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1 K tomuto návodu k pou!ití

Tento návod k pou!ití je platn" pro Chey-
enne Power Units PU#I a PU#II a#jejich p$í-
slu%enství. Obsahuje d&le!ité informace 
pro bezpe'né uvedení t(chto v"robk& do 
provozu odpovídající ur'enému ú'elu, je-
jich obsluhu a údr!bu.
Tento návod k pou!ití neobsahuje v%echny 
informace, které jsou zapot$ebí pro bez-
pe'n" provoz strojk& pro tetování a jejich 
p$íslu%enství. K tomu se $i)te následující-
mi dokumenty:
 ş Návody k pou!ití tetovacích strojk&
 ş Informace o bezpe'nostních kartu%ích 
a#tetovacích barvách
 ş Bezpe'nostní listy pro dezinfek'ní 
a#'isticí prost$edky
 ş 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 
nebezpe'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

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$edí, v(cn"m %kodám a 
po%kození tetovací vybavení, 
pokud se nebezpe'í nep$e-
dejde.

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

Symbol V"znam
 ! # Pokyn pro zacházení
 ş # Bod seznamu
 -  Podbod seznamu
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2 D!le"ité bezpe#nostní  
pokyny

2.1 V$eobecné bezpe#nostní pokyny
 ! Návod k pou!ití si pe"liv# cel$ p%e"t#te.
 ! Tento návod k pou!ití ulo!te tak, aby byl 
kdykoliv k dispozici v&em osobám, které 
Power Unit pou!ívají, "istí, dezinfikují, 
ukládají nebo p%epravují.
 ! Power Unit p%edávejte dal&ím osobám 
v!dy s tímto návodem k pou!ití.
 ! Pou!ívej Power Unit, její p%íslu&enství 
a v&echny p%ipojovací kabely pouze, 
pokud jsou v bezvadném technickém 
stavu.
 ! Pou!ívej pouze originální p%íslu&enství 
a'náhradní díly od Cheyenne a zvlá&t# 
ne sí(ov$ adaptér cizích v$robc).

2.2 Bezpe#nostní pokyny závislé na 
v%robku

 ! Power Unit, sí(ov$ adaptér nebo jiné 
p%íslu&enství nikdy nem#*.
 ! Zabra* tomu, aby se do Power Unit nebo 
sí(ového adaptéru.
 ! B#hem tetování chra* Power Unit 
ochrannou fólií.

 ! Pokud Power Unit nepou!ívá&, odpoj ji 
od napájení.
 ! Kabel polo! tak, aby nebyl zalomen$.
 ! Zohledni technická data (kapitola 4.2 
na stran#' 156) dodr!uj provozní 
podmínky(kapitola 4.3 na stran#' 156) 
i podmínky pro p%epravy a skladování 
(kapitola 8 na stran#'161).
 ! Kdy! vykazuje Power Unit 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

 ! P%ed pou!itím následujte v&echny 
pracovní kroky pro dezinfekci Power 
Unit (viz kapitola 6.1 na stran#'158).
 ! Pravideln# kontroluj, zda není Power 
Unit viditeln# zne"i&t#ná. V takovém 
p%ípad# je t%eba provést dodate"n# k 
pravidelné dezinfekci v&echny kroky 
kapitoly „7 +i&t#ní a údr!ba Power Unit“ 
na stran#'160.

2.4 Pot'ebná kvalifikace
Power Unit smí pou!ívat pouze osoby, 
které získaly následující znalosti:
 ş základní znalosti procesu tetování, 
p%edev&ím správná hloubka a frekvence 
vpich)
 ş znalost hygienick$ch a bezpe"nostních 
p%edpis) (viz kapitola 2.3)

