
Xtreme Drill 3
*Mielőtt használni kezdené a készüléket, olvassa el figyelmesen az összes biztonságra vonatkozó figyelmeztetést.

A kezelési útmutatót tartsa biztonságos-, védett helyen jövőbeni használat esetére is.

termékleírás

A termék főként műköröm- és ékszerkészítésre szolgál, de alkalmazható fogászati és klinikai 
használatra is.

szerkezet részei

1. Sebességszabályozó gomb
2. Vezérlő egység
3. Előre/Hátra (FWD/REW) forgásirány kapcsoló
4. Bemeneti Feszültség választó
5. Be/Ki (I/O) kapcsoló
6. Hálózati kábel
7. Kéz/Láb kapcsoló

8. Lábpedál csatlakozó
9. Csiszoló tartó
10. Működés jelző lámpa
11. Lábpedál (opcionális)
12. Motor csatlakozó
13. Kézi egység
14. Kézi egység tartó

TECHnIKAI pARAMéTEREK

Egység Típusa: 
Kozmetikai csiszoló.

Forgási sebesség (Fordulatszám):
0~30.000 RpM

Feszültség:
AC 115V/230V~; 50/60Hz

Be/Ki kapcsoló Lábpedál
(Lábbal való  fordulatszám-szabályozás) – választható

Jobb/Bal (F/R) forgási képesség
Súly (Vezérlőegység): 1.3 Kg
Méret (mm): SZ140, H132, M86

FOnTOS MEgJEgyZéSEK

Tartson legalább 2-3mm távolságot a kézi egység csúcsa és a csiszolófej között.

A Csiszolófej cseréje előtt minden esetben győződjön meg a kézi egység 
megállt, kikapcsolt állapotáról. Ellenkező estben személyi sérülés és a kézi 
egység sérülése következhet be.

MűKöDTETéS

1. A készülék működtetése előtt, győződjön meg a Be/Ki (I/O) kapcsológomb 
(5.) kikapcsolt állapotáról.
2. Csatlakoztassa a kézi egységet a Vezérlőegység elején található csatlakozóhoz 
(12.).
3. Állítsa be a Sebességszabályozót (1.) „0” állásba.
4. Csatlakoztassa a Hálózati kábelt (6.) a konnektorba.
5. Válassza ki a kívánt csiszolófejet, majd nyissa ki a tokmányt az óramutató 
járásával ellentétes irányba forgatva. Helyezze be a nyelet a nyitott 
tokmányba, majd zárja vissza az óramutató járásával megegyező irányba 
forgatva.
6. Ellenőrizze le, hogy a nyél megfelelően illeszkedi-e a helyére (nem lötyög, 
nem esik ki, nem áll ferdén), illetve hogy a tokmány szorosan zárva tart-e.
7. Válassza ki a kívánt forgásirányt az Jobb/Bal (F/R) forgásirány kapcsoló (3.) 
segítségével.
8. Most már beállíthatja a kívánt forgási sebességet a Sebességszabályozó 
gomb (1.) segítségével.
9. FOnTOS! Mindig kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki (I/O) kapcsológomb (5.) 
segítségével Forgásirányváltás előtt.
10. FOnTOS! Csiszolófej cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki 
(I/O) kapcsológomb (5.) segítségével, vagy állítsa be a sebességszabályzót (1.) 
„0” állásba.
11. Lábpedál használata esetén: csatlakoztassa a Lábpedált a Vezérlőegység 
hátulján található csatlakozóba (8.), majd győződjön meg a készülék Kikapcsolt 
állapotáról a Be/Ki (I/O) kapcsológombnak „Ki (I)” állásban kell lennie. Állítsa be 
a kívánt forgási sebességet a Sebességszabályozó gomb (1.) segítségével.
12. Most már biztonságosan használhatja a Lábpedált a készülék Be/Ki kapc-
solásához.

