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Obrigado por comprar LACEnano.
O LACEnano é uma máquina de tatuagem rotativa
com motor de corrente contínua sem escovas e com
acionamento magnético, assim você se sentirá como
uma máquina de bobina, mas sem o incômodo e
o peso. É também a máquina mais leve do mundo.
Pesando apenas 46g.
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você for para algumas convenções no exterior. O
fornecimento de energia é bastante auto-explicativo;
todas as conexões são diferentes uns dos outros,
por isso não tem como fazer quaisquer ligações de
forma errada. O botão que controla a velocidade
da máquina inicia de 2.500 RPM para 8.000 RPM (42
Hz a 133 Hz). Esse é um controle absoluto em que a
fonte de alimentação se ajusta automaticamente
com a tensão se a carga aumentar (Se você forçar
demais ou colocar uma agulha maior).
Na foto abaixo estão a frente e painel traseiro da
fonte de alimentação; você conecta o cabo de força
na porta (A) o pedal na porta (B) e a máquina na
porta (C). (D) é o botão de controle de RPM.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
O LACEnano precisa de uma fonte de alimentação
especifica que vem com cada máquina. Tudo isso
devido seu motor sem escova. O LACEnano não
funciona com fontes de alimentação padrão (na
verdade, elas podem estragar a máquina, por isso
não use) e outras máquinas de tatuagem não irá
funcionar com a fonte de alimentação LACEnano.
Você também irá receber o kit de adaptador de
tomada de parede internacional; ele vem com
3 adaptadores intercambiáveis para quando
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A MÁQUINA
O LACEnano tem um mandril que torna padrão
qualquer tubo de 8mm. Não irá esmagar o
tubo como os outros mecanismos. Esta é uma
máquina de acionamento magnético, não tem um
funcionamento tão bem com agulhas de formato
cartucho (que são parecidas com as máquinas
de bobina, que não causa transferência de força
magnética) por esta razão ela não suporta tão bem
o uso de agulhas cartuchos (Elas fazem a máquina
bater com menos frequência, então você realmente
não deve usá-los).

As configurações são muito simples e pode ser feito
de forma livre, sem ferramentas e enquanto tatua. O
importante aqui é para controlar a posição do ímã
na barra do quadro em relação ao que gira sobre o
motor.
A porca polegar superior (2) controla a batida (você
pode ajustá-lo um pouco mais duro para cima e
para baixo uma batida mais suave.
A porca polegar inferior (3) controla o curso (você

aumentar o curso movendo-a para baixo e diminui
o curso movendo-a para cima.
O jack (1) é onde você conecta o cabo de alimentação
LACEnano.
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A máquina pode ficar quente, se você executar em
alta velocidade e por longos períodos de tempo sem
qualquer parada. Este não é um problema para a
máquina, mas pode ser quente para as suas mãos.
Por esta razão, aconselhamos a usar um pedal,
assim ao desligar a máquina tem alguns segundos
para se refrescar.
Além disso; certifique-se de não tocá-lo logo depois
que você terminar a tatuagem. Isso é comum em
máquinas de bobina e a razão da alta potência
da máquina. Um rotativo não vai ficar tão quente,
porque ele só tem um motor de 5W, mas bobinas
pode produzir muito mais energia (e calor) e o
LACEnano tem um motor de 40W.
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A máquina (incluindo o motor) poder entrar no
esterilizador autoclave até 135° C. Ou se você
não tem um, você pode usar qualquer produto de
limpeza e desinfetante padrão que você já usa para
suas outras máquinas de tatuagem.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Se você tiver quaisquer perguntas adicionais sobre
LACEnano, não hesite em contactar-nos AQUI.
Siga-nos nas redes sociais
Facebook | Instagram | Youtube

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
A LACEnano foi projetada para ser uma máquina
de baixa manutenção. Você pode lubrificar os
rolamentos com uma gota de óleo de máquina, de
vez em quando, se desejar, mas não é realmente
necessário. Se você colocá-lo em autoclave,
aconselhamos usar um lubrificante logo depois.

Junte-se ao nosso Facebook group!