2.5 Pou"ití v souladu s ur#ením
Power Unit je digitální %ídicí jednota pro 
tetovací strojky k tetování lidské k)!e v 
suchém, "istém prost%edí bez kou%e a v 
hygienick$ch podmínkách.  
Je optimalizovaná pro pou!ití s tetovací-
mi strojky %ady Cheyenne HAWK.
Power Unit musí b$t p%ipraveny, pou!ívá-
ny a musí se o n# pe"ovat tak, jak je to 
popsáno v tomto návodu k' pou!ití. P%e-
dev&ím je t%eba dodr!ovat v&echna plat-
ná ustanovení o uspo%ádání pracovi&t# a 
hygien#.
Pou!ití v souladu s ur"ením zahrnuje také úpl-
né a p%e"tení a porozum#ní návodu k pou!ití, 
p%edev&ím kapitoly „2 D)le!ité bezpe"nostní  
pokyny“.
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Za pou!ití v rozporu s ur"ením je pova!o-
váno pou!ití Power Unit nebo jejího p#í-
slu$enství jinak, ne! je popsáno v návodu 
k pou!ití, nebo nedodr!ení provozních 
podmínek.

2.6 Symboly na v!robku
Na Power Unit, jejím p#íslu$enství nebo na 
obalu se nacházejí následující symboly:

Symbol V!znam
vyhovuje po!adavk%m sm&rnic 
2004/108/ES (Sm&rnice EMC)  
a 2006/95/ES (Sm&rnice 
o'za#ízeních nízkého nap&tí)

(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

pou!ívat pouze ve vnit#ních 
prostorách
ochrana dvojitou nebo zesílenou 
izolací dle t#ídy ochrany II
V p#ípad& po$kozeného obalu 
nepou!itelné

Nepo!ívejte opakovan&!

Likvidujte odborn& jako staré 
elektronické za#ízení!

3 Obsah dodávky

Viz p#íbalov* leták.

4 Produktová informace 
o"Power Unit

Power Unit Cheyenne umo!+ují napájení 
nap&tím tetovacích strojk% a jednoduché 
#ízení frekvence vpich% b&hem tetování.
Zatímco na PU' I m%!e b*t napojena 
jen jeden tetovací strojek, nabízí PU' II 
mo!nost napojit dva tetovací strojky. 
Tetovací um&lec m%!e rychle a pohodln& 
p#epínat mezi ob&ma tetovacími strojky.

4.1 P#ehled funkcí

Zdí#ka K napojení ...

Sí,ov* adaptér

TATTOO-
MACHINE Tetovací strojek (jen PU'I)

Tetovací strojek 1 (jen PU'I)

Tetovací strojek 2 (jen PU'I)

voliteln* no!ní spína" 
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Tla!ítko/
spína! Funkce

Zapnout Power Unit (jen PU!I)

Vypnout Power Unit (jen PU!I)

Aktivujte tetovací strojek 1 
(jen PU!II)
Aktivujte tetovací strojek 2 
(jen PU!II)

Zv"#it frekvenci vpich$

Sní%it frekvenci vpich$

Zapnutí a zastavení aktivova-
ného tetovacího strojku
Zapnutí/vypnutí Power Unit 
(jen PU!II)

LED V"znam svícení

Standby Napájení PU bylo napojeno.

Provoz Tetovací strojek byl spu#t&n.

Power Power Unit je zapnuta.

