
SKN1601

Assessórios compatíveis
Para a utilização da Caneta SKN1601 disponibilizamos uma seleta coleção de 
agulhas que devem ser adquiridas à parte, para um perfeito funcionamento 
deste equipamento, e que não constam nessa embalagem:

Garantia
Este equipamento SKN1601 possui 1 ano de garantia contra defeitos de fab-
ricação. Esta garantia não cobre mau uso do equipamento, danos por queda, 
danos se o equipamento for molhado, imerso em líquidos ou danos realizados 
por curto circuito da rede elétrica do proprietário.

www.meuskinup.com.br

sac@meuskinup.com.br   
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Micro-agulhamento 
SkinUp
Caneta para Nano e 
Micro Agulhamento Estético. 

SKN 1601
Equipamento profissional para aplicações em 
nano e micro agulhamento estético e micro 
pigmentação estética

SKN1602 
Micro agulha 
Descartável 
1 ponta

SKN1603 
Micro agulha 
Descartável 
4 pontas

SKN1604 
Micro agulha 
Descartável 
12 pontas

SKN1605 
Nano agulha 
Descartável 
42 pontas



Agradecemos por adquirir nosso equipamento. 
A Skinup Beauty Devices oferece sempre as melhores 
soluções aos profissionais da dermatologia e estética.

SKN1601 Nanopen
  
A Caneta SKN 1601 da SkinUp Beauty Devices para Nanoagulhamento e 
Microagulhamento estético de uso profissional, foi desenvolvida especialmente 
para a realização da terapia de microagulhamento, potencializando a absorção 
de ativos pela pele, atenuando e suavizando a pele, oferecendo a oportunidade 
de melhorar a aparência da pele.

Esta Embalagem contém
- 1 caneta Microagulhamento
- 1 controle manual de velocidade
- 2 baterias
- 1 carregador de bateria
- 1 fonte de alimentação 110v/220v com ajuste automático, 
(funciona em ambas as correntes automaticamente), saída 4,2v

Como utilizar seu equipamento

1- Conecte a fonte de alimentação na tomada e em seguida o cabo no 
equipamento

2- Encaixe a agulha compatível da Skinup na ponta da 
Caneta SKN1601 girando até ficar bem firme e seguro

3- Pressione o botão ligar, o anel de controle da 
velocidade deverá estar na velocidade mais alta, no 
máximo (35.000rpm)

 

4- Gire o anel de velocidade para escolher a velocidade de trabalho, entre 
22.000rpm e 35.000rpm

5- Gire o anel de controle da profundidade da agulha e escolha entre 0,1mm e 
3mm de profundidade para realizar o procedimento 

6- Para carregar a bateria, rosqueie a bateria no carregador, conecte a fon-
te de alimentação na tomada e em seguida o cabo no carregador, aperte 
o botão branco na bateria para ativar a luz verde na fonte de alimentação, 
quando a luz ficar vermelha a bateria está carregada.

Higienização
Para higienizar a sua caneta SKN1601 utilize apenas álcool 70ºGL em um 
algodão levemente umedecido, sempre antes e após cada procedimento, 
cuidado para não exagerar na quantidade do líquido pois o motor pode 
ser molhado e isto vai danificar seu equipamento, anulando a garantia. 
Não reutilize as agulhas, elas são descartáveis

IMportANtE

Observe nossas recomendações para o produto 
SKN1601 Nanopen – caneta para micro e 
nano agulhamento estético

1- Evite a queda do equipamento, isto poderá danificá-lo

2- Nunca reutilize as agulhas, em hipótese alguma

3- Descarte as agulhas em lixo apropriado

4- Danos físicos e molhar o equipamento anulam a 
garantia do produto

5- Leia o manual do produto antes de utilizá-lo

6- Perguntas adicionais sobre o produto devem ser 
encaminhadas a sac@meuskinup.com.br 

7- O equipamento deverá ser enviado à nossa empresa 
para avaliar os danos causados e considerações sobre 
a garantia do produto, em caso de problemas.

Liga/Desliga

Liga/Desliga


