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PU!II inschakelen:
 ! Zet de in-/uitschakelaar in de 
positie "I".
Op het display verschijnt de vooraf 
ingestelde slagfrequentie van 110 slagen 
per seconde.

5.5 Tattoo-apparaat aansluiten
 ! Controleer of de Power Unit is ingescha-
keld.

PU!I:
 ! Steek de plug van de aan-
sluitkabel van het tattoo-
apparaat in de bus voor het 
tattoo-apparaat.

PU!II:
 ! Steek de plug van de aansluitkabel 
van tattoo-apparaat 1 in de bus 
voor het tattoo-apparaat!1.
 ! Om om en om twee tattoo-appa-
raten te gebruiken, steek de plug 
van de aansluitkabel van tattoo-appa-
raat 2 in de bus voor tattoo-apparaat!2.

6 De Power Unit gebruiken

6.1 Power Unit desinfecteren

LET OP
Schade door vloeistof
Als het reinigings- of desinfectiemiddel 
in het binnenste van de Power Unit 
of de stekkeradapter of op een van de 
bussen of stekkers terechtkomt, kan er 
kortsluiting ontstaan.

 ! Dompel de Power Unit of de stekke-
radapter nooit onder in reinigings- of 
desinfectiemiddel.

LET OP
Productschade door niet toegestane 
desinfecteermiddelen
Desinfectiemiddelen die niet tolerant 
zijn met het productmateriaal van de 
Power Unit, kunnen schade aan het 
oppervlak veroorzaken.
 ! Gebruik uitsluitend desinfecteermiddelen 
die zijn toegestaan volgens de nationale 
wettelijke voorschriften.
 ! Controleer de materiaaltolerantie en 
neem deze in acht (zie hoofdstuk 7.1 
op pagina!38).

 ! Ontkoppel de Power Unit van de stroom-
voorziening, indien u de stekkeradapter 
uit het stopcontact trekt.
 ! Controleer of de Power Unit bijv. veront-
reinigd is door kleur. Voer in dit geval 
alle werkstappen van hoofdstuk “7 De 
Power Unit reinigen en onderhouden” 
op pagina!38 uit.
 ! Veeg de Power Unit, de stekkeradapter 
en de aansluitkabel af met een zachte, 
met reinigings- of desinfectiemiddel 
bevochtigde doek.
 ! Dek de Power Unit af met een be-
schermfolie.

6.2 Slagfrequentie instellen

 VOORZICHTIG
Gevaar op letsel door te hoge slagfre-
quentie
Bij een te hoge slagfrequentie, kan de 
huid opengesneden worden.

 ! Begin altijd met een lagere slagfre-
quentie, bijv. 70.
 ! Houd er rekening mee dat de slagfre-
quentie, de naaldstand en de afzon-
derlijke slagdiepte evenals de werk-
snelheid aangepast moeten worden 
aan de huidtoestand van de klant.

TATTOO-
MACHINE
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5 De Power Unit gebruiksklaar 
maken

LET OP
Schade door condens
Als de Power Unit bijv. tijdens het ver-
voeren wordt blootgesteld aan hoge 
temperatuurschommelingen kan er 
condens optreden die de elektronica 
kan beschadigen.

 ! Controleer of de Power Unit voor inge-
bruikname de omgevingstemperatuur 
heeft bereikt. Als de Power Unit aan 
hoge temperatuurschommelingen is 
blootgesteld, moet u ten minste 3 uur 
per 10!°C temperatuurverschil wach-
ten voordat u het apparaat in gebruik 
kunt nemen.
 ! Gebruik de Power Unit alleen bij een 
omgevingstemperatuur  
van +10 tot +35!°C (+50 tot +95!°F).

 VOORZICHTIG
Struikelgevaar door kabels
Door onjuist geplaatste kabels kunnen 
personen struikelen en letsel oplopen.

 ! Plaats alle kabels dusdanig dat nie-
mand er over kan struikelen of on-
voorzien er aan kan gaan trekken.