4.2 Technické údaje

V"stupní nap&tí 6 a% 12,5!V!DC

V"stupní v"kon 5!VA

Odebírateln" 
v"kon max. 6 VA

Frekvence vpich$ 60 a% 160!Hz

Druh provozního 
re%imu Nep'etr%it" provoz

Rozm&ry (# x v x h) 110 x 165 x 55 mm

Hmotnost cca 260!g

Elektrická p'ípojka Power Unit

Vstupní nap&tí 15!V!DC

Odebírateln" 
v"kon max. 6VA

Elektrická p'ípojka sí(ov" adaptér

Napájení 100 a% 240!V!AC
50 nebo 60!Hz

V"stupní proud max. 400!mA

4.3 Provozní podmínky

Teplota okolního 
prost'edí

+10 a% +35°C
+50 a% +95!°F

Relativní vlhkost 
vzduchu 30 a% 75%

Tlak vzduchu 700 a% 1070 hPa

4.4 P#íslu$enství
Prost'ednictvím kompetentních odbor-
n"ch prodejc$ lze zakoupit následující 
p'íslu#enství:
 ş No%ní spína) Cheyenne
 ş Tetovací strojky Cheyenne
 ş Rukojeti Cheyenne
 ş Bezpe)nostní kartu#e Cheyenne
 ş Kabelové adaptéry
 ş Ochranné hadice pro rukoje(
 ş Ochranné hadice pro pohon a p'ipojovací 
kabel
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5 P!ipravení Power Unit pro 
nasazení

POZOR
!kody v d"sledku kondenzované vody
Je-li Power Unit vystavena nap!íklad 
b"hem p!epravy vysok#m rozdíl$m tep-
lot, m$%e se uvnit! objevit kondenzova-
ná voda, která po&kodí elektroniku.

 ! Zajisti, aby  Power Unit p!ed uvedením 
do provozu dosáhla teploty okolního 
prost!edí. Pokud byla Power Unit vy-
stavena vysok#m teplotním v#kyv$m, 
po'kejte p!ed uvedením do provozu 
minimáln" 3(hodiny na 10°C teplotní-
ho rozdílu.
 ! Power Unit pou%ívejte jen p!i teplo-
t" okolního prost!edí +10 a% +35°C  
(+50 a% +95(°F).

 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.

5.1 Umíst"ní Power Unit
 ! Postav Power Unit na 'ist#, pevn# 
a(rovn# podklad.

5.2 P!ipojení sí#ového adaptéru
Pro vytvo!ení napájení:

 ! Zastr' spole'n" dodan# adaptér pro 
danou zemi do prohlubn" sí)ového 
adaptéru, jak je vyobrazeno ní%e.

 ! Adaptér p!imá'kni, a% sly&iteln" 
zasko'í.
 ! Zastr' zástr'ku DC sí)ového 
adaptéru do zdí!ky pro 
napájecí díl.
 ! Pak zastr' sí)ov# adaptér do zásuvky.
LED Standby svítí.

5.3 Napojení volitelného no$ního 
spína%e

 ! Zastr' konektor cinch volitelné-
ho no%ního spína'e do konekto-
ru pro napájecí díl.

5.4 Zapnutí Power Unit

 OPATRN#
Nebezpe$í poran&ní díky nekontrolova-
nému najetí tetovacího strojku
P!i zapnutí Power Unit, mohou napojené 
tetovací strojky krátce nekontrolovan" 
nab"hnout a poranit osoby nebo upad-
nout.

 ! Tetovací strojek p!ipoj a% poté, co bude 
zapnuta Power Unit.

 ! Zajisti, aby na Power Unit nebyly napo-
jeny %ádné tetovací strojky.

Zapnutí PU&I:
 ! Stiskni tla'ítko ON.
Na displeji se objeví p!ednastavená 
frekvence vpich$ 110 vpich$ za 
sekundu. LED Power svítí.
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Zapnutí PU!II:
 ! Zapni spína! pro zapínání/
vypínání do polohy"„I“.
Na displeji se objeví p#ednastavená 
frekvence vpich$ 110 vpich$ za 
sekundu.

5.5 P"ipojení tetovacího strojku
 ! Zajisti, aby byla Power Unit zapnutá.

PU!I:
 ! Konektor jack p#ipojovacího 
kabelu tetovacího strojku 
zasu% do zdí#ky pro tetovací 
strojek.

PU!II:
 ! Konektor jack p#ipojovacího ka-
belu tetovacího strojku 1 zasu% do 
zdí#ky pro tetovací strojek"1.
 ! Pro st#ídavé pou&ívání dvou te-
tovacích strojk$ zasu% konektor 
jack kabelu tetovacího strojku"2 do zdí#-
ky pro tetovací strojek"2.

