- CRYSTAL DUST COLLECTOR MOBILE "SILVER" "GOLD" "PINK" and "ASYMMETRIC" –

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST.
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG BIZTONSÁGBAN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.
A CRYSTAL MOBIL ASZTALI PORELSZÍVÓK összes szín- és formaváltozatának ("SILVER" "GOLD" "PINK" és "ASYMMETRIC") használata, karbantartása/tisztítása valamint
biztonságra vonatkozó előírásaik megegyezőek.
A CRYSTAL MOBIL Asztali Porelszívók "SILVER" "GOLD" "PINK" és "ASYMMETRIC" a manikűr- és műkörömépítési munkálatok folyamán keletkező por- és egyéb szennyeződések folyamatos eltávolítására
szolgáló berendezések. A készülékek elegáns és egyben fiatalos könnyen tisztítható, párnázott műbőr dizájnnal, valamint vastag falú szűrőbetéttel ellátott mosható porzsákkal lettek ellátva a még
professzionálisabb munkavégzés érdekében.
CRYSTAL DUST COLLECTOR MOBILE
"SILVER" "GOLD" és "PINK"
Bemeneti Feszültség: 12V~
Teljesítmény: 12W±10%
max. Légszállítás: 183.8 m3/h
Zajszint: 44.5dBA
Súly: 1111g±10%
Méret: 305*148*295mm

CRYSTAL DUST COLLECTOR MOBILE
"ASYMMETRIC"
Bemeneti Feszültség: 12V~
Teljesítmény: 12W±10%
max. Légszállítás: 183.8 m3/h
Zajszint: 44.5dBA
Súly: 1129g±10%
Méret: 295*140*300mm

ADAPTER:
Bemeneti jellemzők: 100-240V~, 50/60Hz
Kimeneti jellemzők: 12V~, 1.0A
TARTOZÉKOK:
- 1db Hálózati Adapter
- 1db Szűrőbetéttel ellátott porzsák

FIGYELEM! A berendezés használata előtt minden esetben ellenőrizze le a készülék- és tartozékai ép állapotát.
1.
Vegye ki a berendezést- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy stabil, vízszintes, egyenletes felületet a készülék használatához.
2.
Csatlakoztassa a készülék hálózati adapterét a konnektorba, majd a készülék oldalán található csatlakozóba. Szükség esetén igazítsa meg a vezetéket, hogy ne akadályozza a munkafolyamat során.
3.
Kapcsolja be a berendezést, alul az elszívó nyílás nyakán található Be/Ki kapcsoló segítségével. FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy ne hajoljon közel vagy kerüljön bármilyen testrésze ill., eszköz/tárgy a készülék elszívó
nyílása fölé a bekapcsolás során.
4.
Helyezze a kezet ill., tárgyat a készülék elszívó nyílása fölé és már kezdheti is a munkát. FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy semmilyen idegen tárgy/eszköz nem kerülhet a készülék elszívó nyílásába (pl.: sablon, köröm, reszelő stb.)!
5.
A készülék működés közbeni megállításához kapcsolja ki a berendezést, alul az elszívó nyílás nyakán található Be/Ki kapcsoló segítségével. Várja meg a ventilátor teljes megállását. A visszakapcsoláshoz, kapcsolja
be a berendezést, alul az elszívó nyílás nyakán található Be/Ki kapcsolóval. FIGYELEM! A művelet közben végig áram alatt marad a berendezés! Ügyeljen arra, hogy ne hajoljon közel vagy kerüljön bármilyen
testrésze ill., eszköz/tárgy a készülék elszívó nyílása fölé.
6.
A használat befejeztével kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést az alábbiak szerint:

Kapcsolja ki a berendezést, alul az elszívó nyílás nyakán található Be/Ki kapcsoló segítségével.

Várja meg a ventilátor teljes megállását.

