
Hanami Professional Ireneusz Ścieszka 
Al. Jana Pawła II 66 

47-232 Kędzierzyn-Koźle 
NIP: 6482099737, REG: 243670985 

 
 

1 
 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Urządzenie do makijażu permanentnego 

 

TIFI II generation 

Żaden z zamieszczonych materiałów ani żadna z jego części nie mogą być: 

kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane, publikowane, wyświetlane, 

utrwalane ani wykorzystywane w żadnej formie i przy użyciu żadnych 

środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, 

bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Hanami Professional Ireneusz 

Ścieszka. 
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Opis: 

Hanami TIFI II generation  to ciche, precyzyjne i bezpieczne urządzenie do makijażu permanentnego. 

Wyposażone jest w panel główny z dużym dotykowym wyświetlaczem oraz nienagrzewającą się, 

stabilną (bez drgań) rączkę na wkręcane kartridże TIFI, które umożliwiają miękką i stabilną 

pigmentację. Panel główny posiada funkcje, które zostały zaprogramowane dla odpowiednich trybów 

pigmentacji, takich jak: pigmentacja kreski na powiece, pigmentacja ust, pigmentacja brwi, small 

tatoo. Urządzenie posiada możliwość ręcznego ustawienia trybu prędkości pracy igły. Jest 

wyposażone w akumulator, który po naładowaniu umożliwia pracę bez konieczności podłączenia do 

sieci elektrycznej. Jest to bardzo wygodna opcja, która może przydać się w przypadku braku zasilania. 

Hanami TIFI II generation zostało wykonane z wysokiej jakości tworzyw oraz podzespołów. 

Charakteryzuje je również bardzo elegancki design. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone 

w odtwarzacz plików wideo, plików zdjęciowych i muzycznych. Panel ma wbudowane gniazdo USB, 

które umożliwia dodawanie filmów i zdjęć pokazowych oraz wgrywanie własnej muzyki, 

np. z komputera. 
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Ostrzeżenie 
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

1. Podczas użytkowania niniejszego urządzenia należy zawsze przestrzegać podstaw 

bezpieczeństwa obsługi, a przede wszystkim przed użytkowaniem należy przeczytać 

wszystkie instrukcje. 

2. NIEBEZPIECZEŃSTWO - dla zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym 

urządzenia nigdy nie wolno pozostawiać bez nadzoru, jeśli jest podłączone do sieci. 

Urządzenie należy natychmiast odłączyć od gniazdka sieciowego po zakończeniu pracy 

oraz przed czyszczeniem. 

3. Nie należy bawić się urządzeniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenie 

w przypadku, gdy używane jest w pobliżu dzieci.  

4. Urządzenia należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej 

instrukcji obsługi. Należy używać tylko osprzętu zalecanego przez producenta 

i przedstawionego w niniejszej instrukcji.  

5. Nigdy nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką zasilania. 

6. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone lub zanurzone w wodzie, 

należy przekazać je do autoryzowanego sprzedawcy lub hurtowni, w której zostało 

zakupione dla sprawdzenia, naprawy, regulacji elektrycznych lub mechanicznych.  

7. Nigdy nie upuszczać i nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów.  

8. Dla odłączenia urządzenia należy w pierwszej kolejności wyłączyć uruchomioną rączkę 

urządzenia wciskając przycisk START/END, potem przytrzymać kilka sekund przycisk 

z boku panelu do momentu wyłączenia panelu sterującego, a następnie wyjąć wtyczkę 

z gniazda sieciowego. 

9. Przy wyjmowaniu wtyczki nie należy ciągnąć za kabel przyłączeniowy. Dla odłączenia 

należy uchwycić wtyczkę, nie kabel.  