6 Pou#ívání Power Unit

6.1 Dezinfikování Power Unit

POZOR
Po!kození následkem kapalin
Pokud se !isticí a dezinfek!ní prost#edky 
dostanou dovnit# Power Unit nebo 
sí'ového adaptéru nebo na jejich zdí#ky 
nebo konektory, m$&e dojít ke zkratu.

 ! Power Unit nebo sí'ov( adaptér nikdy 
nenamá!ej do !isticího nebo dezin-
fek!ního prost#edku.

POZOR
Po!kození v"robku následkem nedovo-
lan"ch dezinfek#ních prost$edk%
Dezinfek!ní prost#edky, které nejsou 
kompatibilní s materiály Power Unit, 
mohou zp$sobit po)kození jejího 
povrchu.

 ! Pou&ívejte v(hradn* jen dezinfek!ní 
prost#edky, které jsou schváleny usta-
noveními platn(mi ve va)i zemi.
 ! Zohledni a zkontroluj sná)enlivost 
materiálu (viz kapitola 7.1 na stra-
n*"160).

 ! Odpoj Power Unit od napájení tím, &e 
sí'ov( adaptér vytáhne) ze zásuvky.
 ! Zkontroluj, zda není Power Unit zne!i)-
t*ná nap#. barvou. V takovém p#ípad* 
prove+te v)echny pracovní kroky kapi-
toly „7 ,i)t*ní a údr&ba Power Unit“ na 
stran*"160.
 ! Ot#i Power Unit, sí'ov( adaptér a" p#i-
pojovací kabel m*kk(m had#íkem na-
vlh!en(m v !isticím nebo dezinfek!ním 
prost#edku.
 ! Zakryj Power Unit ochrannou fólií.

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 vpi-
ch$, nap#íklad 70.
 ! Frekvenci vpich$ p#izp$sob vlastnos-
tem zákazníkovy k$&e, v(suvu jehel, 
individuální hloubce vpichu p#i práci, a 
také rychlosti práce.

TATTOO-
MACHINE
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P!ednastavená frekvence vpich" je 
110# vpich" za sekundu. Power Unit se 
p!i zapnutí automaticky p!epne na toto 
p!ednastavení.

 ! Nastav vhodnou frekvenci vpich" tím, $e 
tla%ítko se &ipkou stiskne&  nebo .
Frekvence vpich" m"$e b't nastavena 
v 10 stupních od 60 do 160 vpich" za 
sekundu.

6.3 Spu!t"ní nebo zastavení 
tetovacího strojku

 OPATRN!
Nebezpe"í poran#ní p$i provozu teto-
vacího strojku
Je-li spu&t(n nezaji&t(n' tetovací stro-
jek, m"$e se díky vibracím nekontrolo-
van( pohybovat a poranit osoby nebo 
upadnout.

 ! P!idr$ tetovací strojek p!edtím, ne$ 
ho spustí& nebo jej vlo$ do vhodného 
dr$áku.

Pro spu&t(ní tetovacího strojku:
 ! Zajisti, aby bylo p!ipojeno napájení  
(viz kapitola#5.2 na stran(#157).
 ! Zajisti, aby byla Power Unit zapnuta  
(viz kapitola#5.4 na stran(#157).

 ! Zajisti, aby byl tetovací strojek správn( 
napojen (viz kapitola#5.5 na stran(#158).
 ! Jen PU# II: Zajisti, aby byl aktivován 
po$adovan' tetovací strojek.
Po zapnutí PU#II je automaticky aktivován 
tetovací strojek#1. Pro aktivaci tetovacího 
strojku#2, viz kapitola#6.4 na stran(#159.
 ! Stiskni tla%ítko Start/Pause na 
Power Unit pro spu&t(ní tetova-
cího strojku.
LED Provoz svítí.

Kdy$ se napojen' tetovací strojek nespus-
tí:

 ! Zohledni kapitolu „10.1 Problémy p!i 
provozu tetovacího strojku“ na stra-
n(#161.

Pro zastavení tetovacího strojku:
 ! Znovu stiskni tla%ítko Start/Pause.

