Netklikk.huNetklikk.huNetklikk.hu

Profi pedálos műköröm csiszológép készlet DM-202
Könnyű csiszolófejes, professzionális, strapabíró körömcsiszológép. Oda-vissza
állítható forgásirányú
Fokozatmentesen szabályozható fordulatszámú (a fordulatszám fokozatmentesen
állítható 1000 és 35 000 ford/perc között) modern formatervezésű, lábpedállal.
Induló csiszolókészlettel együtt, így azonnal használatba vehető.

HASZNÁLAT:
1.
Győződjön meg a készülék kikapcsolt állapotáról a Be/Ki "I/O"
kapcsológombnak „Ki” "O" állásban kell lennie majd, csatlakoztassa a lábpedált a
vezérlőegység hátulján
található
csatlakozóba.
Állítsa be
a
kívánt forgási
sebességet a sebességszabályozó gomb segítségével.
2.
Helyezze be a csiszolófejet. A behelyezés során tolja a csiszolófejet mélyen,
ütközésig a helyére. Ellenőrizze le, hogy befogótokmány szorosan, stabilan tartja-e a
csiszolófejet. FIGYELEM! A csiszolófejek cseréje előtt mindig győződjön meg arról,
hogy a készülék kikapcsolt és áramtalanított állapotban van!
3.
Csatlakoztassa az Adaptert a készülék hátuljába, majd a hálózati aljzatba.
Állítsa be a sebességet a sebességszabályozó gomb segítségével. A készülék a
bekapcsológomb " I " megnyomására működésbe fog lépni. FIGYELEM! Ügyeljen arra,
hogy bekapcsolás előtt tartsa távol önmagától a készüléket.
4.
Miután befejezte a munkát, húzza ki az Adaptert a készülékből, majd a
konnektorból is.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS:
Ne szedje szét a berendezést!
Áramtalanítsa a készüléket, távolítsa el az adaptert a készülékből. Puha ecsettel
távolítsa el a port és az egyéb szennyeződéseket.
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A nehezebben elérhető részekhez pl. befogótokmány nyílása, csatlakozó stb.
használjon sűrített levegőt. Sugárzó hőtől távol, száraz helyen tárolja!
A készülék mélyreható tisztításához/karbantartásához, kérje szakember segítségét, ill.
keresse fel a forgalmazót vagy a vásárlás helyszínét.

FIGYELEM! A
szerkezet
meghibásodása
esetén,
ill.
bármely
tartozékának cseréjéhez keresse fel a forgalmazót, vagy a vásárlás helyszínét!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
1. Az előírt tápfeszültséget használja.
2. Csak akkor indítsa el a készüléket, ha a befogótokmány megfelelően, szorosan
tart.
3. Nedves helyektől tartsa távol a készüléket!
4. Soha NE érjen a készülékhez vagy annak tartozékaihoz vizes kézzel!
5. Állítsa le a készüléket, ha bármilyen szokatlan hangot vagy viselkedést tapasztal
működés közben!
6. Csak
szabványos csiszolófejeket használjon. Ne alkalmazzon sérült vagy
deformált fejeket!
7. Csak a Készülék kikapcsolt, áramtalanított állapotában cseréljen csiszolófejet!
8. Ne érintse meg a készülék semelyik forgó elemét sem működés közben!
9. Ne szerelje szét a készüléket!
10. A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül!
11. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és a gyakorlattal nem rendelkező
személyektől!
12. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol leverheti vagy leeshet!
13. A készüléket és annak belsejét semmilyen folyadék nem érheti!
14. Soha N E hozza működésbe a készüléket, ha sérült a zsinórja/csatlakozója, ha
bármi által rongálódott vagy vízbe esett!

15. Vigye a készüléket a vásárlás helyére, hogy megvizsgálják és a szükséges
javításokat, elvégezzék!
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16. Sugárzó hőtől távol, száraz helyen tárolja!
17. A készülék elektromos részei akkor is rendelkeznek elektromos töltéssel, ha
kikapcsolt állapotban van!
18. A munka végeztével mindig húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból!