10. Po wyciągnięciu wtyczki zasilającej z gniazda odłączyć kabel zasilający rączkę. 

11. Nie używać wygiętych lub uszkodzonych kartridży. 

12. Urządzenia tego nie mogą używać małe dzieci oraz nieupoważnione osoby bez nadzoru.  

13. Należ pilnować, aby małe dzieci nie bawiły się urządzeniem. 
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1. Budowa urządzenia do makijażu permanentnego 

1.1 Budowa panelu urządzenia 
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1.2 Budowa rączki urządzenia 

 

 

2. Właściwości urządzenia 
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3. Praca urządzenia 

3.1 Montaż urządzenia 
1. Urządzenie umieścić na stabilnej, prostej powierzchni. 

2. Podłączyć do urządzenia przewód zasilający rączkę, a następnie przewód zasilający 

urządzenie. Przy korzystaniu z możliwości pracy na wbudowanym akumulatorze w panelu 

nie należy podłączać przewodu zasilającego urządzenie. 

3. Podłączyć rączkę pod przewód zasilający. 

4. Wkręcić kartridż w odpowiednim miejscu na rączce. 

3.2 Uruchomienie urządzenia 
1. Przytrzymać klawisz START/END na panelu urządzenia przez kilka sekund (ok 4-5) do 

momentu uruchomienia panelu. 

2. Aby zgłosić gotowość pracy, naciśnij na ekranie przycisk „CLICK”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wybierz na ekranie dotykowym czynność, jaką chcesz wykonać (patrz pkt. właściwości). 

Po naciśnięciu wybranej partii pigmentacji uruchomi się panel sterujący. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hanami Professional Ireneusz Ścieszka 
Al. Jana Pawła II 66 

47-232 Kędzierzyn-Koźle 
NIP: 6482099737, REG: 243670985 

 
 

8 
 

4. Uruchomienie pracy jest dwuetapowe. Najpierw należy uruchomić pracę na panelu, 

a następnie na rączce. 

 

Urządzenie gotowe do pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Podczas pracy urządzenia nie należy wstrzymywać pracy bezpośrednio na panelu. Należy najpierw 

wyłączyć pracę na rączce, a następnie na panelu. W przypadku odwrotnego działania panel się 

blokuje. Wtedy należy jeszcze raz uruchomić pracę z panelu, a następnie wstrzymać ją najpierw na 

rączce. 

5. Aby skorzystać z dodatkowych funkcji (zdjęcia, muzyka, wideo) należy najpierw wgrać 

pliki za pomocą micro USB. 

4. Uśpienie urządzenia 
 

Aby uśpić urządzenie, należy raz, krótko, wcisnąć przycisk START/END po prawej stronie panelu. 

Uśpienie urządzenia sygnalizuje migająca dioda przycisku START/END. 
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5. Ładowanie urządzenia 
 

Kiedy urządzenie wymaga ładowania lub jeśli podłączysz je pod zasilanie, na ekranie panelu pojawi 

się informacja o ładowaniu baterii (patrz rys. poniżej). Aby włączyć urządzenie, należy raz, krótko, 

wcisnąć przycisk START/END, a następnie wcisnąć i przytrzymać przycisk START/END przez   

ok. 4-5 sek. (do momentu uruchomienia urządzenia). 

Jeżeli Panel urządzenia zostanie rozładowany do końca, należy podłączyć je do ładowania i 

odczekać kilka minut przed uruchomieniem go ponownie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Panelu sterującego nie da się wyłączyć, gdy jest  on podpięty do przewodu zasilającego – urządzenie 

można wtedy tylko uspać! 

6. Zakończenie pracy 
1. Wyłączyć za pomocą przycisku START/END rączkę urządzenia. 

2. Wyłączenie panelu. Na panelu wcisnąć  przycisk START/END, aby zakończyć program 

pigmentacji. 

3. Przytrzymując boczny przycisk START/END na panelu, wyłączyć go. 

4. Urządzenie jest wyłączone. 

5. Odłączyć rączkę od zasilacza, następnie wyciągnąć drugi zasilacz z gniazda trzymając za 

wtyczkę. 

6. Odłączyć oba zasilacze od urządzenia. 

7. Wykręcić zużyty kartridż 
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7. FAQ 
Co zrobić, gdy panel niepoprawnie działa? 