Alternativn( m"$e& tetovací stro-
jek spustit a zastavit pomocí volitelného 
no$ního spína%e:

 ! Krátce se&lápni no$ní spína%, abys 
tetovací strojek spustil nebo zastavil.
No$ní spína% m"$e b't také 
pou$íván v kombinaci s tla%ítkem 
Start/Pause.

6.4 P#epínání tam a zp"t mezi dv"ma 
tetovacími strojky (jen PU$II)

 OPATRN!
Nebezpe"í poran#ní p$i p$epnutí
Je-li spu&t(n nezaji&t(n' tetovací stro-
jek, m"$e se díky vibracím nekontrolo-
van( pohybovat a poranit osoby nebo 
upadnout.

 ! P!ed p!epnutím vypni tetovací strojek 
nebo jej zastav tím, $e stiskne& tla%ítko 
Start/Pause.
 ! P!idr$ tetovací strojek p!edtím, ne$ 
ho spustí& nebo jej vlo$ do vhodného 
dr$áku.

Pou$ití dvou tetovacích strojk" na PU#II je 
mo$né v'hradn( st!ídav(.

 ! Zastav tetovací strojek tím, $e 
stiskne& tla%ítko Start/Pause.
 ! Stiskni tla%ítko 1 nebo tla%ítko 2, 
abys aktivoval odpovídající tetovací 
strojek.
 ! Tetovací strojek, kter' chce& spustit, 
pevn( p!idr$.

 ! Spus) aktivovan' tetovací strojek tím, 
$e stiskne& tla%ítko Start/Pause.
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6.5 Vypnutí Power Unit
Vypnutí PU!I:

 ! Stiskni tla!ítko OFF.
Vypne se displej a LED Power.

Vypnutí PU!II:
 ! Zapni spína! pro zapínání/vypí-
nání do polohy"„O“.
Displej se vyma#e.

7 "i#t$ní a údr%ba Power Unit

 OPATRN!
Nebezpe"í zkratu a nebezpe"í slab#ch 
úder$ elektrick#m proudem
Je-li Power Unit !i$t%na pod nap%tím, 
hrozí nebezpe!í lehk&ch úder' elektric-
k&m proudem a po$kození elektroniky 
na Power Unit nebo na sí(ovém adap-
téru. 

 ! Odpoj Power Unit p)ed zapo!etím 
ve$ker&ch !isticích a servisních prací 
od napájení.

POZOR
Po%kození následkem kapalin
Pokud se !isticí a dezinfek!ní prost)edky 
dostanou dovnit) Power Unit nebo 
sí(ového adaptéru, m'#e dojít ke zkratu. 
Krom% toho mohou korodovat elektrické 
a mechanické konstruk!ní díly.

 ! Power Unit nebo sí(ov& adaptér nikdy 
nenamá!ej do !isticího nebo dezin-
fek!ního prost)edku.
 ! Power Unit nebo sí(ov& adaptér nikdy 
ne!ist%te v autoklávu nebo v"ultrazvu-
kové lázni.
 ! P)i v&b%ru !isticího a dezinfek!ního 
prost)edku se )i* kompatibilitou 
materiál' (viz následující kapitola 7.1).

7.1 Kompatibilita materiál&
 ! Zkontroluj sná$enlivost !isticího pop). 
dezinfek!ního prost)edku na skrytém 
míst% d)íve, ne# vy!istí$ Power Unit.
 ! K !i$t%ní Power Unit pou#ij jemn& 
m&dlov& roztok, kter& je ve tvé zemi 
schválen, nebo 50 % vodn& roztok 
1-propanolu.

 ! K dezinfekci Power Unit pou#ij jemn& 
dezinfek!ní prost)edek, kter& je ve tvé 
zemi schválen, nap). 70 % vodn& roztok 
2-propanolu.

