Xtreme Drill 4

HU

Figyelem

- Összeszerelés előtt mindig gondosan takarítsa meg a befogótokmányt és a csiszolófejet.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket mielőtt kipróbálná a Kéziegységet vagy a Csiszolófejet.
- Győződjön meg arról, hogy teljesen behelyezte a csiszolófej szárát befogótokmány hátuljáig úgy,
hogy érintse azt. A behelyezést követően, szorítsa rá a befogótokmányt. Kimondottan veszélyes úgy
használni a Kéziegységet, hogy a csiszolófej nincs megfelelően helyére illesztve, mert az a használa
közbeni vibrációtól, magától kieshet a helyéről. Használat előtt ellenőrizze le a kéziegységet.
- A csiszolófej kicserélése után ellenőrizze le, hogy a befogótokmány megfelelőe tart-e.
- Tilos a Kéziegység működése közben állítani a Mikro motor tokmánybontó gyűrűjét.
- Soha ne használjon görbe, aszimmetrikus vagy sérült csiszolófejeket.
Mindig a szabványnak megfelelő fejeket használjon.
- Ajánlott, a használaton kívüli Kéziegység befogótokmányába egy teszt csiszolófejet behelyezni.

- Használati Útmutató -

Mielőtt használni kezdené a készüléket, olvassa el figyelmesen az összes biztonságra
vonatkozó figyelmeztetést. A HASZNÁLATI útmutatót tartsa biztonságos-, védett
helyen jövőbeni használat esetére is.

1. sZERKEZET RÉSZEI
(1) Vezérlőegység [Ábra.1]
1
2
3
4

5
6
7
8

Sebesség szabályozó gomb
Be/Ki (I/O) kapcsoló gomb
Kéziegység csatlakozó
Előre/Hátra forgásirány kapcsoló

(2) Kéziegység működtetése

Kéz/Láb használat kapcsoló
Lábpedál csatlakozó
Hálózati kábel
Bemeneti feszültség kapcsoló

a Csatlakoztassa a Kéziegység vezetékét a Vezérlőegység jobb oldalán található csatlakozójába 3 .
b Állítsa be a Vezérlőegység hátulján található Kéz/Láb kapcsolót 5 „H” (Kéz) állásba.
c A Kéziegység működtetéséhez kapcsolja be a készüléket a Vezérlőegység oldalán található
Be/Ki (I/O) kapcsoló gomb 2 segítségével. Ugyanezzel a gombbal ki is kapcsolhatja a készüléket.
d Az előrefelé való forgásirány használatához állítsa be az Előre/Hátra forgásirány kapcsolót 4
„FWD” (Előre) pozícióba, vagy válassza a „REV” (Hátra) pozíciót a hátrafelé való forgásirány
használatához.
e A Kéziegység működési sebessége 0 és 30.000 RPM között változtatható, a Vezérlőegység elején
található Sebesség szabályozó gomb 1 segítségével.

[Ábra.1] Vezérlőegység
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(2) Kéziegység [Ábra.2]
9 Mikro (kis) motor
10 Tokmánytartó 11 Csiszolófej

- A Vezérlőegység meghibásodásának elkerülésének érdekében, NE állítsa a tokmánytartót a Kézi egység
működése közben.
- Az Előre/Hátra forgásirány beállítása előtt, győződjön meg a Kéziegység Mikro motorjának kikapcsolt/
megállt állapotáról.
- NE hagyja sokáig készenléti állapotban a Kéziegységet, mert az a szerkezet meghibásodását,
üzemzavarát okozhatja.

2. Tartozékok [Ábra 3.]
12 Kéziegység tartóállvány 14 Lábpedál (választható)
15 Kéziegység tartó
13 Tokmány kulcs

[Ábra.2] Kéziegység
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(3) Lábpedál használata esetén

a Csatlakoztassa a Lábpedál 14 vezetékét a Vezérlőegység hátulján található „FOOT”
(Lábpedál) csatlakozóba 6 .
b Állítsa be a Vezérlőegység hátulján található Kéz/Láb kapcsolót 5 „F” (Láb) pozícióba.
c Állítsa be a működési sebességet a Sebesség szabályozó gomb 1 segítségével.
d Lépjen a Lábpedálra 14 a Kéziegység működtetéséhez.