W pierwszej kolejności należy dokonać restartu urządzenia. Resetu dokonuje się poprzez włożenie 

cienkiego, długiego elementu w otwór z tyłu panelu urządzenia. Należy pamiętać, że jest to urządzenie 

elektryczne i takie sytuacje mogą wystąpić. Jeżeli reset panelu nie przyniesie rezultatu, należy 

skontaktować się z obsługą sklepu. 

Co zrobić, gdy panelu urządzenia nie da się wyłączyć? 

Informujemy, że panel urządzenia można wyłączyć tylko wtedy, gdy jest on odłączony od zasilania. 

Jeśli panel jest podłączony do gniazda zasilającego, panel się nie wyłącza, tylko wchodzi w stan 

uśpienia. 

Jakie są standardowe prędkości poszczególnych pigmentacji? 

Brwi – 133 

Eyelid – 149 

Lips – 157 

Small Tattoo – 157 

Jakie są dostępne kartridże do TIFI II generation? 

Dostępne są w sprzedaży cztery rodzaje kartridży: 1R, 3R, 5R oraz 12-mezo. 

 

8. Ogólne Informacje 
Regulacja głośności panelu urządzenia: 0-30 

Wbudowana pamięć: 60 kB  

Dostępne języki: angielski/rosyjski 

Podświetlenie ekranu: 0-15 

Długość pracy urządzenia na wbudowanym akumulatorze ok 8 h 

Czas ładowania urządzenia od całkowitego rozładowania do pełnego naładowania to 12 h – przy czym 

należy zwrócić uwagę na komunikat na wyświetlaczu. Jeśli pojawi się informacja w formie symbolu 

naładowanej baterii oznacza, że urządzenie jest naładowane. 
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WARUNKI GWARANCJI 

1. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione w firmie HANAMI PROFESSIONAL lub 
u Dystrybutora Hanami, posiadające dowód zakupu. Brak dowodu zakupu pozbawia 
użytkownika podstawy do ubiegania się o gwarancję. 

 

2. Warunkiem ważności gwarancji jest odesłanie do Gwaranta urządzenia wraz z dokładnym 
opisem usterki  - z wpisaną datą sprzedaży i określeniem typu urządzenia oraz dowodem 
zakupu. 

 

3. Nabywca zobowiązany jest do dostarczenia do naprawy sprzętu kompletnego, z dołączonym 
kablem zasilającym i kablem USB, wraz z dokumentami. W przeciwnym razie reklamacja może 
nie być uznana. 

 

4. Reklamowane urządzenie powinno zostać dostarczone do Gwaranta w oryginalnym 
opakowaniu lub w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem - w przypadku 
niedopełnienia tego warunku odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia urządzenia 
(mechaniczne) powstałe w czasie transportu ponosi użytkownik. 

 

5. Koszt oraz ryzyko odesłania reklamowanego urządzenia do Gwaranta ponosi Nabywca. 
W przypadku stwierdzenia zasadności roszczeń gwarancyjnych, koszty wysyłki zostaną 
zwrócone Nabywcy. 

 

6. Przed odesłaniem urządzenia do Gwaranta Nabywca zobowiązany jest do kontaktu z obsługą 
sklepu internetowego pod nr. tel. +48 500 264 956, lub poprzez e-mail, w celu uzgodnienia 
formy przesyłki. 

 

7. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia. 
 

8. Gwarancją objęte są jedynie wady, które są następstwem nieprawidłowości konstrukcyjnych 
urządzenia oraz wady powstałe na skutek przyczyn tkwiących w urządzeniu w chwili jego 
zakupu (wady produkcyjne, wady technologiczne). 

 

9. Gwarant, po zbadaniu urządzenia i stwierdzeniu zasadności roszczeń z tytułu gwarancji, 
zapewnia Nabywcy urządzenie zastępcze na czas naprawy gwarancyjnej. Urządzenie zastępcze 
jest dostarczane do Nabywcy na koszt Gwaranta. 