Pomocí sná$enlivosti následujících mate-
riál' m'#e$ vyhodnotit, jaké dal$í !isticí a 
dezinfek!ní prost)edky jsou vhodné.
Povrchy Power Unit jsou odolné proti:
 ş slab&m kyselinám (nap). kyselina boritá +"10 %, 
kyselina octová +"10%, kyselina citronová +"10%)
 ş alifatick&m uhlovodík'm (nap)íklad pen-
tan, hexan)
 ş etanolu
 ş v%t$in% anorganick&ch solí a jejich vod-
n&m roztok'm (nap)íklad chlorid sodn&, 
chlorid vápenat&, síran ho)e!nat&)

Povrchy Power Unit nejsou odolné proti:
 ş siln&m kyselinám (nap). kyselina chloro-
vodíková , 20 %, kyselina sírová , 50 %, 
kyselina dusi!ná , 15 %)
 ş oxidujícím kyselinám (nap)íklad kyseli-
na peroctová)
 ş louh'm (nap)íklad roztok hydroxidu 
sodného, !pavek a v$echny látky s"hod-
notou pH >"7)
 ş aromatick&m/halogenovan&m uhlovodí-
k'm (nap). fenol, chloroform)
 ş acetonu a benzínu
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7.2 Dezinfikování povrch!
P!ed a po ka"dém pou"ití:

 ! Vydezinfikuj v#echny povrchy Power 
Unit jak je popsáno v kapitole 6.1 na 
stran$%158.

7.3 "i#t$ní povrch!
V p!ípad$ vn$j#ího zne&i#t$ní:

 ! Power Unit, sí'ov( adaptér a kabel ot!i 
m$kk(m had!íkem navlh&en(m &isticím 
a dezinfek&ním prost!edkem.

8 Podmínky p%epravy a skladování

POZOR
Po!kození v"robku následkem pádu
Pokud Power Unit upadne, m)"e b(t 
po#kozena.

 ! Power Unit postav v"dy na její gumové 
no"ky na rovnou a stabilní plochu tak, 
aby nemohla upadnout.
 ! Pokud by Power Unit jednou spadla, 
prove* vizuální kontrolu komponent).
 ! Kdy" vykazuje Power Unit viditelná 
po#kození nebo kdy" nefunguje nor-
máln$, p!edejte jej odbornému prodej-
ci ke kontrole. 

 ! Power Unit a její p!íslu#enství p!epra-
vujte v(hradn$ v originálním balení.
 ! Power Unit a její p!íslu#enství skladujte 
v(hradn$ v originálním balení:
Teplota okolního 
prost!edí

-40 a" +40%°C
-40 a" +104%°F

Relativní vlhkost 
vzduchu 30 a" 75%

Tlak vzduchu 700 a" 1070 hPa

9 Likvidace za%ízení

 ! Power Unit a p!íslu#enství, které 
nese ozna&ení uvedené vedle, li-
kvidujte podle platn(ch p!edpis) 
pro stará elektronická za!ízení. O plat-
n(ch p!edpisech se informujte u od-
borného prodejce nebo na p!íslu#n(ch 
ú!adech.

10 V p%ípad$ otázek a problém!

10.1 Problémy p%i provozu tetovacího 
strojku

Pokud se napojen( tetovací strojek ne-
spustí, p!esto"e svítí LED Provoz:
 ! Jen PU% II: Zajisti, aby byl po"adovan( 
tetovací strojek aktivován (viz kapitola 6.4 
na stran$%159).
 ! Zkontroluj funkci tetovacího strojku tak, 
jak je popsáno v p!íslu#ném návodu 
k%pou"ití.

Pokud se napojen( tetovací strojek ne-
spustí a nesvítí LED Provoz:

 ! Prove* kroky postupu následující 
kapitoly 10.2.
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10.2 Odstran!ní funk"ních poruch 
Power Unit

 ! Nejprve odpoj Power Unit od napájení, 
od volitelného no!ního spína"e a#tetova-
cích strojk$.
 ! Zkontroluj v%echna p&ipojení a#kompo-
nenty op't napoj.
 ! Op't zkontroluj funkce Power Unit.

