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APPARATUS
DERME MARVEL

MANUAL DO USUÁRIO 

MF APPARATUS DERM MARVEL 

Obrigado por sua escolha, você  acaba de adquirir  um Dermografo 

( espaço) exclusivamente projetado para realizar procedimento de  

micropigmentação (maquiagem definitiva) da pele. 

Este manual informa quanto aos procedimentos corretos de  

utilização de um procedimento seguro. 

Todas as informações contidas nesse manual sao importantes   

para o correto uso do equipamento e garantia de longa vida útil do 

mesmo. 
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1.Objeto 

Aparelho para procedimentos de micropigmentação e tatuagem na  

2.Atuação 

Equipamento de motor pulsante que permite a agulha penetrar na  

pele repetidas vezes efetuando a aplicação do pigmento na pele  

ocasionando sua fixação. 

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: APPARATUS DERM 

2) 

Nome do Modelo:  

APPARATUS DERM MARVEL 

3)Fonte de Alimentação: Adaptador:  

1 

5V-500MA 

4)Peso: Corpo principal 102g 

5)Tamanho: 15.3 * 2.8CM 

6)Pacote: 18,5 * 15,5 * 4,5 cm 

Registro MS: 81574500005 

Distribuidor no Brasil: MF IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  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 
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Visor indicativo da intensidade de velocidade

Botão de aumento de potencia de velocidade

Luz verde indica aparelho ligado

Botão de diminuir a potencia de velocidade

BOTAO OPERACIONAL 2 

 BOTAO OPERACIONAL 1 

Botao Liga / Desliga
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 de EnergiaInterruptor

Conector do pedal, mesma função do botão 
ON OFF no painel/

Entrada de cabo botao operacional saída 1

Entrada de cabo botao operacional saida 2

Porta de entrada Pr cipal do cabo de energia   in
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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

Dermografo Apparatus Derm. 



(Somente um Técnico da empresa)está 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. 

Contém 

1.1 Caneta 

2.1 Cabo (110 / 220V) 

3.1 manual de instruções 

GARANTIA  

O Aparelho Apparatus derm Marvel tem garantia contra defeitos de  

Fabricação por 90  dias. Conforme determina o código de defesa do  

Consumidor.  A MF MAKEUP com intuito de proporcionar aos seus clientes  

Estenderá o prazo por mais 90 dias totalizando assim 6 meses de  

Garantia após a compra.

Obs: 

( AS  DESPESAS DE FRETE E ENVIO FICARAM A CARGO DO  

CLIENTE) 

A garantia não se aplica a defeitos provocados por quedas,  

Funcionamentos anormais de voltagem, má utilização, temperatura. 

Assistência técnica deverá ser prestado único e exclusivamente por MF  

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMETICOS E ACESSORIOS, ou  

Por uma assistência indicada pelo mesmo. 

 As peças deste aparelho eletrônico podem sofrer um desgaste natural, em 

Caso de qualquer alteração e problema de funcionamento no aparelho  



entre em contato com o fabricante.  

A MF MAKEUP não poderá se responsabilizar por danos causados ao  

Equipamento ou ao seu operador em virtude de reparos ou simples abertura 

do equipamento por empresa ou pessoa não autorizada. 
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Comprador:

___________________________________________________

Lote: __________  Data de fabricaçao: __________________

Data da venda: _______________

Garantido até a data de:___________________________

______________________________________________
MF IMPORTAÇÃO E EXP.DE COSM. E ACESSORIOS EIRELI-ME

A MF MAKEUP NA QUALIDADE DE IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR RESPONSAVEL PELOS 

EQUIPAMENTOS, RESERVA-SE NO DIREITO DE MODIFICAR OS MODELOS DE SUA REVENDA 

EM QUALQUER ÉPOCA, SEM INCORRER NA OBRIGAÇÃO DE EFETUAR O MESMO MODELO 

ANTERIORMENTE COMERCIALIZADOS.

Obrigado pela preferência
Deus abençoe você ! 


