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Készülék jellemzők  
A vezérlőegységben egy 5000mAh akkumulátor van, melynek köszönhetően 8-10 

órán keresztül működik egy töltéssel. Amikor kezd lemerülni a saját töltőjével (5V 2A) 

tudjuk feltölteni.  A kijelző mutatja a készülék töltöttségi szintjét, így ezt folyamatosan 

ellenőrizhetjük. MP3 lejátszót is építettek a készülékbe, csatlakoztatható a 

számítógéphez is, így audio fájlokat tudunk rátölteni a belső memóriára. Az 

intelligens vezérlőegységhez wireless (vezeték nélküli) módon csatlakoztatható a 

kéziegység, melyben egy 450mAh tölthető akkumulátort helyeztek el, így vezeték 

nélkül 2 órán keresztül műdödik egy töltéssel. Tartozik, hozzá egy saját töltő kábel, 

töltés közben is lehet használni.   

• vezeték nélküli bluetooth kezelő fej akkumulátorral  

• korszerű precíziós motor  

• akkumulátoros vezérlőegységgel oldalmozgás nélküli  

• precíz vonalvezetést tesz lehetővé  

• minimális sérülés, maximális pigment bevitel  

• microbladinghez, microshadinghez  

• kombinált technikákhoz, orvosi dermapigmentációhoz is  

• érintő képernyős  

• előre beállítható programok  

• mp3 zene lejátszó belső tárhellyel  
  

A doboz tartalma  
  

• 1 db vezérlőegység  

• 1 db BLUETOOTH kéziegység  

• 1 db USB kábel  

• 1 db kéziegység töltő kábel  

• 1 db töltőfej/adapter  

• 5 db 1 liner tűmodul  

  

Választható tűmodulok  
  

• 1 liner  

• 3 liner  

• 5 round  

• 14 slope  

• 17 slope  
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Készülék felépítése  
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Bekapcsolás  
Kapcsoljuk be a készüléket a Power        gomb megnyomásával. A kijelző felvillan 

és megjelenik a betöltő képernyő, amikor betöltött a készülék megjelennek a 

lehetséges beállítások. A kijelzőn lévő        Start/Pause ikon pedig villog, ekkor a 

billentyűzár még aktív.  

   

Mód/Beállítás kiválasztása  
Miután bekapcsoltuk a készüléket felül a gomb        segítségével és betöltött a 

készülék nyomjuk meg a        ikont, mely ekkor megszűnik villogni, így feloldjuk a 

billentyűzárat és ki tudjuk választani a 4 beállítási mód közül azt, amelyikkel dolgozni 

szeretnénk. Válasszuk ki, majd nyomjuk meg a kívánt módot - A-MTS, BROW, LINE, 

LIP- beállítási módok közül. Bármelyik beállítási módban a + és – gombok 

megnyomásával lehet állítani a sebességet. 10 féle sebesség paraméter közül lehet 

választani minden egyes beállításon belül.   

Pause/Play  
Ez a funkció ugyanúgy működik a vezetékes és vezeték nélküli üzemmódban is. 

Munka közben érintsük meg a         ikont, ekkor elkezd villogni és lezárjuk a 

billentyűzárat. Ebben az állapotban nem tudjuk állítani a módokat és a 

paramétereket. Amikor folytatjuk a munkát újra megnyomjuk a        ikont, mely 

ekkor már folyamatosan világít, így feloldjuk a billentyűzárat és módosíthatunk a 

beállításokon.  

  

 MP3 funkció  
Az MP3 zene lejátszó egy teljesen külön funkciója a készüléknek, a      gomb 

megnyomásával indul el a lejátszás.  szimbólum megjelenése jelzi a működést.

     megnyomásával állíthatjuk le a lejátszást, ekkor a  szimbólum eltűnik. +/     

vagy a -/     gombok rövid megnyomásával átkapcsolhatunk az előző vagy a következő 

számra, azonban, ezen gombok hosszú megnyomásával állíthatjuk a hangerőt is.   

Fülhallgató használata esetén a rendszer automatikusan felismeri a külső eszközt és 

a fülhallgatón keresztül játssza le a zeneszámokat.   

Zeneszámok cseréje/feltöltése: Csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez, 

tablethez vagy laptophoz szabványos USB kábellel. A számítógép automatikusan 

felismeri a PM készüléket, mint pl. egy pendrive-ot. 256Mb belső tárhely áll 

rendelkezésre az Ön által preferált zeneszámok feltöltésére. Kb. 80 mp3 formátumú 

zeneszám tárolására elegendő.  
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A vezérlőegység és kéziegység használata 
 

A korábban már párosított kéziegység esetében nincs szükség újrapárosításra, csak 

az alábbi lépésekre. 

1. A vezérlőegységet kapcsoljuk be a tetején található        gombbal.  

2. Várjuk meg amíg a vezérlőegység, mint egy számítógép rendszere üzemkész, 

ami kb. 10 másodpercet vesz igénybe. 

3. Tartsuk lenyomva a 1-2 másodpercig a kéziegységen található      ikont, ekkor 

a gomb alatt lévő led folyamatosan világítani kezd.  

