FREZARKA POWERDRILL DM202
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
Parametry techniczne:
Zasilanie:
wejście znamionowe: 220V/50 Hz
wyjście znamionowe: DC 12V
Moc maksymalna: 65W
Obroty: 0-35.000 obrotów na minutę(płynna regulacja)
Nazwa: Electric nail drill
Model: DM202
Nr certyfikatu: AT0517090055S, AT0517090055E
UWAGA:
Końcówki robocze mają tendencje do rozgrzewania się przy większych obrotach. Siła nacisku, z jaką należy ich używać, wymaga wyćwiczenia. Zbyt duże obroty i siła docisku mogą spowodować spalenie paznokcia. Dobór prędkości obrotowej zależy od średnicy frezu. Im większy
frez lub kamień, tym mniejszą prędkość należy ustawić.
Instalacja:
Ze względów bezpieczeństwa w czasie montowania pedału, rączki lub frezów, frezarka musi być odłączona od sieci elektrycznej. Rączkę oraz
pedał należy podłączyć do odpowiednich wejść frezarki. Frezy zakładamy po przekręceniu w lewo części ruchomej rączki. Po włożeniu frezu
ruchomą część rączki przekręcamy w prawo. Po załączeniu oprzyrządowania oraz frezów frezarkę można podłączyć do sieci elektrycznej.
Konserwacja:
Frezy metalowe, kamienne i diamentowe można sterylizować w sterylizatorze. Frezy filcowe i szczoteczki należy czyścić płynem dezynfekującym.
Uwagi:
•
Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić na nowy tego samego typu w zakładzie serwisowym
•
Dokonywanie samodzielnych przełączeń i zmian w aparacie jest zabronione
•
Otwieranie aparatu jest kategorycznie zabronione i równoważne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia
•
Trzymać z dala od dzieci
•
Przechowywać i używać w suchych pomieszczeniach
•
Zaleca się używania pochłaniacza pyłu; zapylenie frezarki może spowodować jej uszkodzenie
Przygotowanie do pracy:
1. Wcisnąć delikatnie, ale do oporu, wybraną końcówkę
2. Ustawić potencjometr w pozycji MIN
3. Włączyć urządzenie włącznikiem pozycja hand/sterowanie ręczne lub foot/sterowanie pedałem
4. Stopniowo wyregulować prędkość w zależności od rozmiaru i typu frezu, lub ściernicy (prędkość można regulować za pomocą pokrętła
na aparacie lub pedału nożnego)
Końcówki robocze:
Końcówka składa się z trzpienia i części skrawającej, najczęściej kamiennej, metalowej lub diamentowej. Końcówka może mieć ziarnistość.
Dostępne są filce i szczoteczki.
UWAGA! Frezy metalowe skrawają tylko przy prawym kierunku obrotów. Dla kamieni i diamentów kierunek nie ma znaczenia.

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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