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Especificativo
1.Objeto
Aparelho de Tratamento por microagulhas por vibração.

2.Atuação
Dispositivo para  indução percutania através de micro furos 
faciltando permeação de cosméticos e medicamentos que 
penetram na pele, com uma agulha micro orientada entre as 
posições e as retraídas

3.Classificações
-- Tipo de proteção contra choque elétrico: equipamento da classe 
ll
-- Grau de proteção contra choque elétrico: peça aplicada flutuante 
-- Grau de proteção contra a entrada de água: Equipamento 
comum (IPXO)
-- Modo de operação: operação contínua 

4.Especificação
1) Nome do produto: Dermógrafo MF Permanent Makeup
Nome do Modelo: Derme Pen
2) Fonte de Alimentação: Adaptador: 5V-500MA
3) Peso: Corpo principal 102g
4) Tamanho: 15.3 * 2.8CM
5) Pacote: 18,5 * 15,5 * 4,5 cm

Registro ANVISA: 81574500007
Distribuidor no Brasil: MF Importação e Exportação de Cosméticos e 
Acessórios Eireli   CNPJ: 10.320.807/0001-65
Aut. Func.: 8.15.745-0   Fabricante: JIANGSU LINGFENG TATTOO NEEDLE
Responsável Técnico: Mayerson Thompson - CRF MG: 20108 
sac@mfmakeuphair.com.br / (31) 3497-9112

PERFECT LINE 
DERME PEN

Instalação do cartucho de agulha

1) Ajuste do comprimento da agulha Contém
1. 1 Caneta

2. 1 Cabo (110 / 220V)

3. 1 manual de intruções

4.(Garantia) A partir do dia da compra do aparelho se algum de nossos 
produtos apresentar danos ou problemas naturais, oferecemos reparos ou 
substituição gratuita após avaliação técnica.

5.Se constatado o problema decorrente de mau uso, a reposição de peça
ou reparo poderá gerar encargos mesmo durante o período de garantia
são estes:

- Problemas causados por reparos feitos por proprio punho,que não seja o
técnico Responsável da empresa.
- Problemas ou danos devido a choques durante o movimento
- Problema devido aos acessórios ou opções não indicados pelo
fabricante
- Problemas causados por desastres naturais (incêndios, sal ou água ou
outros não especificado acima.)

- Mantenha-o desligado. Limpe a superfície com um pano seco
- Mantenha-o longe da luz solar direta ou de alta temperatura e umidade.
- Não deixe a medição, reparo ou alteração do dispositivo para pessoas
não autorizadas.

- 4.1 Inspeção de Rotina

- Certifique-se de inspecionar o Derme  Pen e o adaptador antes de usar.
- Ao usar o dispositivo que não foi usado por muito tempo, verifique se ele
funciona corretamente com segurança

3.Ajuste de velocidade e comprimento da agulha

1)Você pode ajustar o comprimento da agulha girando o ajuste no
sentido horário e anti horário.

2)Ajuste do aparelho permite regulagem de 0,25 até 2,00 (mm)

3)O  DERME PEN permite ajuste da agulha  na profundidade a ser
aplicado com precisão.
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COMO UTILIZAR

1) ON/OFF: Precione e Mantenha

2)Ajuste da velocidade: Pressione o botão  rapidamente e a
velocidade do aparelho é alterado, e uma nova cor surgirá

1)ON/OFF

2)Ajuste de Velocidade

Cor:  verde / azul pálido / azul  /   roxo / vermelho

PRECAUÇÕES:
Leia as instruções antes de usar, 
PRODUTO SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL            
NÃO UTILIZA EM:
1. Não o utilize próximo a locais com alta temperatura, poeira ou umidade
(próximo ao umidificador). Isso pode causar mau funcionamento.

2. Não tente reparar, não desmonte ou altere o controlador e o corpo do
Derme pen.
(somente um Tecnico da empresa)esta autorizado e habito para fazer
essa tarefa, isso pode causar mau funcionamento.

3. Não toque no dispositivo nem desconecte os cabos de alimentação
com as mãos molhadas. Isso pode causar choque elétrico.

4. Não use com cabo danificado.
Isso pode causar incêndios (substitua-o por outro).

5. Quando o aparelho não estiver em funcionamento você deve, desliga-
lo.

Ao abrir o Derme pen para utlizar, verifique o perfeito funcionamento 
do aparelho,se encontrado algum defeito, informe imediatamente a 
empresa. OBS:Ninguém além de um Técnico autorizado pode abrir o 
aparelho Derme Pen. Isso pode causar acidentes ou mau 
funcionamento, e a pera da Garantia.

GARANTIA 
1. Caso o produto apresente alguma incoformidade de
fabrica, o mesmo deve ser levado a loja mais proxima por
no prazo até de 7 dias corridos contando da data da
compra.

2. Caso o aparelho apresente problemas apos 7 dias, o
aparelho deverá ser levado a uma assistência técnica mais
próxima  para devida averiguação do produto e laudo
técnico.




