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Derma Pen (Nabíjecí model) 

Specifikace 

1. Účel 
Přístroj pro aplikaci mikro-jehlové terapie vibrací. 

2. Způsob použití 
Zařízení pro vpichování léků nebo kosmetických nosičů pronikajících přes kůži s mikro-
jehlou vedenou mezi a zasunutými polohami. 

3. Klasifikace 
- Typ ochrany před úrazem elektrickým proudem: Zařízení třídy II 
- Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem: Plovoucí aplikovaná část 
- Stupeň ochrany proti vniknutí vody: Běžné zařízení (IPXO) 
- Režim provozu: Nepřetržitý provoz 

Složení 
1. Tělo 2. Adaptér (110/220 V)  3. Jehla (volitelná) 

Název dílů: Zásobník na jehly, Instalace zásobníku jehly, Úprava délky jehly, Připojení

adaptéru, Nastavení rychlosti, ZAP/VYP 

Jak obsluhovat 
1. Nastavení
Ujistěte se, že jste zařízení nabíjeli alespoň 1 hodinu. Baterie je plně nabitá, 
když se na adaptéru rozsvítí zelené světlo. 

140mm 
4. Specifikace 
1) Název výrobku: Elektrické pero Derma Stamp 
2) Název modelu: 
3) Adaptér: 6V - 300MA 
4) 2 ks lithiové baterie 
5) Rozměry: 14.7x 3.1cm 
6) Dárková krabice: 18.5x15.5x5.5cm 
7) Jedna souprava: 1 Derma Pen + 2 Zásobníky na jehly 

    Napájení / Nastavení rychlosti     Nastavení délky jehly    Zásobník na jehly 

2. Příprava
1) Vyndejte jehlu ve sterilním obalu. 
2) Vložením pera s kulatými štěrbinami do napájecí skříňky zatlačte zásobník jehly 

vodorovně až na doraz. 
3) Uzamkněte zásobník otočením proti směru hodinových ručiček. 
4) Nastavení délky jehly by se mělo provést po zapnutí přístroje. 
5) Pokud chcete vyndat zásobník na jehly, otočte ho ve směru hodinových ručiček 

a vytlačte ho vodorovně. 

3. Nastavení rychlosti a délky jehly
1) ZAP / VYP a nastavení rychlosti 

 Pokud stisknete tlačítko napájení na 2 sekundy, přístroj se spustí a světlo kontrolky se 
změní na žlutou, při krátkém stisknutí tlačítka se zvýší rychlost pohybu jehly. Rychlost si 
můžete ověřit rychlostí blikání LED kontrolky v bledě červené - sytě červené - fialové - 
 modré barvě. 
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2) Nastavení délky jehly 
Délku jehly můžete upravit otáčením nastavovacího kroužku ve směru nebo proti 
směru hodinových ručiček. Otočením ve směru hodinových ručiček se její délka 
prodlouží. Otočením proti směru hodinových ručiček se její délka zkrátí. 

  Proti směru hodinových ručiček    Ve směru hodinových ručiček 
  Její délka se zkrátí.    Její délka se prodlouží. 

   Od 0.25 do 2.00 (mm) 

3) Jiná délka jehly vyžaduje jiný způsob použití 
Metoda použití o velikosti 0,25, 0,30, 0,50 mm je: v kůži pro kruhové ošetření. 
Metoda použití u velikostí nad 1,00 mm (1,00, 1,50, 2,00 mm) je: jako 
s použitím razítkovacího válečku (razítko na kůži) 

Jak používat 

1) ZAPNOUT / VYPNOUT: Dlouze stiskněte 

     ZAPNOUT / VYPNOUT 

2) Nastavení rychlosti: Po stisknutí tlačítka se změní nová rychlost a nová barva 

Bezpečnostní opatření 
Před použitím si, prosím, přečtěte pokyny a postupujte podle popisu. 

Použití není vhodné u lidí: 
1. Kteří mají akutní onemocnění 
2. Kteří mají alergii a hemofilii 
3. Kteří mají melanózu obličeje 
4. Kteří mají horečku 
5. Kteří pravidelně navštěvují nemocnici 
6. Kteří užívají léky 
7. Kteří mají méně než 12 let 

Nepoužívejte ho v blízkosti místa s vysokou teplotou, prachem nebo vlhkostí (v blízkosti zvlhčovače). 
Může to způsobit poruchu. 
Neopravujte, nerozebírejte a ani neupravujte ovladač a tělo (pokud to není uvedeno v naší firemní příručce). 
Může to způsobit poruchu. 
Nedotýkejte se zařízení a neodpojujte napájecí kabely mokrýma rukama. 
Může to způsobit úraz elektrickým proudem. 
Nepoužívejte odizolovanou nebo popraskanou šňůru. 
Může to způsobit požár (určitě ji vyměňte za jinou). 
Nepoužívejte popraskanou šňůru, která má praskliny nebo zářezy. 
Může způsobit škrábance na kůži. 
Když ho nebudete delší dobu používat, odpojte ho ze zásuvky 

Přístroj určitě prohlédněte a odzkoušejte. Pokud se zjistí nějaké problémy, dejte ho opravit. 
Nikdo jiný než operátor se ho nemůže dotknout. 
Může to způsobit nehody nebo poruchy. 

Nastavení rychlosti 

    Barva: Žlutá / Světle červená / Tmavě červená I Fialová / Modrá 

Připojení adaptéru pro nabíjení 

2 ks lithiové baterie 
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