
 

       Długopis na znamię MYD14 

Operacyjny 

 

 

Instrukcja obsługii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie do operacji 

 

1. przycisk zasilania (wł./wył.): długie naciśnięcie (wł./wył.) przycisku przez 3 sekundy, 

Włączanie zasilania wyświetlacza LCD i pozycji (domyślnie 1): żadna operacja nie jest włączona,  

30 sekund poza ekranem. 

Naciśnięcie dowolnego przycisku może być oświetlone w ciągu 30 minut bez żadnego działania 

automatycznego wyłączania; krótkie naciśnięcie (wł . /wył.), aby przełączyć moc wyjściową  na 

jedną komórkę reprezentuje plik, można regulować pięć straganów  . 

Przycisk roboczy (OUT):przycisk (out), aby rozpocząć  pracę, ekran LCD zacznie migać, 

wskazując normalne działanie, zwolnij, aby przestać działać. 

3. Protection: długie naciśnięcie (OUT) przycisk przez 2 minuty, aby zatrzymać urządzenie 

wyjściowe, jeśli potrzeba, aby kontynuować pracę, zwolnij (out) 

przycisk, możesz nacisnąć ponownie. 

4. Opis wyświetlacza i ładowania: Wskaźnik baterii na komórkę reprezentuje około 20% energii 

elektrycznej, gdy  migający znak akumulatora, proszę naładować; układ przekładni jest na 



 

komórkę  reprezentuje przesunięcie  od góry w dół 1-5 stragany, sukcesywnie  wzrosła; gdy na 

wyświetlaczu pojawi się wskaźnik poziomu naładowania    , pokonując pełną siatkę, która nie 

jest już pełna,  urządzenie wyłączy się automatycznie  po pełnym naładowaniu: czarny  stan na 

czas ładowania prasy (wł./wył.) przycisk podświetlony ekran LCD  (gdymoc jest zbyt niska, 

podświetlenie wyświetlacza LCD  może nie świecić tymczasowo, jest to normalne  zjawisko , 

które będzie świecić ładunek) 

 

Funkcje wprowadzenie 

 

Korzystanie z High-Tech, elektryczna funkcja nasycania jonów, Instant sweep piegi, tablice 

starcze, płaskie moli, itp. można osiągnąć bez krwawienia  w przypadku szybkiego,bezpiecznego 

i żadnych skutków ubocznych piękno medyczne. 

 

Funkcje 
 

(1)zastosowanie technologii l potwierdzają, sterowanie mikrokomputerem, bezpieczne,  

wygodne, szybkie. 

(2) using2 Regulowana moc wyjściowa punktu skanowania, leczenie lub sztuka SM, 

(3) unikalna technologia jonów elektrycznych, wykorzystanie procesu nie sprawi , że ludzie czują 

istnienie prądu elektrycznego, szlachetnego Ding 

(4) plug-in, Szafka i wygodny do przenoszenia, ładować czas do pracy ponad  pięć godzin 

 

Użycia 

 

Oprócz miejsca: 



 

W tym miejscu kontakt miejsce porusza się w tę iz powrotem lekko, można wyraźnie zauważyć, 

że melaniny w Electric Capon słodkie po Saul zoom  czarny odpadają, jeśli opady płytkie plamy, 

obszar jest leaser, usuwanie trzciny,  Jeśli większy obszar  pigmentacji jest głębszy, to musi być 

2 lub 3 razy do czynienia 

z bardziej odpowiednie, należy również zwrócić uwagę na fryzjera podczas korzystania z 

zabiegów akupunktury elektrycznej, oprócz utrzymania klientów stanowią,  według fryzjera z 

ręki węgorza cytrynowycupuncture należy  zrównoważyć jitter, aby spowodować oparzenia 

podczas przetwarzania, odcienie, wpływ  gojenia ran, pozostawić zjawisko blizny. 

Kret z kropką: 

Gdy dot moe, należy zwrócić szczególną uwagę na rozróżnienie skali mola, niektóre 

Kret rośnie na warstwie powierzchniowej skóry i  malejergrowth moli, głębokie tkanki 

podskórnej,  w tym za pomocą igły w czasie, gdy koniec  cięcia powierzchni moli, najlepszym 

sposobem, aby nagrać w małych kwadratów, jeśli wzrost  stosunkowo głębokie Mole, poza tym 

należy unikać zapalenia po przetworzeniu,  lepiej be w 2 do 3 dni przed gojenia rany odżywczy 

krem  pokryte małych żywych komórek, może zapobiec skóry wklęsły motyka, gdy wycierania 

Nutrition Frost, należy zwrócić uwagę na rany z w  płomieniutz  sytuacji, jeśli nie jest wytrzeć. 