[Ábra 3.] Tartozékok
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6. Biztonság Védelmi Rendszer

11

A Kéziegység és Vezérlőegység túlmelegedésének elkerülésének érdekében, a készülék hőmérséklet
érzékelője aktiválódni fog, hogy ha a készülék hőmérséklete meghaladja az előre beállított értéket. A
túlzott hőmérsékletemelkedést, túlterhelés okozza, amit meghibásodott golyóscsapágy, hibás, ill. nem
megfelelően behelyezett csiszolófej...stb. okozhatja. Az aktiválódott Biztonság Védelmi Rendszer leállítja a
készülék áramellátását. Ha aktiválódott a Biztonság Védelmi Rendszer, kapcsolja ki a készüléket. A készülék
újbóli működtetéséhez, indítsa újra a készüléket 30 másodperc elteltével.
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3. Tulajdonságok
(1) Előre/Hátra (Jobb/Bal) forgásirány.
(2) Fokozatmentes, gyors sebesség beállítás.
(3) Választható Lábpedál lehetőség a készülék Be/Ki kapcsoláshoz.

7. Indítási problémák
Okozója

Probléma

4. Óvintézkedések

* A lehetséges személyi, ill. szerkezeti sérülések/veszélyek elkerülése érdekében,
kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi Biztonságra vonatkozó intézkedéseket.

(1) A készüléket egy arra alkalmas hőmérsékletű (0~40°C) helyiségben működtesse. Ha túlzottan meleg,
poros vagy nedves környezetben működteti, az a készülék károsodását okozza.
(2) A készülék kicsomagolásakor ügyeljen arra, hogy készüléket ne ejtse le, üsse oda semminek, vagy
sértse meg. Óvatosan bánjon a készülékkel.
(3) Ügyeljen arra, hogy a Kéziegységet ne ejtse le vagy üsse oda semminek, mert az golyóscsapágy
sérülését ill., a kéziegység élettartamát rövidíti meg.
(4) Az áramütés elkerülése érdekében soha ne húzza vagy dugja be nedves kézzel a készülék vezetékét a
hálózati aljzatba.
(5) Az áramütés elkerülése érdekében soha ne használja a készüléket, ha sérült a hálózati kábele.
(6) Ne csatlakoztasson egyszerre több vezetéket egyetlen hálózati aljzatba, mert növeli a tűz kelet
kezésének esélyét.
(7) Ne szedje szét vagy alakítsa át a készüléket, ill. annak részeit.
(8) Ügyeljen arra, hogy soha ne kerüljön víz vagy bármilyen más folyadék a Vezérlőegység vagy a Kézi
egység külsejére, vagy annak belsejébe. A vízzel való érintkezés rövidzárlatot, abnormális hőmérséklet
és egyéb károkat is okozhat a fémrészek rozsdásodásának következtében.
(9) Elsőként mindig a vendég biztonságát és épségét tartsa szem előtt, és ezt figyelembe véve működtesse
a készüléket.
(1O)Fogászati célokra csakis az arra illetékes személyek használhatják a készüléket.
(11) A készülék nem használható vagy hagyható magas hőmérsékletű környezetben, érheti közvetlen 		
napsütés, ill. hagyható közvetlen napon parkoló autóban, kályha, tűzhely vagy tűz mellett sem.
(12) Minden esetben ellenőrizze le, hogy a készülék minden része szorosan, megfelelően illeszkdik-e, valamint rezgésére, hangjára és a működési hőmérsékletére is figyeljen. Mielőtt a vendégen használná a
készüléket, mindig ellenőrizze le a készülék megfelelő működését. Ha rendellenességet tapasztal,
azonnal állítsa le a készüléket, majd vegye fel a kapcsolatot a készülék forgalmazójával.
(13) Akészülék használata során, mindig a tartóállványára 12 helyezze a Kéziegységet.
(14) Csak a tartózkodási országban előírt hálózati feszültséggel (AC115/230V~) működtesse a berendezést.
Minden esetben győződjön meg a készülék Feszültség kapcsolójának 8 megfelelő állásáról mielőtt
áram alá helyezné a berendezést. Ellenkező esetben kár keletkezhet a készülékben.
Megjegyzés: A berendezés Feszültség kapcsolója 8 a mindenkori Európai Unió területén szabványos
230V~os hálózati feszültségre van beállítva.