Pokud poruchy fungování nadále p&etr-
vávají a v p&ípad' dotaz$ nebo reklamací 
se obra(te na kompetentního odborného 
prodejce.
O na%ich aktuálních nabídkách, v)b'ru 
bezpe"nostních kartu%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 poskytnutí záruky
S Power Unit Cheyenne jsi získal vysoce 
kvalitní zna"kov) v)robek. Spolehlivost 
p&ístroje je zaru"ena nejnov'j%í zku%ební 
technikou a certifikací. 

Firma MT.DERM GmbH je certifikována 
podle:
 ş DIN EN ISO 9001:2008 (systém manage-
mentu jakosti pro zaji%t'ní jakosti)

 ş DIN EN ISO 13485:2012 ( systém manage-
mentu jakosti zdravotnick)ch prost&edk$)

Pro v)robek platí zákonná záruka na 
funk"ní poruchy, jejich! p&í"inou je vada 
materiálu nebo nedostate"né zpracování.
U bezpe"nostních kartu%í zaru"ujeme p&i 
dodání sterilnost v p&ípad' uzav&eného 
a nepo%kozeného obalu. V p&ípad' rekla-
mací bezpe"nostních kartu%í nám, pro-
sím, sd'lte "íslo %ar!e uvedené na %títku.
Záruku neposkytujeme na následující 
po%kození:
 ş Po%kození a následné %kody vzniklé 
v#d$sledku pou!ití v#rozporu s#ur"en)m 
ú"elem nebo následkem nedodr!ování 
návodu k pou!ití jako nap&. po%kození 
tím, !e jej necháte upadnout
 ş Po%kození zp$sobené proniknutím 
kapalin nebo ne"istot do Power Unit 
nebo do sí(ového adaptéru
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11.2 Prohlá!ení o shod"
V!robce: MT.DERM GmbH 
 Gustav-Krone-Str. 3 
 D-14167 Berlin

tímto na vlastní odpov"dnost prohla#uje, $e následující produkty:

Názvy produkt%: PU&I PU&II

'ísla zbo$í:  B-4.4,  B-4.4-BR,  B4.4-US B4.5,  B4.5-BR

odpovídá ustanovením následujících sm"rnic:

Sm"rnice o&elektromagnetické kompatibilit": 2014/30/EU 
Sm"rnice o za(ízeních nízkého nap"tí 2014/35/EU 
Sm"rnice o&omezení pou$ívání n"kter!ch nebezpe)n!ch látek  
v elektrick!ch a elektronick!ch za(ízeních: 2011/65/EU

Byly pou$ity následující harmonizované normy:

DIN EN 60950-1:2014-08: Za(ízení informa)ní techniky – Bezpe)nost – )ást 1: V#eobecné po$adavky

DIN EN 55022:2011-12: Za(ízení informa)ní techniky – Charakteristiky odolnosti – Meze a metody m"(ení

DIN EN 61000-6-1:2007-10:  Elektromagnetická kompatibilita (EMK) – )ást 6-1: Základní normy – Odolnost proti ru#ení pro obytné zóny, obchodní a $ivnostenské zóny 
a&drobné podniky

DIN EN 61000-6-3:2011-09:  Elektromagnetická kompatibilita (EMK) – )ást 6-3: Základní normy – Ru#ivé vysílání pro obytné zóny, obchodní a $ivnostenské zóny a drobné 
podniky

DIN EN 1037:2008-11: Bezpe)nost strojních za(ízení – Zamezení neo)ekávanému spu#t"ní

DIN EN ISO 12100:2011-03: Zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a minimalizace rizika

DIN EN 82079-1:2013-06: Vytvá(ení návod% – 'len"ní, obsah a popis – )ást 1: Obecné zásady a podrobné po$adavky

Toto prohlá#ení se podává na zodpov"dnost v!robce: 
 
Berlín, dne 10. února 2016, Marcel Tritsch, referent pro CE a dokumentaci MT.DERM GmbH
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