Kezelési Útmutató
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11. (opcionális)



InDÍTÁSI pROBLéMÁK

- Ellenőrizze, hogy a készülék vezetéke (6.) megfelelően van-e a csatlakoztatva hálózati
  aljzatba.
- Ellenőrizze, hogy a Kézi egység (13.) megfelelően van-e a csatlakoztatva a 
   Vezérlőegység csatlakozójába (12.).
- Ellenőrizze le, hogy a szerkezet Be/Ki (I/O) kapcsológombja (5.) „Be (O)” állásra van-e
   állítva.

Amennyiben a probléma továbbra is fenn áll, vegye fel a kapcsolatot a termék 
Forgalmazójával, ill. vigye vissza a készüléket a vásárlás helyszínére.

TISZTÍTÁS éS KARBAnTARTÁS

1. Rendszeresen tartsa tisztán a készüléket és a tartozékait minden nemű portól, 
valamint a munka során keletkező szennyeződésektől.
2. A készülék tisztántartásához használhat sűrített levegőt, fertőtlenítési célokra szánt 
alkoholt, de ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék nem kerülhet a szerkezet 
külsejére illetve annak belsejébe. ne használjon oldószer tartalmú tisztítószereket.
3. Csak a sztenderdnek megfelelő 2.35mm –es szárral rendelkező csiszolófejeket 
használjon, valamint kerülje a rozsdás, sérült vagy deformált csiszolófejek alkal-
mazását. Az előbbiekben említett nem megfelelő használat esetén, rendkívüli kopás, 
repedés, törés következhet be a készülék csapágyában. Tartsa be a biztonságos 
sebesség használatot, valamint a gyártó által előírt Biztonsági óvintézkedéseket.
4. ne tegye ki a Kézi egység (13.) ütésnek, esésnek vagy bármilyen nemű sérülésnek, 
mert az a csapágyak károsodását okozhatják. Leesés esetén minden esetben 
ellenőrizze, hogy a csiszolófej nem görbült-e el vagy szenvedett sérülést.

Fokozottan figyeljen a készülék hangjára és az esetleges túlmelegedésére.
Ha rendellenességet, vagy sérülést tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a termék 
Forgalmazójával, ill. vigye vissza a készüléket a vásárlás helyszínére.

Szénkefék cseréje:
A Kézi egység motorjának szénkeféit évente cserélni szükséges képesítéssel rendelkező 
személy által. A cseréhez vegye fel a kapcsolatot a termék Forgalmazójával, ill. vigye 
vissza a készüléket a vásárlás helyszínére.

SZÁLLÍTÁS éS TÁROLÁS

Hőmérséklet: 10~40°C
páratartalom: 30~75% Rp (Relatív páratartalom)
Atmoszférikus nyomás: 700hpa~1060hpa

BIZTOnSÁgI ELŐÍRÁSOK

A készülék használata előtt:
1. Soha ne működtesse a készüléket nyirkos, nedves környezetben.
2. Soha ne érintkezzen a készülék közvetlenül tűzzel, bármilyen nemű gázzal,
     oxigénnel, valamint ne tegye ki sugárzó hőnek (nap, sütő, kandalló, radiátor, stb…).
3. Csak a tartózkodási országban előírt hálózati feszültséggel (AC115/230V~) használja  
     a készüléket. Minden esetben győződjön meg a berendezés Feszültség
     kapcsolójának (4.) megfelelő állásáról mielőtt áram alá helyezné a berendezést. 
     Ellenkező esetben kár keletkezhet a készülékben. Megjegyzés: A berendezés 
     Feszültség kapcsolója (4.) a mindenkori Európai Unió területén szabványos 230V~os 
     hálózati feszültségre van beállítva.