5.1 Power Unit opstellen
 ! Plaats de Power Unit op een schone, 
vaste en stabiele ondergrond.

5.2 Stekkeradapter aansluiten
Voor het opzetten van de stroomvoorzie-
ning:

 ! Steek de meegeleverde, landspecifieke 
adapter in de verdieping van de stekke-
radapter, zoals hieronder is afgebeeld.

 ! Druk de adapter vast, totdat deze 
hoorbaar vastklikt.
 ! Steek de DC-stekker van de 
stekkeradapater in de bus 
voor het netdeel.

 ! Steek de stekkeradapter in het stopcon-
tact.
De LED Stand-by brandt.

5.3 Optionele voetschakelaar 
aansluiten

 ! Steek de cinch-stekker van de 
optionele voetschakelaar in de 
bus voor de voetschakelaar.

5.4 Power Unit inschakelen

 VOORZICHTIG
Verwondingsgevaar door ongecontroleerd 
aanlopen van het tattoo-apparaat.
Als de Power Unit wordt ingeschakeld, 
kunnen aangesloten tattoo-apparaten 
kort ongecontroleerd aanlopen en ver-
wondingen veroorzaken of vallen.

 ! Sluit het tattoo-apparaat pas aan, na-
dat de Power Unit is ingeschakeld.

 ! Controleer of er geen tattoo-apparaat is 
aangesloten op de Power Unit.

PU!I inschakelen:
 ! Druk op de knop ON.
Op het display verschijnt de vooraf 
ingestelde slagfrequentie van 110 
slagen per seconde. De LED Power brandt.
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1 Betre!ende deze 
gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bestemd 
voor de Cheyenne Power Units PU I en 
PU II en de bijbehorende accessoires. 
De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke 
informatie om deze producten veilig en 
conform de voorschriften in gebruik te 
nemen, te bedienen en te onderhouden.
Deze gebruiksaanwijzing bevat niet alle 
informatie, die noodzakelijk is voor een 
veilig gebruik van de tattoo-apparaat en 
bijbehorende accessoires. Neem daarom 
ook de volgende documenten in acht:
 ş Gebruiksaanwizjingen van de tattoo-
apparaat

 ş Informatie betre!ende de veiligheidspatronen 
en tattoo-kleuren.
 ş Veiligheidsgegevensbladen betre!ende 
desinfectie- en reinigingsmiddelen
 ş Bepalingen betre!ende de veiligheid 
in de werkruimte en wettelijke 
voorschriften inzake tatoeëren

1.1 Weergave van de 
waarschuwingen

Waarschuwingen maken attent op het 
risico op persoonlijk letsel en materiële 
schade en zijn als volgt opgebouwd:

 SIGNAALWOORD
Soort gevaar
Gevolgen

 ! Afwenden

Element Betekenis
geeft risico's op letsel weer

Signaal-
woord

geeft de ernst van het gevaar 
aan (zie volgende tabel)

Soort 
gevaar

benoemt aard en bron van 
het gevaar

Gevolgen beschrijft de mogelijke 
gevolgen bij het niet in acht 
nemen

Afwenden geeft aan hoe het gevaar kan 
worden afgewend

Signaal-
woord

Betekenis

Voor-
zichtig

geeft een gevaar aan dat tot 
licht of gemiddeld letsel kan 
leiden, als het gevaar niet 
worden afgewend

Let op duidt op mogelijke risico's, 
die tot schade aan het milieu, 
materiële voorwerpen of de 
tattoo-apparatuur kunnen 
leiden als dit gevaar niet 
wordt vermeden.

1.2 Symbolen in deze 
gebruiksaanwijzing

Symbool Betekenis
 ! " Vereiste handeling
 ş " Bullet in lijst
 -  Subbullet in lijst
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2 Belangrijke 
veiligheidsinstructies

2.1 Algemene veiligheidsinstructies
 ! Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvul-
dig en volledig door.
 ! Bewaar deze gebruiksaanwijzing dus-
danig dat deze te allen tijde beschikbaar 
is voor alle personen die de Power Unit 
gebruiken, reinigen, desinfecteren, op-
slaan of vervoeren.
 ! Bij het overdragen van de Power Unit 
moet dit altijd gepaard gaan met deze 
gebruiksaanwijzing.
 ! Gebruik de Power Unit, de bijbehorende 
accessoires en alle aansluitkabels uit-
sluitend in technisch perfecte staat.
 ! Gebruik alleen originele accessoires en 
reserveonderdelen van Cheyenne en 
vooral geen stekkeradapter van externe 
fabrikanten.

