PROMED 620 KASUTUSJUHEND
SEADME KASUTUSELE VÕTMINE
Talitlustõrke korral kontrollige, kas:
• voolutoide on õige;
• käepide on seadmega õigesti ühendatud;
• seadmel on reageerinud ohutusväljalülitus. Selleks seadke seade pöörlemissuuna lülitiga (G)
nullasendisse (keskasendisse) ja käivitage seejärel uuesti.
• Kui probleeme ei õnnestu siiski kõrvaldada, pöörduge palun kohe hoolduspunkti.
Hoidepea
Lihvimispeade kinnituskoha juures võimaldab hoidepea lihvimispäid lihtsalt, kiirelt ja sujuvalt vahetada. Kui
lihvimispea hakkab pöörlema, lukustub vars automaatselt.
Kõik ühes pöörete regulaator
Käsitsemine on ülilihtne: ühe lülitiga saab samal ajal valida liikumissuuna ja pöörlemiskiiruse.
Ohutusväljalülitus
Kui lihvimistööd tehakse liiga suure pöörlemiskiiruse ja survega, siis elektroonika registreerib sellele ja lülitab
seadme välja. Sellisel juhul peate seadme pöörlemissuuna lülitiga (G) nullasendisse (keskasendisse)
seadma, et seade uuesti käivitada.

SEADME KIRJELDUS - Palun hoidke kasutusjuhend hoolikalt alles!
Enne kui seadet esimest korda kasutate, lugege palun tähelepanelikult see kasutusjuhend läbi.
Täname teid, et olete ostnud maniküüri- ja pediküüriseadme Promed 620. See seade on välja töötatud ja
valmistatud selleks, et tagada hoolduste hea kvaliteet, ning seda võivad kasutada nii kvalifitseeritud
erialaspetsialistid kui ka eraisikud pärast käesoleva kasutusjuhendi lugemist. See seade sobib kasutamiseks
ainult maniküüris ja ettevaatlikuks kasutamiseks pediküüris (nt paksenenud naha ja sarvkihi eemaldamiseks,
küünenahahoolduseks, küünehoolduseks, paksenenud küünte töötluseks jne).
Meie tootjana ei vastuta mingil juhul inimeste või esemete vigastuste või kahjustuste eest, mis tekivad
seetõttu, et käesolevat hoiatust ei järgita. See seade on mõeldud ka küünetehnika ja -disaini valdkonna
tööde tegemiseks ning kõigi sellel alal kasutatavate materjalide, nt geeli ja akrüüli töötlemiseks.
Soovime, et uus Promed 620 valmistaks teile palju rõõmu. Järgnevalt tutvustame teile seadet lähemalt.
Lugege palun kasutusjuhendit enne seadme esimest kasutuskorda.

OHUTUSEESKIRJAD
Palun pöörake enne kasutusele võtmist tähelepanu alljärgnevale.
Ärge laske seadmel kunagi otseselt kokku puutuda tule, gaasi, hapniku ega kuumade esemetega, nt
pliidiplaatidega.
Palun pange seadme kasutamise ajal tähele järgmist.
A. Käepidet tohib ühendada ainult tarnes sisalduva seadme külge.
B. Kasutatavad lihvimispead:
• standardmõõtmed 2,332–2,350 mm;
• kasutage ainult ümarate varreotstega tsentreeritud lihvimispäid;
• roostetanud ega kõveraid lihvimispäid ei tohi kasutada.
C. Käsitsege pöörlemiskiiruse regulaatorit ettevaatlikult.
D. Lülitage seade enne liikumissuuna vahetust välja.
E. Seadke enne seadme sisselülitamist pöörlemiskiirus (pöördnupp (G)) nullasendisse.

F. Seadme pingevarustus: 100 V~ või 240 V~.
G. Lülitage seade enne lihvimispea vahetust välja.
H. Võtke kasutusele kõikvõimalikud abinõud, et vältida käepideme mahakukkumist või muul viisil
kahjustamist.
I. Kui käepidemel ilmnevad probleemid, viige see kohe remonti.
J. Ärge määrige ega peske käepidet.
K. Ärge lülitage seadet sisse, kui hoidepea on avatud.
L. Käepideme hoiule panekul asetage kontrollpulk hoidepeasse.
M. Ainult koduseks kasutamiseks.
N. Kui seadet kasutatakse laste lähedal, on nõutav hoolikas järelevalve.