A készülék működtetése közben:
1. A Vezérlőegységhez (2.) kizárólag csak a hozzátartozó Kézi egységet (13.) és
     Lábpedált (11.) használja.
2. Megfelelő csiszolófejek: 
•  Sztenderd méret: 2.35mm
•  Csak kiegyensúlyozott, lekerekített végű szárral rendelkező csiszolófejet használjon.
•  ne használjon rozsdás, görbült, vagy rongálódott csiszolófejet.
3. Óvatosan kezelje a sebességszabályozót (1.).
4. Kapcsolja ki a készüléket forgásirányváltás előtt.
5. Kapcsolja ki a készüléket a csiszolófej cseréje előtt.
6. Tegyen előkészületeket a készülék leesésének elkerülésének érdekében.
7. Ha a készülék nem működtethető, ill. nem indul el, vegye fel mielőbb a kapcsolatot
     a termék Forgalmazójával, ill. vigye vissza a készüléket a vásárlás helyszínére.
8. ne nedvesítse vagy mossa semmivel sem a készüléket.
9. Soha ne hozza működésbe a készüléket, a tokmány nyitott állapotban van.
10. Ha a készülék üzemen kívül van, helyezze bele a teszt csiszolófejet a tokmányba.

* „A készülék nem használható (beleértve a gyermekeket is) csökkent fizikai, érzékszervi 
vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, valamint nem megfelelő gyakorlattal 
és/vagy ismerettel rendelkező személyek által, kivételt képez, ha felügyelet mellett illetve, 
ha közvetlenül a készülék működtetésének elsajátításának céljára használják a készüléket, 
legalább egy a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett.”

„Abban az esetben, ha a készülék gyermekek közelében található,
elengedhetetlen legalább egy, a biztonságukért felelős személy felügyelete“

FIgyELMEZTETéS!

VESzéLy!
• A készülék- vagy annak bármelyik tartozéka soha nem érintkezhet vízzel  
   vagy egyéb, bármilyen nemű folyadékkal.
• Soha ne érjen vizes, nedves kézzel a készülékhez.
• Csak a tartózkodási országban előírt hálózati feszültséggel (AC115/230V~) 
   használja a készüléket. Minden esetben győződjön meg a berendezés 
   Feszültség kapcsolójának (4.) megfelelő állásáról mielőtt áram alá helyezné 
   a berendezést. Ellenkező esetben kár keletkezhet a készülékben.
   Megjegyzés: A berendezés Feszültség kapcsolója (4.) a mindenkori Európai
   Unió területén szabványos 230V~os hálózati feszültségre van beállítva.
• Soha ne hozza működésbe a készüléket, ha a Hálózati kábele (6.) sérült,
   vagy ha a készülék leesett, ill. ha vízzel vagy bármilyen nemű folyadékkal
   érintkezett.
• Egyedül, a Kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a
   készüléket, csak az előírt alkalmazási területeken.
   A készüléket csak a saját tartozékaival, csiszolóival használja, illetve
   amelyekkel a gyártó javasolja.
• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyermekek vagy nem meg
   felelő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak közelében.

          Ez a jelzés a készüléken vagy annak leírásában szerepel. A jel jelentése,
           hogy a készülék nem helyezhető élettartama befejezte után háztartási
ill. kommunálishulladékok közé. A nem megfelelően kezelt hulladék, 
környezeti és személyi károkat egyaránt okozhat, ezért ennek megelőzése 
érdekében kezelje elkülönítve a készüléket a többi hulladéktól, valamint 
amennyiben lehetséges vigye újrahasznosításra a készüléket, hogy elősegítse 
az újbóli anyaghasználat fenntarthatóságát.

A hulladék kezelésével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
önkormányzattal.

FIgyELEM!
A szerkezet meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/
javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

Elite Cosmetix Kft., 1085 Budapest, József Krt. 44.
IMpORTŐR

EN - XTREME DRILL 3. nAIL DRILL MACHInE
HU - XTREME DRILL 3. MűKöRöM CSISZOLÓgép

RO - ApARAT DE ȘLEFUIT XTREME DRILL 3.
DE - XTREME DRILL 3. nAgEL pOLIERMASCHInE 

FR - pOnCEUSE XTREME DRILL 3.
 IT - FRESA pER UngHIE XTREME DRILL 3.

ES - MÁQUInA ESMERIL pARA UÑAS XTREME DRILL 3.