2.2 Productafhankelijke 
veiligheidsinstructies

 ! Breng nooit wijzigingen aan de Power 
Unit, de stekkeradapter of andere 
accessoires aan.

 ! Voorkom dat vloeisto!en in het 
binnenste van de Power Unit of de 
stekkeradapter terechtkomen.
 ! Bescherm de Power Unit tijdens het 
tatoeëren met een beschermfolie.
 ! Als u de Power Unit niet gebruikt, 
moet deze ontkoppelt worden van de 
stroomvoorziening.
 ! Leg alle kabels zo neer dat deze niet 
geknikt zijn.
 ! Neem de technische gegevens (hoofd-
stuk 4.2 op pagina" 34) in acht en 
houdt de bedrijfsvoorwaarden (hoofd-
stuk 4.3 op pagina" 34) en de trans-
port- en opslagvoorwaarden (hoofd-
stuk"8 op pagina"39) aan.

 ! Geef de Power Unit ter controle af bij een 
dealer als er sprake is van zichtbare schade 
of als deze niet naar behoren functioneert.

2.3 Belangrijke hygiëne- en 
veiligheidsvoorschriften

 ! Neem voor gebruik alle stappen betre!ende 
het desinfecteren van de Power Unit in acht 
(zie hoofdstuk 6.1 op pagina"36).
 ! Controleer regelmatig of de Power 
Unit zichtbaar verontreinigt is. In dit 
geval moet u aanvullend regelmatig 
de desinfectie van alle stappen in 

hoofdstuk “7 De Power Unit reinigen en 
onderhouden” op pagina"38 uitvoeren.

2.4 Vereiste kwalificatie
De Power Unit mag uitsluitend door 
personen worden gebruikt die over de 
juiste kennis beschikken:
 ş basiskennis inzake het tatoeëren, met 
name de juiste slagdiepte en -frequentie
 ş kennis van de hygiëne- en veiligheids-
voorschriften (zie hoofdstuk 2.3)

2.5 Beoogd gebruik
De Power Unit is een digitaal regelapparaat 
voor tattoo-apparaten voor het tatoeëren van 
de huid van mensen in een droge, schone en 
rookvrije omgeving alsook met in acht neming 
van de hygiënische voorwaarden. Deze is 
optimaal geschikt voor het gebruik met tattoo-
apparaten uit de serie Cheyenne HAWK.
De Power Unit moet zo voorbereid, gebruikt 
en onderhouden worden, zoals beschreven 
in deze gebruiksaanwijzing. Met name 
de geldende bepalingen betre!ende de 
vormgeving van de werkplek en hygiëne 
moeten in acht worden genomen.
Het beoogd gebruik betekent ook dat deze 
gebruiksaanwijzing en met name hoofd-
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stuk “2 Belangrijke veiligheidsinstructies” 
volledig moet zijn gelezen en begrepen.
Niet-beoogd gebruik is als de Power Unit of 
bijbehorende accessoires anders worden 
gebruikt als in deze gebruiksaanwijzing wordt 
beschreven of als de bedrijfsvoorwaarden 
niet in acht worden genomen.

2.6 Symbolen op het product
Op de Power Unit, de bijbehorende acces-
soires of de verpakking staan de volgende 
symbolen:

Symbool Betekenis
voldoet aan de vereisten van 
de richtlijnen 2004/108/EG 
(EMV-richtlijn) en 2006/95/EG 
(laagspanningsrichtlijn)
Gebruiksaanwijzing in acht 
nemen!

Fabrikant

Productiedatum

Catalogusnummer
N Serienummer

Chargecode

gesteriliseerd met ethyleenoxide

bruikbaar tot

Let op!

Temperatuurbegrenzing

Vochtigheidsbegrenzing

droog bewaren

breekbaar

alleen binnen gebruiken

Bescherming door dubbele of 
versterkte isolatie conform 
beschermingsklasse II
niet bruikbaar, indien 
verpakking is beschadigd

niet hergebruiken!

