 
w autoklawach lub w wannie ultrad%-
wi&kowej.
 ! Wybieraj!c #rodek czyszcz!cy i' de-
zynfekcyjny uwa"a$ na zgodno#$ ma-
teria(ów (patrz nast&pny rozdzia( 7.1).

7.1 Zgodno!" materia#ów
 ! Przed czyszczeniem urz!dzenia Power 
Unit sprawdzi$ zgodno#$ #rodka czysz-
cz!cego lub dezynfekcyjnego w' niewi-
docznym miejscu.
 ! Do czyszczenia urz!dzenia Power Unit 
stosowa$ (agodny roztwór myd(a, który 
jest dopuszczony w danym pa)stwie, 
lub 50% wodny roztwór 1-propanolu.
 ! Do dezynfekcji urz!dzenia Power Unit 
stosowa$ (agodny #rodek dezynfeku-
j!cy, który jest dopuszczony w danym 
pa)stwie, lub 70% wodny roztwór 
2-propanolu.

Na podstawie podanych ni"ej zestawie) co 
do zgodno#ci materia(ów mo"na oceni$, 
jakie #rodki czyszcz!ce i dezynfekcyjne 
mo"na stosowa$.

Powierzchnie urz!dze) Power Unit s! 
odporne na:
 ş s(abe kwasy (np. kwas borowy * 10 %,  
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)

Powierzchnie urz!dze) Power Unit nie s! 
odporne na:
 ş silne kwasy (z. B. kwas solny + 20 %,  
kwas siarkowy + 50 %, kwas azotowy + 15 %)
 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)
 ş aceton i benzyn&

7.2 Dezynfekcja powierzchni
Przed i po ka"dym u"yciu:

 ! zdezynfekowa$ wszystkie powierzchnie 
urz!dzenia Power Unit w sposób opisa-
ny w rozdziale 6.1 na stronie'144.

7.3 Czyszczenie powierzchni
Zabrudzenia powierzchniowe:

 ! Power Unit, zasilacz wtykowy i kabel 
wytrze$ mi&kk! szmatk! nawil"on! 
#rodkiem czyszcz!cym lub dezynfeku-
j!cym.

8 Warunki transportu 
i$przechowywania

UWAGA
Niebezpiecze!stwo uszkodzenia produktu 
wskutek upadku
W razie upadku urz!dzenia Power Unit 
mo"e doj#$ do jego uszkodzenia.

 ! Urz!dzenia Power Unit nale"y zawsze 
umieszcza$ na gumowych nó"kach, 
na p(askiej i stabilnej powierzchni, tak 
aby nie mog(o doj#$ do ich upadku.
 ! W razie upadku urz!dzenia Power'Unit 
nale"y przeprowadzi$ kontrol& wizu-
aln! elementów.
 ! Je#li na urz!dzeniu Power Unit b&d! 
widoczne oznaki uszkodze) lub je#li 
nie b&dzie ono dzia(a(o jak zwykle, 
nale"y przekaza$ je do sprawdzenia 
specjali#cie. 
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 ! Power Unit i jego akcesoria nale!y 
transportowa" wy#$cznie w oryginal-
nym opakowaniu.
 ! Power Unit i jego akcesoria zawsze na-
le!y przechowywa" w nast%puj$cych 
warunkach:
Temperatura 
otoczenia

-40 do +40&°C
-40 do +104°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$-
cy si% obok znak, Power Unit i 
akcesoria utylizuje si% wed#ug 
obowi$zuj$cych zasad dla z#omu elek-
tronicznego. Informacje odno'nie obo-
wi$zuj$cych zasad mo!na uzyska" od 
sprzedawcy-specjalisty lub od odpo-
wiednich w#adz.

10 W razie w"tpliwo#ci 
i$problemów

10.1 Usuwanie problemów podczas 
pracy przyrz"du do tatuowania

Pod#$czony przyrz$d do tatuowania nie 
uruchamia si%, mimo !e dioda LED Praca 
'wieci si%:

 ! Tylko PU& II: Upewni" si%, !e wybrany 
przyrz$d do tatuowania jest aktywny 
(patrz rozdzia# 6.4 na stronie&146).
 ! Sprawdzi" dzia#anie przyrz$du do tatu-
owania (zgodnie z opisem w&do#$czonej 
instrukcji obs#ugi).

Pod#$czony przyrz$d do tatuowania nie 
uruchamia si%, a dioda LED Praca nie 
'wieci si%:

 ! Wykona" wszystkie czynno'ci podane 
w&rozdziale 10.2.

10.2 Usuwanie zak%óce& dzia%ania 
urz"dzenia Power Unit

 ! Od#$czy" najpierw urz$dzenie Power 
Unit od zasilania, opcjonalnego w#$czni-
ka no!nego i przyrz$dów do tatuowania.
 ! Sprawdzi" wszystkie przy#$cza i& po-
nownie pod#$czy" komponenty.
 ! Ponownie sprawdzi" dzia#anie Power 
Unit.

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.
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11 Deklaracje producenta

11.1 Gwarancja
Cheyenne Power Unit jest markowym 
produktem wysokiej jako!ci. Niezawod-
no!" przyrz#du gwarantuj# najnowsze 
techniki kontrolne i certyfikaty. MT.DERM 
GmbH jest certyfikowany wed$ug:
 ş DIN EN ISO 9001:2008 (System zarz#dzania 
jako!ci# w celu zapewnienia jako!ci)

 ş DIN EN ISO 13485:2012 (System zarz#dzania 
jako!ci# dla produktów medycznych)

Produkt posiada ustawow# gwarancj% 
na zak$ócenia w dzia$aniu, spowodowane 
b$%dami materia$owymi lub produkcyjnymi.
Sterylno!" kartrid&y bezpiecze'stwa 
w( momencie dostawy jest zagwaranto-
wana przy zamkni%tym i nieuszkodzonym 
opakowaniu. W razie reklamacji kartrid&y 
bezpiecze'stwa nale&y poda" numer par-
tii nadrukowany na etykiecie.
Nie ponosimy odpowiedzialno!ci za na-
st%puj#ce szkody:
 ş szkody i ich nast%pstwa spowodowane 
u&ytkowaniem niezgodnym z przeznacze-
niem lub nieprzestrzeganiem instrukcji 
obs$ugi, np. szkody wywo$ane upadkiem

 ş szkody spowodowane wnikni%ciem 
cieczy lub zanieczyszcze' do urz#dzenia 
Power unit lub zasilacza wtykowego
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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"ce produkty:

Nazwa produktu: PU'I PU'II

Numery artyku!ów:  B-4.4,  B-4.4-BR,  B4.4-US B4.5,  B4.5-BR

odpowiadaj" wymaganiom nast&puj"cych dyrektyw:

Dyrektywa o zgodno#ci elektromagnetycznej: 2014/30/UE 
Dyrektywa niskonapi&ciowa  2014/35/UE 
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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