Promed 2520 kasutusjuhend
Toote kasutusvaldkonnaks on küünte hooldus - nii maniküür kui pediküür. Jalgade hoolduses sobilik just eelkõige mobiilse tehniku
jaoks. Sobib nii naturaalsete kui kunstküünte hooiduseks.
A
Pistiku pesa elektri jaoks
B
Pistiku pesa käeseadme jaoks
c Sisse (on) väljalülitamise (off) nupp
D
Pöörete kiirust reguleeriv nupp
E
Vedrulukk avatud (apen)/ suletud (closed)
F
Pöörete suuna kontroll, L vasakule, R paremale
G
Pistiku pesa jalapedaali jaoks
H
Jalapedaal valikuline

Ettevalmistused töö alustamiseks ja juhised seadme kasutamiseks
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Enne töö alustamist kontrolli, et Sisselülitamise nupp (C) oleks välja lülitatud - "off "postitsioonil
Ühenda käeseade selleks ettenähtud pistikupesaga (B)
Sättige seadme kiiruse reguleerija (D) " 0" positsioonile
Ühendage seadme elekrtijuhe (pistikupesa A) vooluvõrguga
Valige sobilik lihvimisotsikja avage vedrulukk (E) pöörates teda vasakule. Asetage otsik avatud
luku hoidepeasse (E) ja lukustage ta pöörates paremale
Kontrollige, et lihvimisotsik oleks paigaldatud korralikult ja et lukk oleks kindlalt lukus
Valige pöörete suund nupul F : "R" paremale või "L" vasakule
Seadme sisselülitamiseks võtke käeseade üles ja lülitage nupp e sisse "on" positsioonile
Nüüd proovige pöörete kiiruse nuppu (D) reguleerides. et käeseade töötaks kõikidel pööretel tasaseit ja ühtlaselt
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TÄHTIS: Kui soovite muuta pöörete suunda (F), siis on oluline, et esmalt lülitate seadme välja, kasutades e
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TÄHTIS: Enne otsikute vahetamist on vaja seade samuti välja lülitada e nupp "off" positsioonile ja pöörete

väljalüliamise nuppu "off" positsioonile
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kontrolli nupp D viia "0" positsioonile
Jalapedaal on valikuline promed2520 mudeli jaoks. Kui jalapedaali kasutada, siis ühendada see ettenähtud jalapedaali pistiku
pesaga G, mis asub seadme tagumisel poolel. Seade peab olema välja lülitatud, nupp e on "off" positsioonil. Nüüd võite nupu
D abil sobiliku kiiruse valida. Nüüd võite jalapedaali H kasutades seadme sisse või välja lülitada. Seade on sisselülitatud nii
kaua kuni jalapedaalile avaldatakse survet.

Vea selgitus

* Kontrolli, et seade oleks korralikult elektrivooluga ühendatud * Kontrolli, et käeseade oleks
seadmega korralikult ühenduses * Kontrollige, et sisselülitamise nupp e oleks "on"
positsioonil

* Kui probleemid ei kao, siis tuleb koheselt esindusega ühendust võtta
Nõuanded seadme hooIduseks
1
2
3
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Jälgida, et käeseadme sisemusse ei satuks tolmu ega lihvimise jääke
Puhastage seadet väljaspoolt tolmust ainult puhastamiseks ettenähtud alkoholi kasutades, vältige niiskuse sattumist
käeseadme sisemistesse osadesse.
Ainult kasutage lihvirnisotsikuid, mis vastavad standardile mõõdus 2,35 mm. Vältige roostetanud või kahjustatud otsikute
kasutamist. Selliste otsikute kasutamine põhjustab kuullaagrite liigset kulumist. Jälgige tootja ohutusnõudeid ja pidage
kinni määratud ohutust kiirusest
Jälgige, et käeseade ei saaks tugevaid lööke, kuna see võib rikkuda kuullaagreid. Kui käeseade peaks maha kukkuma, siis
kontroliige kohe, et lihvimisotsik ei oleks väändunud või kahjustatud Jälgige hoolega, et seadme heli oleks tasane ja, et ei
toimuks ülekuumenemist. Kui käeseade on kahjustatud, siis saatke koheselt remonti.