Als oud elektronica apparaat 
conform de voorschriften 
verwijderen!

3 Leveringsomvang

Zie bijsluiter.

4 Productinfo voor Power Unit

De Cheyenne Power Units maken de 
stroomvoorziening van tattoo-apparaten 
en een eenvoudige besturing van de slag-
frequentie tijdens het tatoeëren mogelijk.
Terwijl op de PU I een afzonderlijk tattoo-
apparaat kan worden aangesloten, biedt 
de PU II de mogelijkheid om een tweede 
tattoo-apparaat aan te sluiten. De tatoo-
artist kan snel en comfortabel tussen de 
beide tattoo-apparaten schakelen.

4.1 Functieoverzicht

Bussen Voor het aansluiten van...

Stekkeradapter

TATTOO-
MACHINE Tattoo-apparaat (alleen PU I)

Tattoo-apparaat 1 (alleen PU II)

Tattoo-apparaat 2 (alleen PU II)

optionele voetschakelaar
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Knop/
schake-
laar

Functie

Power Unit inschakelen  
(alleen PU I)
Power Unit uitschakelen 
(alleen PU I)
Tattoo-apparaat 1 activeren 
(alleen PU II)
Tattoo-apparaat 2 activeren 
(alleen PU II)

Slagfrequentie verhogen

Slagfrequentie verlagen

Starten of stoppen van het 
geactiveerde tattoo-apparaat
Power Unit in-/uitschakelen 
(alleen PU II)

LED Betekenis van de lampen

Stand-by De stroomvoorziening van de 
PU is geactiveerd.

Bedrijf Het tattoo-apparaat is 
gestart.

Power De PU I is ingeschakeld.

4.2 Technische gegevens

Uitgangsspanning 6 tot 12,5!V DC

Uitgangsvermo-
gen 5 VA

Stroomverbruik max. 6 VA

Slagfrequentie 60 tot 160!Hz

Bedrijfsmodus Continu bedrijf

Afmetingen  
(B x H x D) 110 x 165 x 55 mm

Gewicht ca. 260!g

Elektrische aansluiting Power Unit

Ingangsspanning 15!V!DC

Stroomverbruik max. 6VA

Elektrische aansluiting stekkeradapter

Stroomvoorziening 100 tot 240!V!AC
50 of 60!Hz

Uitgangsstroom max. 400!mA

4.3 Bedrijfsvoorwaarden

Omgevings-
temperatuur

+10 tot +35!°C
+50 tot +95!°F

Relatieve 
luchtvochtigheid 30 tot 75%

Luchtdruk 700 tot 1070!hPa

4.4 Accessoires
Bij de erkende dealer kunnen de volgende 
accessoires worden aangeschaft:
 ş Cheyenne voetschakelaar
 ş Cheyenne tattoo-apparaat
 ş Cheyenne grip
 ş Cheyenne veiligheidspatronen
 ş Kabeladapter
 ş Beschermslang voor de grip
 ş Beschermslang voor aandrijving en 
aansluitkabel
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De vooraf ingestelde slagfrequen-
tie bedraagt 110 slagen per seconde.  
De Power Unit wordt bij het inschakelen 
automatisch teruggezet naar deze voor-
instelling.

 ! Stel de geschikte slagfrequentie in, door 
op de pijltoets  of  te drukken.
De slagfrequentie kan in 10 stappen van 
60 tot 160 slagen per seconde worden 
ingesteld.

6.3 Tattoo-apparaat starten of stoppen

 VOORZICHTIG
Verwondingsgevaar bij het bedrijf van 
het tattoo-apparaat
Als een ongezekerd tattoo-apparaat 
wordt gestart, kan deze ongecontroleerd 
bewegen vanwege trillingen en zo 
personen verwonden of vallen.

 ! Houd het tattoo-apparaat vast, voordat 
u deze start of leg deze in een geschik-
te houder.

