
 
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS GARANCIAJEGY 

PROF DRILL CSISZOLÓGÉPHEZ 
 
MŰSZAKI JELLEMZŐK 
 
Feszültség: 230V AC, 3-12V DC 
Áram:          0.8A 
Fordulatszám: 3 000-20 000 
Tartozékok:  Vezérlődoboz , Gyorstokmányos kéziegység, Lábpedál 
 
HASZNÁLAT: 
 

1. Csatlakoztassa a kéziegység csatlakozóját a vezérlőegység elején lévő aljzatba. 
Nyomja meg hátul az EJECT gombot, hogy ki tudja szedni a kéziegységet.  

2. Csavarja el balra a kézicsiszoló középső részét és helyezze be vagy cseréje ki a fejet , 
majd húzza meg a kézicsiszoló középső részét jobbra.  

3. Csatlakoztassa a gépet a megfelelő hálózati aljzatba.  
4. Tartsa nyomva az ON/OFF gombot 2 másodpercig, hogy elindítsa illetve leállítsa a 

készüléket. A POWER ( KAPCSOLÓ ) jelző ennek megfelelően bekapcsolt 
állapotban világít, kikapcsolt állapotban pedig nem világít.  
FIGYELMEZTETÉS: Állítsa le a készüléket mielőtt a forgás irányát megváltoztatja.  

5. Nyomja meg az FWD/REV gombot, ha a forgás irányát kívánja megváltoztani. 
6. Nyomja meg a SPEED CONTROL +/- gombot, ha a forgás sebességén kíván 

változtatni.  
7. A lábpedál a hálózati aljzatba való csatlakoztatás után működik.  
8. Helyezze be a kéziegységet a készülék elején található tartóba, mután kikapcsolta a 

gépet.  
 

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 

1. Használja a megfelelő tápfeszültséget! 
2. Akkor indítsa el a készüléket, ha a tápegység  megfelelően illeszkedik. 
3. Mindenképpen állítsa le a készüléket, ha bármilyen furcsa hangot hall vagy furcsa 

mozgása lesz a gépnek működés közben.  
4. Fokozatosan állítsa be a megfelelő sebességet, ne hirtelen. 
5. Ne érintse meg a készülék semmilyen forgó elemét működés közben.  
6. Állítsa le a készüléket amikor a csiszolás irányát változtatja.  
7. Ne tegyen semmit a ventilátor ( szellőző ) elé, illetve a portól is távol kell tartani. 
8. Miután leállította a készüléket, húzza ki a hálózati aljzatból a csatlakozót.  
9. A készülék használata nedves környezetben szigorúan tilos! 
10. Szerszámcsere előtt várja meg míg a fej forgása teljesen leáll! 

 

  

          
JAVÍTÁS, ALKATRÉSZELLÁTÁS:  
 
A készülék meghibásodása esetén forduljon a termék forgalmazójához, aki a szükséges 
javításokat elvégezteti. A jótállási kötelezettségek keretébe tartozó javítások 
térítésmenetesek!  
Forgalmazó 3 napon belüli meghibásodás esetén a készüléket másik új készülékre cseréli, 
egy éven belüli meghibásodás esetén pedig 15 munkanapon belül térítésmentesen javítja, 
amennyiben a készülék rendeltetésszerűen volt használva. Ehhez a készüléken felül be kell 
mutatni jelen bizonylatot és a készülék eredeti csomagolását. 

 
 
  MEGSZŰNIK A JÓTÁLLÁS: 
 

   -           ha a sérülést rendeltetéstől eltérő használat okozza, 
  - ha nem megfelelő karbantartási anyagot használt, 
  - ha a terméket szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították, 
  - ha a sérülést szakszerűtlen tárolás, elemi kár okozza, 
  -          ha a garanciazár sérült, vagy nincs meg  
 
A szavatosság automatikusan megszűnik, ha a terméken bárminemű átalakítást végeztek. 
 
A termékre a forgalmazó 12 hónap garanciát vállal 
Javításra a vásárlás helyszínén illetve üzletünkben van 
lehetőség! 
Amennyiben postán érkezik a garanciális termék a 
postaköltség nem képezi a garancia részét, így az minden 
esetben a vásárlót terheli! 
A javítási határidő az üzletünkbe való érkezéstől 
számítandó! 
 
Vásárlás ideje: _20_   . _____.______  

 
  ………………………………… 
                        Eladó 

  
 