Söeharjade vahetus
Söeharjad masina mootoris tuleb vahetada kord aastas. Seda saab ainult teha kvalifitseeritud teenindustöötaja või Promedi
tehas.

Ohutusnõuanded
Enne seadme kasutamist:
1
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Seadmega ei tohi töötada märjas või niiskes keskkonnas
Seade ei tohi kokku puutuda tule, gaasi, hapniku või tuliste esemetega nagu näiteks pliidi soojad plaadid.

Seadmega töötamisel:
Keskonna tingimused: Temperatuur: 10° e kuni 40° e Niiskus: 30% kuni 75% Õhurõhk:
700 kuni 1060 hPa

2
3

4
5
6
7
8
9

Käeseadet ja jalapedaali võib kasutada ainult selle seadrnega, millega koos nad saadeti
Sobilikud lihvimisotsikud: Standartne suurus: 2,35 mm
Minimaalne telje pikkus: 10 mm Maksimaalne telje pikkus:
35 mm
Ainult kasuta balanseeritud otsikuid, mille telje ots on ümar Ära kasuta lihvirnisotsikuid,
mille otsa diameeter on 6 mm Ei tohi kasutada roostes, väändunud või rikutud otsikuid
Kasuta pöörete kontrolli nuppu hoolikalt
Lülitage seade välja enne kui vahetate pöörete suunda
Elektri võimsus: IIOV/250V/2A või 220V/250V/lA
Lülitage seade välja enne otsikute vahetamist
Võta tarvitusele kõik ettevaatusabinõud, et vältida käeseadme mahakukkumist või seadme
kahjustamist mingil muul moel
Kui käeseadmega esineb probleeme, siis saata kohe remonti

10 Käeseadet ei tohi pesta või õlitada
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Seadet ei tohi kunagi sisselülitada kui vedrulukk on avatud. (Kui see juhtub, siis elektriühendus lühiajaliselt katkeb, mõne aja
pärast on seade tööks jälle valmis).
Kui seadet ei kasutata, siis sisestage testotsik käeseadmesse

Oht!:
*
Seade ei tohi kunagi sattuda otsesse kontakti vee või teiste vedelikega Ärge katsuge seadet kui te käed on märjad
Kasutage seadet ainult ettenähtud elektripinges

*
*
Hoiatus!:
*
Seadet ei tohi mitte kunagi jätta ilma järelvalveta laste või kogematute isikute lähedusse Kasuta seadet ainult selles juhendis
määratud valdkonnas (maniküür .pediküür, kunstküüned). Kasutage ainult neid otsikuid, mida tehas (Promed) soovitab
Ära kunagi kasuta seadet kui elektri pistikupesa on rikutud, või kui seade on kukkunud vette või on veega kokkupuutunud.

*
*

Hooldus
Loomulikult eeldab Teie klient, et pakute professionaalset lõpptulemust. See on ainult siis võimalik kui Teie seadmestik on täielikult
korras. Promedi hooldus on selleks Teie käsutuses. Saatke oma seade regulaarselt meie spetsialistide juurde kontrolli vähemalt iga 12
kuu tagant. (Promed teeb eelnevalt hinnakalku latsiooni.).
Kui vajate asendusseadet, siis on Teil võimalik rentida seadet 3 Euro eest päevas (Promed GmbH).

Garantii kaebused:
Tutvuge juhise "prornedi üldine kasutusjuhend" G osaga, Garantiitingimused.
Garantii alla ei kuulu osade kulumine või parandused, mis on vajalikud seadme ebaõige kasutuse tõttu. Igasugused seadme
omavolilised avamise ja parandamise katsed muudavad garantii kehtetuks.
Palun tutvuge juhistega enne seadme kasutamist hoolikalt ja hoidke neid alles edaspidise vajamineva informatsiooni jaoks.