Om het tattoo-apparaat te starten:
 ! Controleer of de stroomvoorziening ac-
tief is (zie hoofdstuk!5.2 op pagina!35).
 ! Controleer of de Power Unit is ingescha-
keld (zie hoofdstuk!5.4 op pagina!35).

 ! Controleer of het tattoo-apparaat cor-
rect is aangesloten (zie hoofdstuk 5.5 op 
pagina!36).
 ! Alleen PU!II: Controleer of het gewenste 
tattoo-apparaat geactiveerd is.
Na het inschakelen van de PU!II is auto-
matisch tattoo-apparaat!1 geactiveerd. 
Om tattoo-apparaat 2 te activeren, zie 
hoofdstuk!6.4 op pagina!37.
 ! Druk op de knop Start/Pause 
op de Power Unit om het tattoo-
apparaat te starten.
De LED Bedrijf brandt.

Als het aangesloten tattoo-apparaat niet 
start:

 ! Neem hoofdstuk “10.1 Problemen bij 
het bedrijf van het tattoo-apparaat op-
lossen” op pagina!40 in acht.

Om het tattoo-apparaat te stoppen:
 ! Druk opnieuw op de knop  
Start/Pause.

Als alternatief kunt u het tattoo-apparaat 
starten en stoppen met de optionele 
voetschakelaar:

 ! Stap kort op de voetschakelaar om het 
tattoo-apparaat te starten of te stoppen.
De voetschakelaar kan ook 
in combinatie met de knop  
Start/Pause worden gebruikt.

6.4 Tussen twee tattoo-apparaten 
schakelen (alleen PU!II)

 VOORZICHTIG
Verwondingsgevaar bij het omschakelen
Als een ongezekerd tattoo-apparaat 
wordt gestart, kan deze ongecontro-
leerd bewegen vanwege trillingen en zo 
personen verwonden of vallen.

 ! Schakel voor het omschakelen het 
tattoo-apparaat uit of stop deze, door 
op de knop Start/Pause te drukken.
 ! Houd het tattoo-apparaat vast, voordat 
u deze start of leg deze in een geschik-
te houder.

Het gebruik van twee tattoo-apparaten op 
PU II is uitsluitend mogelijk bij het wisse-
len.

 ! Stop het tattoo-apparaat, door 
op de knop Start/Pause te druk-
ken.
 ! Druk op de knop 1 of de knop 2, 
om het desbetre"ende tattoo-
apparaat te activeren.
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 ! Houd het tattoo-apparaat dat u wilt 
starten, goed vast.
 ! Start het geactiveerde tattoo-
apparaat, door op de knop  
Start/Pause te drukken.

6.5 Power Unit uitschakelen
PU!I uitschakelen:

 ! Druk op de knop OFF.
Het display en de LED Power 
gaan uit.

PU!II uitschakelen:
 ! Zet de in-/uitschakelaar in de 
positie "O".
Het display gaat uit.

7 De Power Unit reinigen en 
onderhouden

 VOORZICHTIG
Gevaar op kortsluiting en gevaar door 
lichte elektrische schokken
Als de Power Unit onder spanning wordt 
gereinigd, bestaat het gevaar op lichte 
elektrische schok en elektrische schade 
aan de Power Unit of aan de stekke-
radapter. 

 ! Ontkoppel de Power Unit voor het 
begin van alle reinigings- en on-
derhoudswerkzaamheden van de 
stroomvoorziening.

LET OP
Schade door vloeistof
Als het reinigings- of desinfectiemiddel 
in het binnenste van de Power Unit of 
de stekkeradapter terechtkomt, kan 
er kortsluiting ontstaan. Bovendien 
kunnen de elektrische en mechanische 
bouwdelen corroderen.

 ! Dompel de Power Unit of de stekke-
radapter nooit onder in reinigings- of 
desinfectiemiddel.
 ! Behandel de Power Unit of de 
stekkeradapter nooit in autoclaaf of 
een ultrasoon bad.
 ! Neem bij het kiezen van reinigings- en 
desinfectiemiddelen de materiaaltole-
rantie (zie het volgende hoofdstuk 7.1) 
in acht.

