FREZARKA DO PAZNOKCI UV-201
Model: UV-201
Nr certyfikatu: HX201101011014R1, HX201101011015R1, HX201101011016R1
DANE TECHNICZNE:

Moc: 30W
Szybkość obrotów: 35000 obrotów na minutę
Uchwyt: 2.35 mm
Pojemność baterii: 2600mAh
Napięcie baterii: DC 12V
Napięcie wejściowe: DC 5V 2A

KONFIGURACJA I OBSŁUGA URZĄDZENIA:

1. Wyjąć frezarkę i rączkę z opakowania. Przycisnąć włącznik 1s, żeby włączyć frezarkę.
2. Podłączyć kabel łączący frezarkę z rączką i upewnić się, że został włożony na odpowiednią głębokość.
3. Otworzyć uchwyt frezu w rączce, wyjąć trzpień testowy, umieścić frez. Zamknąć uchwyt frezu, upewniając się, że jest on
zablokowany.
4. Za pomocą pokrętła dostosować prędkość obrotów. Wyświetlanie prędkości: 00-35 RPM reprezentuje 0-35000RPM, wartość tę
zmieniać można za pomocą pokrętła.
5. Zmiana kierunku obrotów: domyślnie frezarka ma obroty prawe, aby zmienić kierunek obrotów należy nacisnąć przycisk włącz/
wyłącz.
6. Rozpocząć pracę frezarką.
7. Po skończeniu pracy zmniejszyć obroty frezarki, a następnie przycisnąć i przytrzymać włącznik przez 1s, żeby wyłączyć
urządzenie.

FUNKCJE URZĄDZENIA:

• Port USB umożliwia ładowanie telefonu.
• Port C służy do ładowania frezarki. Nie wolno ładować telefonu w czasie pracy frezarki!
• Wyświetlanie poziomu baterii: wskaźnik poziomu baterii mruga, kiedy bateria została wyczerpana. W takiej sytuacji należy
ładować urządzenie 4 godziny do pełnego naładowania. Pełen wskaźnik poziomu baterii oznacza, że bateria jest w pełni
naładowana. Bateria ma pojemność 2600mAh.
• Uchwyt rączki może zostać zamontowany po obu stronach frezarki.
• Uchwyt do paska pozwala na swobodne przenoszenie frezarki.
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Wyłącz zasilanie, kiedy nie używasz urządzenia.
Nie wolno ładować telefonu w czasie pracy frezarki!
Należy wyczyścić frez przed jego użytkowaniem.
Przy zmianie frezów należy upewnić się, że frez wszedł w uchwyt do samego końca. Niewłożony do końca frez może wywoływać
wibracje bądź sprawić, że frez wypadnie z uchwytu w czasie pracy.
Nie należy zamykać uchwytu na frez bez umieszczenia frezu, w innym razie będzie bardzo ciężko otworzyć go ponownie! Kiedy
rączka nie jest w użyciu, powinna mieć w sobie frez.
Podczas zmiany frezu nie wolno demontować głowicy, silnika, bądź osłon rączki!
Uchwyt frezu musi zostać zablokowany przed rozpoczęciem pracy frezarki!
Zabrania się otwierania uchwytu na frezy w czasie pracy frezarki! Przed zmianą frezu należy wcześniej wyłączyć zasilanie
urządzenia.
Nie używaj frezarki w niebezpiecznych miejscach. Nie używaj jej w wilgotnych miejscach.
Jeśli urządzenie nadmiernie wibruje bądź wydaje nietypowe dźwięki, należy przerwać użytkowanie.
Używaj odpowiedniego źródła zasilania dla urządzenia sterującego.