 

10. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe albo zwrotu kwoty uiszczonej 
tytułem ceny w przypadku gdy: 

 

a) w okresie gwarancji Gwarant dokona trzech napraw istotnych tego samego elementu 
i element ten będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie urządzenia zgodnie 
z jego przeznaczeniem, 

 

b) Gwarant stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady urządzenia, która uniemożliwia jego 
używanie zgodnie z przeznaczeniem, nie jest możliwe. 
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11. W razie wymiany urządzenia na nowe, Nabywca jest zobowiązany zwrócić wymieniane 
urządzenie w stanie kompletnym i może zostać obciążony kosztem brakujących lub 
uszkodzonych przez niego elementów wymienianego urządzenia, a także kosztem ich 
wymiany. 

 

12. W okresie gwarancji jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania napraw i 
konserwacji urządzenia jest Gwarant – Hanami Professional Ireneusz Ścieszka lub wskazany 
przez niego inny podmiot upoważniony do pełnienia serwisu. Sposób naprawy ustala 
Gwarant. 

 

13. Utratę gwarancji w całości powoduje : 
-  dokonywanie jakichkolwiek napraw i ingerencji w urządzenie dokonanych przez Nabywcę 
lub osoby trzecie, nieupoważnione przez Gwaranta, 
- naruszenie plomb lub znaków fabrycznych, 
- stwierdzenie jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia (mechanicznych, termicznych, chemicznych, 
elektrycznych, wywołanych zalaniem itp.) spowodowanych przyczynami zewnętrznymi. 

 

14. Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Gwaranta w terminie 
nie dłuższym niż 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia Urządzenia do naprawy. 

 

15. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych, termin naprawy ulega 
przedłużeniu o czas konieczny dla pozyskania części zamiennych. 

 

16. W przypadku niestwierdzenia przez Gwaranta istnienia wad opisanych w treści zgłoszenia 
dokonanego przez Nabywcę lub stwierdzenia, iż wada lub uszkodzenie nie jest objęta 
gwarancją lub powstała z przyczyn określonych w punkcie 4 lub punkcie 13, albo wygaśnięcia 
gwarancji  - koszty transportu urządzenia i wykonywania napraw pokrywa w całości Nabywca. 

 

17. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres wad wskazanych w treści punktu 8. Gwarancja nie 
obejmuje w szczególności: 

 

a) czynności związanych z konserwacją urządzenia (czyszczenie, regulacja, wymiana 
elementów podlegających naturalnemu zużyciu), 

 

b) usuwania wad i uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji urządzenia niezgodnej z jego 
przeznaczeniem lub zaleceniami instrukcji obsługi, 

 

c) uszkodzeń i wad spowodowanych wyłącznie przez użytkownika, z przyczyn innych niż wskazane 
powyżej. 

 

18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek obrażeń ciała lub strat 
materialnych, bądź jakichkolwiek szkód specjalnych, incydentalnych lub wynikowych, 
spowodowanych w toku użytkowania lub wynikłych z użytkowania urządzenia. 

 

19. Gwarant nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkody 
powstałe w związku z użytkowaniem urządzenia. 
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20. Gwarancja na urządzenie, w przypadku dokonania zakupu urządzenia przez konsumenta 
(według definicji określonej w treści odpowiednich przepisów, w szczególności Ustawy 
o prawach konsumenta) nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta 
wynikających z niezgodności towaru z umową. 

 

21. Gwarancja na urządzenie, w przypadku zakupu urządzenia przez podmiot, który nie jest 
konsumentem według definicji określonej w treści odpowiednich przepisów (w szczególności 
Ustawy o prawach konsumenta) w całości wyłącza uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
rzeczy sprzedanej, określone w treści Kodeksu cywilnego. 

 

Nazwa produktu : URZĄDZENIE DO MAKIJAŻU PERMANENTNEGO 

 

TIFI II Typ / Model: ZX – K3 

 

Data sprzedaży: ............................................................ 

 

Gwarant: 

 

HANAMI PROFESSIONAL Ireneusz Ścieszka 

Al. Jana Pawła II nr 66 

47-232 Kędzierzyn-Koźle 

email: biuro@hanami.net.pl 
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