7.1 Materiaaltoleranties
 ! Controleer de tolerantie van het reini-
gings- resp. desinfectiemiddel op een 
verdekte plaats, voordat u de Power 
Unit reinigt.
 ! Gebruik voor het reinigen van de Power 
Unit een milde zeepoplossing, dat in uw 
land is toegelaten, of een 50% water 
1-propanol-oplossing..
 ! Gebruik voor het desinfecteren van de 
Power Unit een mild desinfectiemiddel, 
dat in uw land is toegelaten, bijv. 70 % 
water 2-propanol-oplossing.

Aan de hand van de volgende material-
toleranties kan u beoordelen, welke rei-
nigings- en desinfectiemiddelen geschikt 
zijn.
De oppervlakken van de Power Units zijn 
bestand tegen:
 ş zwakke zuren (bijv. boorzuur ! 10 %, 
azijnzuur !"10 %, citroenzuur !"10 %)
 ş alifatische koolwatersto#en (bijv. pen-
taan, hexaan)
 ş ethanol
 ş de meeste anorganische zouten en wa-
terige oplossingen (bijv. natriumchlori-
de, calciumchloride, magnesiumsulfaat)
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De oppervlakken van de Power Units zijn 
niet bestand tegen:
 ş sterke zuren (bijv. zoutzuur ! 20 %, 
zwavelzuur ! 50 %, salpeterzuur !"15 %)
 ş oxiderende zuren (bijv. perazijnzuur)
 ş loog (bijv. natronloog, ammoniak en alle 
sto#en met een pH-waarde > 7)
 ş aromatische/halogeneerde koolwater-
sto#en (bijv. fenol, chloroform)
 ş aceton en benzine

7.2 Oppervlakken desinfecteren
Voor en na elk gebruik:

 ! Desinfecteer alle oppervlakken van 
de Power Unit, zoals beschreven in 
hoofdstuk"6.1 op pagina"36.

7.3 Oppervlakken reinigen
Bij uitwendige vervuiling:

 ! Veeg de Power Unit, de stekkeradapter 
en de kabel schoon met een zachte 
doek, bevochtigd met reinigings- of 
desinfectiemiddel.

8 Transport- en 
opslagvoorwaarden

LET OP
Schade aan het product door vallen
Als de Power Unit valt, kan deze be-
schadigd raken.

 ! Plaats de Power Unit altijd op zijn 
rubberen voeten, op een e#en en 
stabiel oppervlak, zodat deze niet kan 
vallen.
 ! Als de Power Unit eenmaal valt, 
moet u een visuele controle van de 
componenten uitvoeren.
 ! Geef de Power Unit ter controle af 
bij een dealer als er sprake is van 
zichtbare schade of als deze niet 
normaal functioneert. 

 ! Vervoer de Power Unit en de bijbeho-
rende accessoires uitsluitend in de ori-
ginele verpakking.

 ! Bewaar de Power Unit en de bijbehoren-
de accessoires uitsluitend met in acht 
neming van de volgende voorwaarden:
Omgevings-
temperatuur

-40 tot +40"°C
-40 tot +104"°F

relatieve 
luchtvochtigheid 30 tot 75%

Luchtdruk 700 tot 1070"hPa

9 Apparatuur afvoeren

 ! Voer de Power Unit en accessoi-
res, zoals het hiernaast vermelde 
symbool, af overeenkomstig de 
geldende voorschriften voor oude elek-
tronische apparatuur. Neem contact 
op met de dealer of de desbetre#ende 
overheidsinstellingen voor de geldende 
voorschriften.
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10 Bij vragen en problemen

10.1 Problemen bij het bedrijf van het 
tattoo-apparaat oplossen

Als het aangesloten tattoo-apparaat niet 
start, ook al brandt de LED Bedrijf:

 ! Alleen PU! II: Controleer of het gewens-
te tattoo-apparaat is geactiveerd (zie 
hoofdstuk 6.4 op pagina!37).
 ! Controleer de functie van het tattoo-ap-
paraat, zoals beschreven in de bijbeho-
rende gebruiksaanwijzing.

Als het aangesloten tattoo-apparaat niet 
start en de LED Bedrijf niet brandt:

 ! Voer alle handelingsstappen van het 
volgende hoofdstuk 10.2 door.