Távolítsa el a hálózati adaptert a készülék csatlakozójából, majd a konnektorból.
Ne szerelje szét a berendezést! A tisztítást/karbantartást megelőzően, minden esetben kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést (lásd.
valamint várja meg a ventilátor teljes megállását! A művelet során ajánlott kesztyűt és porvédő maszkot viselni.
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Tisztítás/karbantartáshoz szükséges eszközök: sűrített levegő, puha ecset és egy műszálmentes száraz, tiszta, puha ruhaanyag.
Helyezze a készüléket egy stabil, egyenletes felületre (érdemes a készülék alá egy ruhaanyagot helyezni). Távolítsa el a porzsákot a szűrőbetéttel együtt (lásd.
). Törölje át a
készülék külső burkolatát, puha, száraz ruhával, majd tisztítsa meg ecsettel és sűrített levegővel a ventilátor lapátokat a védőrácsokon keresztül. Fordítsa fejjel lefelé a berendezést, majd tisztítsa meg ismét a
ventilátor lapátokat ecsettel és sűrített levegővel a védőrácsokon keresztül. A nehezebben elérhető részek tisztításához (adapter csatlakozó, kapcsoló, illesztések), használjon ecsetet és sűrített levegőt.
Törölje át ismét a készülék külső burkolatát puha, száraz ruhával, valamint helyezze vissza a teljesen száraz- és tiszta szűrőbetétet- és porzsákot az elszívó nyílás aljára (lásd.
). Végezetül, ellenőrizze le a készülék megfelelő működését (lásd.
1 – 5.).
MEGJEGYZÉS: Szükség esetén a készülék külső burkolata tisztítható enyhén nedves, puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe vagy annak nyílásaiba,
csatlakozóiba, ill. nem érintkezhet a készülék hálózati adapterével sem. A tisztító folyadékot először a ruhaanyagra juttassa ki, majd azután kezelje vele a felületet. A nedves tisztítást követően minden esetben
várja meg a készülék teljes száradását, ill. ne helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 percig! Ne használjon oldószer tartalmú tisztítószereket!
Távolítsa el az adaptert a készülékből, majd ecsettel és sűrített levegővel tisztítsa meg különösen ügyelve az illesztésekre és csatlakozásokra.
Helyezze egy stabil, egyenletes felületre a készüléket (érdemes a készülék alá egy ruhaanyagot helyezni). Óvatosan lazítsa/mozgassa meg a porzsák- és a szűrőbetét gumírozott nyakrészét,
majd emelje le őket együtt az elszívó nyílás nyakáról. Fogja össze a porzsákot- és betétet a nyakrészénél, majd támassza alá a kezével. Vigye a teli porzsákot egy erre a célra alkalmas hulladékgyűjtő fölé, majd fordítsa
fejjel lefelé és ürítse ki belőle a felgyülemlett port/szennyeződéseket. Óvatosan fordítsa ki a porzsákot- a szűrőbetéttel együtt, majd vegye ki belőle a betétet. Rázza ki belőlük a megmaradt port/szennyeződést, majd
mossa ki őket kézzel óvatosan, langyos, enyhén tisztítószeres vízben. A nedves tisztítást követően várja meg a porzsák és a betét teljes száradását, majd csak ezt követően helyezze vissza őket az elszívó nyílás aljára az
alábbiak szerint: fordítsa fejjel lefelé a berendezést. A kifordított porzsákot - és betétet fordítsa vissza, majd helyezze bele a szűrőbetétet a porzsákba, igazíts őket egymásba. Ügyeljen arra, hogy a
gumírozott nyakrészek egyvonalban legyenek egymással. Nyújtsa ki a gumírozott nyakrészt kissé nagyobb méretűre az elszívó nyílás szájánál, majd óvatosan helyezze fel a zsákot a betéttel együtt
az elszívó nyílás legvégéig. MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a porzsák és a betét teljesen befedje az elszívó nyílást, valamint ne húzza rá a zsákot- és a betétet a ventilátor nyílás oldalán található
Be/Ki kapcsológombra. Fordítsa vissza a készüléket az eredeti pozíciójába, majd igaz ítsa meg a porzsákot, a készülék talpazata és az elszívó nyílás közötti terület en.
A kiürítés önmagában nem elegendő a porzsák és a szűrőbetét
tisztántartásához. Minden kiürítést követően mossa ki a
porzsákot és a betétet a fent leírtak szerint. Kizárólag teljesen
száraz porzsákot és a szűrőbetétet használjon a készülékhez!

Amennyiben csökkent teljesítményt tapasztal a készülék
működése közben ill., a berendezés kevésbé szív, ellenőrizze le
a porzsák telítettségét és amennyiben indokolt, tisztítsa ki a
fent leírtak szerint (lásd.
).

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer
ellenőrizze le a porzsák- és a betét telítettségét és
amennyiben indokolt, tisztítsa ki a fent leírtak szerint
(lásd.
).

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket és annak tartozékait a fent leírtak szerint.
A készülék tisztításával/karbantartásával kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra: http://www.mukorom.tv/eszkozok ill. szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.
A készüléket és annak tartozékait száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. Az adapter vezetéket óvatosan, lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg.
A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és a tartozékok ép állapotát.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0~40°C között!
A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.
A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
Csak stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet/kár keletkezhet benne vagy illetéktelenek elérhetik.
Semmilyen folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak kapcsolóiba, nyílásaiba, csatlakozóiba, ill. nem érintkezhet a készülék Adapterével sem.
Soha NE érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez ill., annak bármely tartozékához, még kikapcsolt, áramtalanított állapotban sem!
Soha NE hozza működésbe a berendezést, ha annak bármely része vagy tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat
elvégezzék!
Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket- és annak tartozékait.
A készülék csatlakozóiba, nyílásaiba ill., az elszívó nyílásába idegen tárgy nem kerülhet!
Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta helyen használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezet területeket.
A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést a
6. pontnak
megfelelően.
A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.
A szerkezet meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!
; 1085 Budapest, József Krt. 44.
[ EN ] CRYSTAL DUST COLLECTOR MOBILE [ HU ] CRYSTAL MOBIL ASZTALI PORELSZÍVÓ [ RO ] ASPIRATOR DE PRAF - CRYSTAL DUST COLLECTOR MOBILE [ DE ] CRYSTAL DUST COLLECTOR MOBILE - NAGEL
STAUBABSAUGER [ FR ] ASPIRATEUR À POUSSIÈRE - CRYSTAL DUST COLLECTOR MOBILE [ IT ] ASPIRATORE PER UNGHIE - CRYSTAL DUST COLLECTOR MOBILE
[ ES ] ASPIRADOR DE POLVO - CRYSTAL DUST COLLECTOR MOBILE

