Frezarka Molly Lac
Parametry techniczne:
Model: JMD-102PRO
Moc maksymalna: 30W
Obroty: 0-35000RPM
Zasilanie: wejście znamionowe: 100-240V 50-60Hz
wyjście znamionowe: DC 12V
Trzpień: 2.35mm (3/32”)

Opis funkcji:
Idealny zestaw narzędzi do stylizacji paznokci. Frezarka posiada dwa kierunki obrotów, dla lewo i prawo ręcznych stylistek paznokci, regulowaną
prędkość obrotów, od 0-35000RPM, cichą i gładko pracującą rączkę z elastycznym przedłużeniem, które przydaje się podczas wykańczania stylizacji.
Funkcjonalność:
•
Prosta obsługa: jeden przycisk odpowiada zarówno za zasilanie (ON/OFF), jak i kierunek obrotów.
•
Czytelna reakcja: różne kolory pierścienia dookoła przycisku zasilania wskazują na odmienne tryby pracy.
•
Łatwiejsze przechowywanie: etui na frezy zaprojektowano tak, by wpasować się w obudowę urządzenia, co umożliwia łatwe i bezpieczne
przechowywanie frezów.
•
Wygodna w użytkowaniu: etui na frezy może dodatkowo służyć jako podstawka pod rączkę frezarki, co jest bardzo użyteczne w czasie pracy.
Modny design:
•
Stylowy kształt: Cechą urządzenia jest prosty, geometryczny, modny kształt.
•
Oryginalny wzór: koncentryczne okręgi nadają frezarce dynamiczny wygląd.
Instrukcja użytkowania:
1. Naciskać przycisk zasilania 3s, dopóki światło jest włączone i wolno miga, co oznacza, że urządzenie jest w trybie czuwania.
2. Nacisnąć przycisk zasilania ponownie, światło zmieni kolor na niebieski, co oznacza, że frez zacznie obracać się w prawo.
3. W celu zmiany i dostosowania prędkości obrotów należy obracać pokrętło frezarki.
4. Aby frez zaczął obracać się odwrotnie, należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania. Światło zmieni się na czerwone.
5. Po skończonej pracy należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 3s do momentu, kiedy urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
6. Aby wyłączyć urządzenie należy ponownie nacisną i przytrzymać przycisk zasilania przez 3s, do momentu, kiedy pierścień zgaśnie, a frezarka
się wyłączy.
Główne cechy produktu:
•
Inteligentny, zaawansowany design: jeden przycisk do kontroli START/STOP.
•
Zmieniające się światło, zależne od trybu pracy frezarki.
•
Etui na frezy zaprojektowano tak, by wpasować się w obudowę urządzenia, co umożliwia łatwe i bezpieczne przechowywanie frezów. Dodatkowo
może ono służyć jako podstawka pod rączkę frezarki, co jest bardzo użyteczne w czasie pracy.
•
Silnik stworzony z dbałością o jego wydajność i cichą pracę.
Środki ostrożności:
•
Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania urządzenia przed jego użytkowaniem.
•
Nie zmieniać kierunku pracy zbyt często, ponieważ może to uszkodzić głowicę frezarki.
•
Kiedy frezarka jest włączona, nie wolno zmieniać frezów. Należy wyłączyć frezarkę lub zmniejszyć obroty do minimum.
•
Nie wolno dopuścić do zamoczenia, zalania urządzenia wodą lub innymi płynami, aby uniknąć uszkodzenia, spięcia lub porażenia prądem.
•
Należy odłączyć zasilanie od urządzenia, kiedy nie jest ono używane dłuższy czas.

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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