10.2 Functiestoringen van de Power 
Unit oplossen

 ! Ontkoppel de Power Unit vervolgens 
van de stroomvoorziening, van de 
optionele voetschakelaar en van het 
tattoo-apparaat.
 ! Controleer alle aansluitingen en sluit de 
componenten opnieuw aan.
 ! Controleer opnieuw de functies van de 
Power Unit.

Bij voortdurende functiestoringen en bij 
vragen of reclamaties, dient u contact op 
te nemen met de dealer.
U kunt op onze website 
www.cheyenne-tattoo.com meer infor-
matie vinden betre"ende de actuele 
aanbiedingen, de keuze van de veilig-
heidspatronen en de accessoires.

11 Verklaringen van de fabrikant

11.1 Garantieverklaring
Met de Cheyenne Power Unit heeft u een 
kwalitatief hoogwaardig merkproduct 
aangeschaft. De betrouwbaarheid van 
het apparaat wordt gewaarborgd door de 
nieuwste testtechnieken en certificering. 
MT.DERM GmbH is gecertificeerd volgens:
 ş DIN EN ISO 9001:2008 (Kwaliteitsma-
nagementsysteem inzake kwaliteits-
waarborg)
 ş DIN EN ISO 13485:2012 (Kwaliteitsma-
nagementsysteem inzake medische 
producten)

Voor het product geldt een wettelijke 
garantiewaarborg op functiestoringen, die 
zijn te herleiden op materiaalgebreken of 
productiefouten.

Voor de veiligheidspatronen garanderen 
wij bij levering de steriliteit bij gesloten 
en onbeschadigde verpakking. Bij recla-
maties van de veiligheidspatronen dient 
u ons het chargenummer te verstrekken 
dat op het etiket staat vermeld.
Voor de volgende schades kunnen wij niet 
aansprakelijk worden gesteld:
 ş Schade en vervolgschade die te herlei-
den zijn op gebruik dat niet conform de 
voorschriften is of het niet in acht ne-
men van de gebruiksaanwijzing, zoals 
bijv. schade door vallen.
 ş Schade, die is ontstaan door het binnen-
dringen van vloeisto"en of vervuilingen 
in de Power Unit of in de stekkeradapter
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11.2 Conformiteitsverklaring
De fabrikant, MT.DERM GmbH 
 Gustav-Krone-Str. 3 
 D-14167 Berlijn

verklaren onder exclusieve verantwoordelijkheid dat het volgende product:

Naam van het product: PU!I PU!II

Artikelnummers:  B-4.4,  B-4.4-BR,  B4.4-US B4.5,  B4.5-BR

voldoet aan de volgende richtlijnen:

EMC-richtlijn: 2014/30/EU 
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU 
RoHS-richtlijn: 2011/65/EU

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

DIN EN 60950-1:2014-08: Apparatuur voor informatietechniek – Veiligheid – Deel 1: Algemene vereisten

DIN EN 55022:2011-12: Apparatuur voor informatietechniek – Radiostoringskenmerken – Grenswaarden en meetmethoden

DIN EN 61000-6-1:2007-10: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-1: Algemene normen – Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen

DIN EN 61000-6-3:2011-09: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-3: Algemene normen – Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen

DIN EN 1037:2008-11: Veiligheid van machines – Voorkoming van onbedoeld starten

DIN EN ISO 12100:2011-03: Basisbegrippen, algemene ontwerpbeginselen – Risicobeoordeling en risicoreductie

DIN EN 82079-1:2013-06: Voorbereiding van gebruik van instructies – Structuur, inhoud en presentatie – Deel 1: Algemene basisprincipes en uitvoerige vereisten

Deze verklaring wordt verantwoordelijk voor de fabrikant afgegeven door: 
 
Berlijn, 10 februari 2016, Marcel Tritsch, CE- en documentatieverantwoordelijke MT.DERM GmbH



MT.DERM GmbH · Gustav-Krone-Str. 3 · 14167 Berlin · Germany
fon: +49 (0)30-845885-4 · e-mail: info@cheyenne-tattoo.com · web: www.cheyenne-tattoo.com