TEAVE SEADME KOHTA, LISATARVIKUD
•

Teavet sobivate desinfitseerimisvahendite ja toodete kohta annab teile Promed.
Instrumentide ja lihvimispeade desinfitseerimiseks:
Promed Pure ID (art nr 330810)
Pindade ja seadmete desinfitseerimiseks:
Promed Pure FD (art nr 330815)
Instrumentide ja lihvimispeade desinfitseerimiseks ja puhastamiseks:
Promed UC 50 (art nr 330210)
• Toiteadapteri (art nr 290426) ja käepideme (art nr 200601) võite vajaduse korral Promedist juurde osta.
Seadke enne seadme sisselülitamist pöörlemiskiirus (pöördnupp (G)) nullasendisse.
Toitepistik toimib lahutusseadmena. Veenduge, et toitepistik on sisestatud kergesti ligipääsetavasse
pistikupessa.
A. Pange toiteadapter (A) pistikupessa ja toiteadapteri pistik (B) seadme tagaküljel selleks ettenähtud
toiteadapteri pistiku pessa (C).
B. Pange käepideme pistik seadme paremal küljel pessa (E).

C. Valige välja sobiv lihvimispea. Pange lihvimispea käepideme ees olevasse lihvimispeade kinnituskohta
(D). Kui lihvimispea hakkab pöörlema, lukustub mehhanism automaatselt. Ärge kunagi eemaldage ega
sisestage lihvimispead jõuga! 2,332–2,350 mm varre läbimõõduga lihvimispead sobivad täpselt

SEADME KASUTUSELE VÕTMINE
lihvimispeade kinnituskohta, ilma et peaksite liigset jõudu kasutama. Lihvimispea eemaldamiseks lülitage
palun seade pöörlemissuuna lülitiga (G) välja (keskasend), pöörlemissuuna lüliti (G) peab seejuures tuntavalt
fikseeruma. Nüüd eemaldage lihvimispea lihtsa, sirgjoonelise tõmbega.
D. Liikumissuuna ja pöörlemiskiiruse reguleerimine:
1. Liikumissuuna valik
Selle valiku teete, keerates pöörlemissuuna lülitit (E) vasakule või paremale. Vastupäeva: seade liigub
tagurpidi. Päripäeva: seade liigub edaspidi.
2. Kiiruse valik
Kiirust reguleerite, keerates pöörlemissuuna lülitit (G) vasakule või paremale. Mida rohkem keerate, seda
suurem on pöörlemiskiirus. Valitud kiirus kuvatakse kiirusenäidikul (H).
3. Kiirusenäidik
Paremal pöörlemissuuna lüliti (G) kõrval on kiirusenäidik (H). See kuvab viie LED-tule abil valitud kiirust. Kui
kõik lambid põlevad, töötab seade maksimumkiirusel.
E. Laske enne esimest kasutuskorda käepidemel kindlasti ligikaudu 30 minutit kiirusel umbes 8000 p/min
(kiirusenäidikul (H) peaksid põlema kaks LED-tuld) töötada. Seda on vaja, et mootori süsinikharjad sisse
töötada.
Märkus

Erinev heli paremas ja vasakus suunas liikumisel on normaalne, seda põhjustab mootori süsinikharjade või
kuullaagrite sissetöötamine.

OHUTUSEESKIRJAD
•
•
•
•
•
•
•

•

Ärge hoidke ega kasutage seadet kuumade pindade ega lahtise gaasileegi lähedal, muidu võib korpus
üles sulada.
Ärge laske seadmel kunagi veega kokku puutuda. Puhastage seadet niiske lapiga. Ärge kasutage
lahusteid.
Ärge kunagi kandke ega tõmmake seadet voolujuhtmest. Tõmmake juhe pistikupesast välja pistikust
kinni hoides, ärge tõmmake kunagi juhtmest.
Ärge tõmmake voolujuhet üle teravate nurkade ega laske sellel millegi vahele kinni jääda, ärge jätke
seda rippuma ega asetage ega riputage kuumade esemete (nt pliidiplaatide) või lahtise leegi kohale;
kaitske voolujuhet ka kuumuse ja õli eest.
Pikendusjuhet kasutage ainult siis, kui olete selle korrasolekus veendunud.
Kui seadme voolujuhe on kahjustatud, laske see kohe spetsialistil välja vahetada.
Ärge hoidke seadet valamu ega vanni lähedal, kuna tekib oht, et see võib valamusse või vanni kukkuda
või võidakse sinna tõmmata.
Et vältida vigastusohtu ja seadme blokeerumist või kahjustamist, jälgige, et töötav seade ei puutuks
kokku riiete, nööride, kingapaelte, harjaste, traatide, niitide, juuste ega muu sellisega.

Märkus
Toiteallikas võib kergesti soojeneda. See ei tähenda talitlushäiret. Seadet tohib probleemideta kasutada.