5. Működtetés

(1) Csiszolófej behelyezése és
eltávolítása [Ábra 4.]

Kéziegység nem indul.

Kéziegység leáll működés közben.
(Biztonság Védelmi Rendszer működik)

Csatlakoztassa megfelelően a
vezetékét a csatlakozójába.
Cserélje ki a Kéziegység
vezetékét.

c./ Kéziegység Motorja
meghibásodott.

Ellenőrizze le a Motort, és ha
továbbra sem működik,
cserélje ki.

Nem megfelelő feszültség,
vagy a tokmány nyitva van
működés közben.

Olvassa el a Biztonság Védelmi
Rendszert (6.). Ellenőrizze le,
hogy a tokmány nyitva van-e,
ha igen zárja be.

a./ A Kéz/Láb kapcsoló „H”
(Kéz) állásban van.

Állítsa „F” (Láb) pozícióba a
kapcsolót.

Ellenőrizze le a Lábpedált és,
ha továbbra sem működik,
cserélje ki.
Ellenőrizze le a Lábpedált és,
c./ Sérült a Lábpedál vezetéke. ha továbbra sem működik,
cserélje ki.
d./ Nincs megfelelően
Ellenőrizze le a Lábpedál
csatlakoztatva a Lábpedál
csatlakozását, majd
vezetéke a Vezérlőegységen
csatlakoztassa megfelelően a
található csatlakozójába.
Vezérlőegységhez.
Kapcsolja Be a készüléket, a
vezérlőegység oldalán található
e./ Készülék Ki van kapcsolva. Be/Ki (I/O) kapcsoló gomb
segítségével.
b./ Nem működik a Lábpedál.

Kéziegység nem működik
Lábpedál használata esetén.

Ha bármilyen meghibásodást tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával, ahol terméket vásárolta.

[Ábra 4.]
Kéziegység

Technikai paraméterek

motor

b.

Xtreme
Drill 4.

a A Csiszolófej 11 eltávolításához, tekerje
a Tokmánytartót a nyíllal megegyező irányba kattanásig, majd húzza ki a helyéről a
csiszolófejet.

Javaslat

a./ Nincs megfelelően
csatlakoztatva a Kéziegység
vezetéke a Vezérlőegységen
található csatlakozójába.
b./ Sérült a Kéziegység
vezetéke.

[Ábra 5.]

tokmány tartó

b A Csiszolófej behelyezéséhez, győződ-

jön meg Tokmánytartó nyitott helyzetéről,
majd helyezze be a Csiszolófejet egészen a
tokmány tartó legvégéig. A Tokmánytartót
csavarja az ellenkező irányba kattanásig.

Kéziegység
[Ábra 6.]

a.

Bemeneti
Feszültség

Frekvencia Teljesítmény

AC 115/230V

50/60HZ DC 30V; 0.5A
ForgatóMax.RPM
nyomaték

(Hz)

Bemeneti
Feszültség
DC 30V; 0.5A

300gf˙cm

[Ábra 5.]

1.250

Tömeg
(g)

30.000

214

Méretek (mm)
SZ
H
M
156
118
78
Méretek (mm)
L
O
28
153

[Ábra 6.]
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EN XTREME DRILL 4. NAIL DRILL MACHINE HU XTREME DRILL 4. MŰKÖRÖM CSISZOLÓGÉP
RO APARAT DE ȘLEFUIT XTREME DRILL 4. DE XTREME DRILL 4. NAGEL POLIERMASCHINE
FR PONCEUSE XTREME DRILL 4. IT FRESA PER UNGHIE XTREME DRILL 4.
ES MÁQUINA ESMERIL PARA UÑAS XTREME DRILL 4.
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