Oprócz granulacji: 

Elektryczne usta Akupunktura lekko co nienaruszone granulacji, pochodne granulacji komórek 

korzeniowych do Radu igły radiowe spalony na śmierć. Około tygodnia po granulacji może spaść 

na własną rękę, takie jak granulacja jest  mała, można użyć lasera radIO jednorazowe z ziemi Die 

Burning hodowla 

granulacji, takich jak granulacja jest duża, obowiązek spalania dla wielu 

Razy. nie wpływają na gojenie się ran.



 

Oprócz tatuażu i tatuażu 

Centralnie palić tatuaże i tatuaż, jego obszar jest celem, odpowiednie używa  dużych 

potrzebujących, metoda spalania tatuaż  tatuażu, mniej więcej taki sam jak  miejsce 

skanowania, pracy ząb może być nieco dłuższy, obszar jest  zbyt  duży (więcej niż 

3 cm) powinny zajmować się wiele razy, nigdy jeden raz. W przeciwnym razie, 

przypadkowo infekcji bakteryjnej, konsekwencji i s  niewyobrażalne, kosmetyczka i 

klient powinien być szczególnie ostrożny,  Jeśli masz poważne zapalenie sytuacji, 

jak najszybciej do  szpitala na leczenie. 

 

Uwaga 

 

1. leczenie przy użyciu tego sprzętu po raz pierwszy zasugerował, że z  świeżego 

sprzętu do badań skóry świcie, gdy w pełni zaznajomiony z wydajnością sprzętu  i 

procedur operacyjnych do ponownego użycia./ 

2. ze względu na efekt tego urządzenia może produkować wysokiej tedzenie w 

mgnieniu oka, przy zauważeniu użytkowania, proszę właściwie zachować unikać 

dzieci i nie znają sprzętu i grać, aby uniknąć niebezpieczeństwa dzieje. 

3. w przypadku Korzystanie z tego sprzętu lepiej nie było zbyt czyste, dotknięte w 

ciągu 30 dni (proste) pod opieką nie  Scrub, nie sztucznie sprawiają, że twarda  

skóra odpada 

4. gdy parch miejsce grzybica (przetargu mięsa fazy), nie ręcznie uchwycić, przez 20 

do 30 dni prawo, parch spadnie na własną rękę. 



 

5. w przypadku Okres regeneracji IS3 miesięcy lub tak, sugeruje się, że podczas 

odzyskiwania PEwietlenia jest niekorzystne jeść imbir (wpływają na gładkość skóry)  

wołowina (prod światła czerwone) sos sojowy (Pro Dukes Light Black) w  

rekonwalescencji, dobre rzeczy powyżej, skóra może być przywrócona do  

oryginalnego 95% skóry spalić pigment bezpośrednio przez maszynę, bezwzględu na  

wszelkie  kolory OK następnie  cienkie  strupki  skóry, pigmentu skóry  

wllallconcentation  poniżej strupki, parch off    pigmentu w skórze, takich jak 

następujące strupki 

wszystkie wypadają, absolutnie nie infekcja 

6. w przypadku Jeśli długo nie korzystać z tego sprzętu należy co trzy do  czterech 

miesięcy  , aby naładować, trzymaj baterię za pomocą życia 

7. w przypadku Urządzenie e awaria występuje, proszę nie otwierać próbując 

naprawić w celu uniknięcia ryzyka, sugerują, aby skontaktować się z oryginalnym 

fabryki głównej dzierżawy. 

8. w przypadku Surowo zabrania się wody lub czyszczenia tego sprzętu  bezpośrednio, jak 

ciecz,  Aby uniknąć przedostać się do urządzenia 

  



 

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych I 
elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) 

 

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub 
dołączonej do ich dokumentacji informuje, że 
niesprawnych  urządzeń elektrycznych lub 
elektronicznych niemożna wyrzucać razem z odpadami 
gospodarczymi. 

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia 

sięurządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, 

powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na 

przekazaniu urządzenia  do wyspecjalizow anego punktu 

zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. 

 

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej 

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, 

prosimy 

skontaktow ać się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostaw cą, którzy udzielą 

dodatkow ych informacji. 

 

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską 

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. W razie potrzeby pozbycia się 

niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze 

sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania. 
 

IMPORTER: 

MK Company Maciej Kusaj 

Ul. Hutników 14F 
42-202 Częstochowa 

Polska 

NIP: 9492052377 
Tel.: +48 739566524 

www.abcros.pl 

 

*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorow i podczas zakupu innego 
urządzenia. 

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i 

uniknięcie negatyw nego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone 

przez nieodpow iednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o 

najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. 
 

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w 

odpowiednich przepisach lokalnych. 

https://abcros.pl/