GARANTII
See seade on valmistatud suurima hoolega ja seda on enne tehasest välja saatmist põhjalikult kontrollitud.
Seepärast anname selle seadme kohta väljastatud garantiikaardi esitamisel 24-kuulise garantii alates
ostukuupäevast alljärgnevate tingimuste kohaselt.
• Tõestatavate materjali- ja/või tootmisvigade puhul, mis tekivad nõuetekohasel kasutamisel ja ilmnevad
garantiiajal, asendame garantiiaja jooksul tasuta kõik seadme defektsed detailid, sealhulgas tasume
garantiiremondi tööjõukulude eest.
• Garantii kaotab kehtivuse, kui seadet kasutatakse ebaotstarbekohaselt (nt ühendamine ebasobivate
vooluallikatega, katki tegemine), kui seadet on muudetud (nt seadme korpuse avamine) ning on
kasutatud varuosi, mida Promed ei ole heaks kiitnud. Garantii ei hõlma kuluvaid osi. Garantii alla ei kuulu
seadme mootorid ja liikuvad osad.
• Garantiiaeg algab ostukuupäeval. Garantiiteenuse kasutamine ei mõjuta garantii kestust. Garantiinõuded
tuleb esitada garantiiaja jooksul. Pärast garantiiaja lõppemist tekkivaid kaebusi arvesse ei võeta.
• Garantii jõustub nendel garantiitingimustel ainult siis, kui garantiikaardil on ostukuupäev müüja
templi/allkirjaga kinnitatud.
• Garantii- või remondijuhtumi korral saatke palun kogu seade koos täielikult täidetud garantiikaardiga
pädevale klienditeenindusele. Garantiikaardi leiate kasutusjuhendi lõpust.
• Meil on õigus teha tehnilisi ja optilisi muudatusi ning varustusega seotud muudatusi.
• Sujuvaks töötlemiseks on vaja alljärgnevaid andmeid:
1. ostu tõendav originaaldokument/kviitung või müüja tempel koos ostukuupäevaga;
2. tuvastatud puudus / täidetud remondi tellimusleht (on seadmega kaasas);
3. seadme nimetus/tüüp.

ENNE KASUTUSELE VÕTMIST

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Toiteadapter
Toiteadapteri pistik
Toiteadapteri pistiku pesa
Lihvimispeade kinnituskoht
Pöörlemiskiiruse regulaator
Pöörlemissuuna lüliti
Pöörlemiskiiruse regulaator / pöörlemissuuna regulaator
Kiirusenäidik
Käepideme hoidik
Vabastusnupp
Toitepistik

HOOLDUSJUHISED
A. Hoidke käepideme sisemus tolmust ja lihvimisjääkidest võimalikult puhas.
B. Eemaldage käepidemel olev mustus alkoholis niisutatud lapiga ja vältige niiskuse sattumist sisemusse.
C. Kasutage ainult standardmõõtmetes (2,332–2,350 mm) lihvimispäid ja ärge kasutage roostetanud ega
kahjustatud lihvimispäid. Sellise väärkasutamise tagajärjeks võib olla kuullaagrite liigne kulumine. Pidage
kinni ohutust kiirusest ja tootja kehtestatud ohutusabinõudest.
D. Hoidke käepidet tugevate löökide eest, muidu võivad kuullaagrid kahjustada saada. Kui käepide on siiski
maha kukkunud, kontrollige, kas lihvimispea on kõver. Jälgige hoolega, kas seade teeb suurt müra ja
muutub kuumaks. Kui käepide on kahjustatud, viige see kohe remonti.

OHUTUSEESKIRJAD
OHT!
• Ärge laske seadmel kunagi otseselt kokku puutuda vee või muude vedelikega.
• Ärge hoidke ega kasutage seadet kunagi niiskes või märjas keskkonnas.
• Ärge puudutage seadet niiskete kätega.
• Käitage seadet ainult ette nähtud võrgupingega.
• Seadet ei tohi kasutada välistingimustes.
HOIATUS!
• Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
• Ärge jätke seadet kunagi järelevalveta selle töötamise ajal, kui lapsed või kogemusteta isikud on
läheduses.
• Kasutage seadet ainult nendeks toiminguteks, mida selles kasutusjuhendis on kirjeldatud.
• Kasutage ainult tootja soovitatud detaile ja tarvikuid.
• Ärge kasutage seadet kunagi pärast seda, kui voolujuhe on kahjustusi saanud, seade on maha
kukkunud või veega kokku puutunud.
• See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed
või vaimsed võimed või vähesed kogemused ja/või teadmised, välja arvatud siis, kui neid jälgib nende
ohutuse eest vastutav isik või neid on juhendatud, kuidas seadet kasutada.
• Ärge laske lastel kunagi pakkematerjaliga mängida, kuna tekib lämbumisoht.
• Elektriseade ei ole laste mänguasi. Lapsed ei tunne ära ohte, mis võivad elektriseadmetega
ümberkäimisel tekkida. Seepärast hoidke ja kasutage seadet lastele kättesaamatus kohas.

