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JMD 102 Pro professzionális műköröm csiszológép - 35000rpm 

A csiszológép elérheti a 0-35000 fordulatot, a könnyen kezelhető sebességszabályozó 

gombbal, a csiszolófej könnyen cserélhető. A munka sokkal rövidebb idő alatt és 

sokkal hatékonyabban elvégezhető, amelyet előremeneti / hátrameneti 

iránykapcsolóval szereltek fel, bármilyen jobbkezes vagy balkezes használatra 

alkalmas. 

Intelligens jelzőlámpa: a gomb különböző színű fényt jelenít meg, kék jelzi előre, piros 

jelzi hátra, jelzi a különböző munkakörülményeket 

Használati útmutató: 

A bekapcsoláshoz 3 másodpercig nyomja meg a gépen található főkapcsolót. 

A készülék elindításához nyomja meg a készülék gombját. 

Nyomja meg ismét a gépen a főkapcsolót, hogy kiválassza a forgás irányát: FWD 

(óramutató járásával megegyező irányba) vagy REV (balra). 

A gépen a színek jelzik az FWD / REV irányát 

Ha a lámpa villog, ez azt jelenti, hogy a gép nem működik 

Ha a jelzőfény kék vagy piros színű, azt jelenti, hogy a gép működik, kék jelzi a 

FWD-t, a piros jelzi a REV-t, és az alapértelmezett szín kék 

Forgassa meg a sebességszabályozó gombot a gépen a sebesség beállításához 

A kikapcsoláshoz nyomja meg 3 másodpercig a gépen található főkapcsolót. A 

kijelzőlámpa kialszik, jelezve, hogy a gép ki van kapcsolva. 

A  gép tartalmaz kéziegység tartót és csiszolófej készletet! 

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. 



 

 

A nehezebben elérhető részekhez pl. befogótokmány nyílása, csatlakozó stb. 

használjon sűrített levegőt. Sugárzó hőtől távol, száraz helyen tárolja! 
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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! 

16. Sugárzó hőtől távol, száraz helyen tárolja! 
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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! 