4. A sikeres kapcsolódást követően a vezérlőegységről a         gombbal tudjuk 

irányítani a kéziegységünket.    

5. Ha csak szüneteltetni szeretnénk a munkát a       ikont nyomjuk meg, ekkor 

elkezd villogni, de ez nem befolyásolja a bluetooth kapcsolatot.  

6. Ha meg akarjuk szüntetni a kapcsolódást kapcsoljuk ki a vezérlőegységet a 

tetején található       gombbal, ekkor automatikusan kikapcsol a kéziegység is.  

Maximum távolság a vezérlőegység és a kéziegység között 10 méter lehet.  

 

A vezérlőegység újra párosítása a 

kéziegységgel, illetve másik wireless 

kezelőegység csatlakoztatása 
 

Akkor van szükség újrapárosításra, ha a normál párosítást elvesztette a készülék, 

ami pl. más bluetooth készülék, vagy mobiltelefon stb. miatt alakult ki.  Maximum 

távolság a vezérlőegység és a kéziegység között 10 méter lehet.  

1. Addig nyomjuk a vezeték nélküli kéziegységen a Bluetooth bekapcsoló 

gombot, amíg a kék fény el nem kezd gyorsan villogni, ekkor elengedhetjük.  

2. Ezen a ponton a kéziegység vár a vezérlőegység kapcsolódására.   

3. A vezérlőegységet kapcsoljuk be a tetején található        gombbal.  

4. Addig tartsuk lenyomva a       ikont, amíg a vezérlőegység alján el nem kezd 

villogni a kék fény. (Ha nagyon gyorsan tud csatlakozni a kéziegységhez csak 

egyet villan észre sem vehető.)  

5. Ekkor kezdenek el kapcsolódni, amikor sikeresen csatlakoznak, a 

vezérlőegység kétszer megrezzen és megjelenik a      ikon.   

6. Ez az ikon jelzi a kéziegység töltöttségi szintjét.   

7. A sikeres kapcsolódást követően a vezérlőegységről a         gombbal tudjuk 

irányítani a kéziegységünket.  

7. Amennyiben a készülék elveszítené a kapcsolatot a kéziegységgel, ezt a 

folyamatot ismételjük meg.   
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Vezeték nélküli és vezetékes üzemmód   

Amint bekapcsoltuk a vezérlőegységünket két mód közül választhatunk a vezeték 

nélküli és vezetékes üzemmód közül. A PM ikon megnyomásával.   

Az alapértelmezett üzemmód a vezeték nélküli üzemmód, a készülék 

bekapcsoláskor ebben az üzemmódban van. A vezérlőegység és a kéziegység 

automatikus vagy manuális kapcsolódása után megjelenik a kezelőegység     ikon.   

Ha az alapértelmezett, vezeték nélküli üzemmódban megnyomjuk a PM ikont akkor 

vezetékes üzemmódra váltunk. Csatlakoztassuk a nem bluetooth kapcsolatos 

(hagyományos kábeles) kéziegységünket az USB kábel segítségével a 

vezérlőegységhez, így a kéziegységet a vezérlőegységről tudjuk szabályozni.  

Figyelem! A két üzemmódot – a vezetékes és a vezeték nélküli – egyszerre nem 

lehet alkalmazni.   
 

A vezérlőegység, kéziegység töltése  
Ha a készülék ki van kapcsolva és töltés alatt van akkor a vezérlőegység alján egy 

piros fény jelzi, amikor feltöltött ez a piros fény zöldre változik, ekkor teljesen 

feltöltött. Ha használat közben töltjük a kijelző mutatja a töltés folyamatát, de 

eközben is világít a piros fény, amikor teljesen feltöltött a zöld.   

 

Figyelem! Első használat előtt mind a vezérlőegységet, mind a 

kéziegységet teljesen fel kell tölteni.  

 

A kéziegységet a töltőfejen és a vezérlőegységen keresztül is feltölthetjük. A hálózati 

töltőfejen keresztül azonban a töltés gyorsabb. A töltés állapotában a kéziegységen 

egy piros fény világít, amint teljesen feltöltött ez a fény elalszik.  A kéziegység 

töltöttségi állapotát a vezérlőegységen, jobb felül látható kéziegység ikon is mutatja, 

amikor már csak 1 egység világít a 3-ból, akkor a kéziegység töltése esedékessé 

válik.   
  

Reset/Újraindítás  
Ha a készülék rendszere le fagy, a kikapcsolás a POWER      gomb hosszan tartó 

nyomásával érhetjük el. Kb. 30-60 másodpercig kell nyomva tartani. Ezt követően 

kapcsoljuk be, ekkor a rendszer újraindul.  
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RENDELÉS WEBSHOPON KERESZTÜL 0-24  

 

  

www.medicalbeauty.hu  
  

  

Szakmai segítségnyújtás:  

  

06/1-808-9911  
  

(Nyitva tartás hétfőtől-péntekig 8 órától - 17 óráig)  

  

 

  

  

www.permanentsystem.hu        
  

   