HOOLDUSTEENUS
Teie kliendid ootavad teilt professionaalset tulemust. Seda on võimalik saavutada ainult laitmatus töökorras
seadmega. Seepärast kasutage meie hooldusteenust ja laske oma seade korrapäraste ajavahemike järel

meie spetsialistidel üle vaadata. Saatke seade vähemalt iga 12 kuu järel klienditeenindusse. Koostame teile
meeleldi kulude kalkulatsiooni (kulude kogusumma: 19 eurot neto), mis tasaarvestatakse seadme hooldusel
(kulude kogusumma: 29 eurot neto + materjalikulud). Kui teil ei ole asendusseadet, võite meie juurest selleks
ajaks laenata seadme 3 euro eest päevas (ainult Saksamaal).
Elektritööriistad, tarvikud ja pakendid tuleb viia keskkonnaohutusse taaskasutusse.
Ainult ELi riikide kohta
Ärge visake elektritööriistu olmejäätmete hulka. ELi elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva
direktiivi 2002/96/EÜ ja selle riigisisesesse õigusesse ülevõtmise kohaselt tuleb koguda kasutuskõlbmatud
elektriseadmed muudest jäätmetest eraldi ja viia keskkonnaohutusse taaskasutusse. ELis viitab see sümbol
sellele, et seda toodet ei tohi kõrvaldada olmejäätmena. Elektriseadmete jäätmed sisaldavad väärtuslikke
ringlussevõetavaid materjale, mis tuleks viia taaskasutusse, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega
tekkivat keskkonna ja inimeste tervise kahjustamist. Seepärast kõrvaldage palun seadmete jäätmed sobivate
kogumissüsteemide kaudu või saatke seade kõrvaldamiseks müügikohta, kust selle ostsite. Müügikoht
hoolitseb seejärel seadme ringlussevõtu eest.

TEAVE SEADME KOHTA, LISATARVIKUD
Kontrollige palun enne seadme kasutusele võtmist, kas kõik detailid on tarnitud. Tarnes sisalduv toiteadapter
(A) on elektrooniline toiteallikas, mis on ette nähtud tööpingele 100–240 V~ . Kui vajate seadme käitamiseks
muud pistikutüüpi kui kaasasolev, võite saada selle Promedilt. Pistikutüübi vahetamiseks vajutage
vabastusnupule (J) ja eemaldage toitepistik (K) toiteallikast (A). Võtke vajalik toitepistik (K) ja pange see
toiteallikale (A).
• Seade Promed 620 sobib koos ettenähtud lihvimispeadega suurepäraselt maniküüriks ja kergeks
pediküüriks, eriti aga kasutamiseks küünetehnika (küünedisaini) valdkonnas.
• Promed 620 kasutab suure jõudlusega mootorit. Elektroonilise kiiruseregulaatoriga saate sujuvalt
reguleerida lihvimispea pöörlemiskiirust. Seade pöörleb päri- ja vastupäeva (ümberlülitatav).
• Lihvimispeade kinnituskohas saab kasutada kõiki standardseid lihvimispäid, millel on
standardmõõtmetes (ø 2,332–2,350 mm) vars. Et tagada lihvimispeade kinnituskoha võimalikult pikk
kasutusaeg, kasutage palun ainult kvaliteetseid lihvimispäid, millel on ümarad varreotsad ja mille
maksimaalne varrepikkus on 36 mm.
• Kui soovite käepideme (F) käest panna, asetage see ainult selleks ette nähtud käepideme hoidikusse (I).
• Jälgige käepideme käestpanekul kindlasti, et lihvimispea ei puutuks kokku ümbrusega. Tekib oht, et vars
saab muljuda ja kaotab pöörlemisel tasakaalu. Lihvimispea tasakaalu puudumine kahjustab käepidet!
• Lihvimispeade detaile saate seadme kohaliku tarnija käest või Promedist (www.promed.de).
• Hügieenilise töö tagamiseks tuleb lihvimispäid pärast kasutamist desinfitseerida.
• Käepidet tohib desinfitseerida ainult desinfitseerivate lappidega.
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