Tab.1 Dopuszczalne obroty na minutę (RPM) w zależności od średnicy wiertła/frezu (mm)

WIERTŁA I FREZY
• Unikaj używania zardzewiałych, zgiętych lub uszkodzonych wierteł, gdyż mogą one powodować nadmierne zużywanie się
urządzenia oraz łożysk.
• Utrzymuj bezpieczną prędkość pracy urządzenia określoną przez producenta oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.
• Wszelkie usterki lub nadmierne wibracje należy sprawdzać najpierw na małej prędkości obrotu, dopiero wtedy ją zwiększając.
• Zmieniaj prędkość obrotów urządzenia sterującego stopniowo.
• Wyłącz urządzenie z zasilania w czasie wymiany wierteł.
• Należy zachować ostrożność i nie dopuścić do upadku głowicy frezarki. Może spowodować to jej uszkodzenie lub zniszczenie. W
przypadku upuszczenia głowicy, należy sprawdzić, czy wiertło nie zostało zgięte i ostrożnie sprawdzić, czy głowica nie zaczyna
się przegrzewać w czasie pracy.
• Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z głowicą, nie używaj jej dopóki nie zostanie naprawiona.
• Nie podłączaj urządzenia do prądu w czasie, gdy uchwyt jest otwarty, gdyż może to spowodować zwarcie silnika.
• Upewnij się przed podłączeniem do zasilania, że urządzenie jest wyłączone, by uniknąć obrażeń związanych z nagłym
uruchomieniem się frezarki.
• Nie otwieraj uchwytu w czasie pracy urządzenia!
• Nie odkładaj głowicy dopóki całkiem się nie zatrzyma.
• Upewnij się, że wyłączasz urządzenie z zasilania przed jego przemieszczaniem.
• Używaj odpowiedniego napięcia.
• Używaj akcesoriów dostosowanych do urządzenia.
• Celem dopasowania prędkości frezarki do poszczególnych zastosowań, przeczytaj instrukcję obsługi.
• Używaj odpowiedniej odzieży ochronnej, zwłaszcza maski oraz okularów ochronnych. Używaj odpowiedniego pochłaniacza pyłu
oraz wentylacji.
• Utrzymuj miejsce pracy w czystości, odłamki mogą spowodować wypadek.
• Dostosuj obroty na minutę (RPM) zgodnie z tabelą 1. Nie dostosowanie się grozi wypadkiem.
• Dopuszczalne RPM może zmieniać się w zależności od wiertła i obrabianego materiału.

KONSERWACJA
• Utrzymuj miejsce pracy czyste od pyłu i drobin.
• Usuwaj regularnie kurz z głowicy za pomocą alkoholu izopropylowego, unikając zamoczenia wnętrza głowicy.
• Nie nakładaj oleju na części głowicy, ani nie czyść jej wodą. Smar znajdujący w łożyskach może wytopić się przez olej.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
• Nie używać, gdy przewód zasilający, wtyczka, czy kontakt są uszkodzone. Skontaktuj się z producentem. Używanie uszkodzonego
urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem.
• Gdy odłączasz kabel zasilania, trzymaj go za wtyczkę i nie dotykaj jej mokrymi rękami.
• Nie zginaj kabla zasilającego i nie przyciskaj go ciężkimi przedmiotami. Może to spowodować jego uszkodzenie.
• Nie stawiaj frezarki w pobliżu urządzeń grzewczych, świec, otwartego ognia, czy papierosów.
• Wymaga się szczególnej ostrożności, gdy urządzenie użytkowane jest w pobliżu dzieci, osób starszych, czy inwalidów.
• Nie zostawiaj dzieci bez opieki w pomieszczeniu, gdzie znajduje się frezarka.
• Urządzenie nie powinno być stosowane w pobliżu łatwopalnych środków znieczulających (środki znieczulenia miejscowego)
bądź czystego tlenu.
• Tryb pracy: praca ciągła
• Nie należy stawiać lub używać produktu w miejscu wilgotnym, mokrym lub zaśnieżonym. Zwiększa to ryzyko porażenia prądem
bądź spalenia instalacji.
• Nie dopuszczaj do upuszczenia lub uszkodzenia głowicy. W przypadku jej niesprawności, upuszczenia, upuszczenia, zamoczenia,
nie należy używać urządzenia i skontaktować się z producentem bądź serwisantem. Może to spowodować wibracje wiertła/frezu,
przegrzewanie się urządzenia bądź uszkodzenie łożysk.
• Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w instrukcji przez producenta i unikaj działań szkodliwych.
• Urządzenie może spowodować urazy bądź utr atę mienia, jeśli nie przestrzega się instrukcji obsługi.
• Producent i dystrybutor nie są odpowiedzialni za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem instrukcji użytkowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688)
informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie
„przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do
środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać
zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków
społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych
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