
Daugiafunkcinis manikiūro aparatas JD6500
naudojimo instrukcija

1. Produkto savybės:
► UV šviesos nagų kaitinimo ir valymo funkcija
► Automatinė perkrovos apsaugos sistema
► Efektyvumą didinantis lengvas krypties pakeitimas
► Jokio triukšmo, vibracijos ar karščio ilgai dirbant. Taip garantuojamas sklandus darbus.

2. Dalys

rinkinyje yra: rankenėlė su mikro varikliuku, pagrindinis reguliatorius
3. Naudojimas

1) Įkiškite rankenėlės jungiklį į lizdą, esantį prietaise.
2) Atlaisvinkite laikiklį sukdami vidurinę rankenėlės dalį į kairę ir įdėkite/pakeiskite grąžtą. Jį
pritvirtinkite pasukdami vidurinę rankenėlės dalį į dešinę.
3) Įkiškite reguliatorių į tinkamą lizdą.
4) Įjunkite maitinimo ir vėdinimo jungiklius
5) Pasirinkite „Forward“ (Į priekį) arba „Reverse“ (Atgal) kryptį ir tada paspauskite jungiklį, kad šis
būtų „ON“ pozicijoje, kad aparatas pradėtų veikti.
6) Pasirinkite norimą greitį, reguliuodami greičio kontrolės rankenėlę
7) Įjunkite UV lempos kontrolinį mygtuką ir ši pradės darbą.

4. Rankenėlės savybės
Voltažas AC110V/220V~240V 50~60HZ
Galingumas 4W~9W
Išeinanti įtampa ir srovė DC12V
R.P.M. (apsisukimai per minutę) 30 000

PASTABOS:
1) Pradėkite naudoti tik tada, kai viskas yra gerai sutvirtinta.
2) Išgirdus neįprastą garsą ar pajutus neįprastą vibraciją darbo metu, nedelsdami išjunkite

aparatą.
3) Greiti reguliuokite palaipsniui ir jokiu būdu ne staiga.
4) Jokiu būdu nelieskite jokios judančios dalies aparatui veikiant.
5) Prieš pakeisdami veikimo kryptį, pirmiausiai išjunkite aparatą.
6) Neuždenkite drabužiais ar dar kuom nors reguliatoriaus ventiliacinių angų, taip pat

saugokite ventiliacijos angas nuo dulkių.
7) Jei pažeistas elektros tiekimo laidas, jį gali pakeisti tik gamintojas arba aptarnaujantis

servisas.



8) Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims, įskaitant vaikus su fizine, psichine ar sensorine
negalia ar tiems, kurie neturi patirties ir žinių, nebent jie buvo prieš tai apmokyti ir yra
prižiūrimi už jų saugumą atsakančio asmens.

9) Vaikai turi būti akylai stebimi, kad įsitikinti, jog jie nežaidžia su šiuo prietaisu.

4.2.UV lempos savybės
Voltažas AC110V/220V~240V 50~60HZ
Galingumas 3*9W (3 x 9w UV lemputės)
Veikimo laikas 5000 valandų
Bangos ilgis 365 nm

PASTABOS:
1) Lengva, patogi ir maloni akiai.
2) Labai patogu naudoti ir lengva.
3) LED lemputė parodo veikimo būseną.
4) Nežiūrėkite į degančią UV lemputę.
5) Kad lempos dirbtų efektyviai, naudokite jas kaip nurodyta instrukcijoje. Nesutrumpinkite

laiko ir nedirbkite per ilgai.
6) UV lempos turi būti keičiamos kas 6 mėnesius.
7) Prieš keisdami lemputes, įsitikinkite, kad lempos yra išjungtos.
8) Lemputėms garantija nesuteikiama

4.3 Dulkių talpos savybės

Voltažas AC110V/220V~240V 50~60HZ
Galingumas 20W~25W
Varža 0,12A~0,25A
Veikimo temperatūra -10oC~70oC
Apsūkų skaičius 25 000 (~50HZ), 29 000(~60HZ)

PASTABOS:
1) Prieš naudojant frezą patikrinkite ar ji tinkamai paruošta darbui.
2) Neištraukite elektros laido iš elektros maitinimo, kol įrenginys nėra paspaustas išjungimo

mygtukas.
3) Saugokite ventiliatorių nuo sąlyčio su vandeniu ir kitų skysčių.
4) Reguliariai valykite dulkes iš dulkių talpos, neleiskite joms ten susikaupti.
5) Nuvalykite dulkes nuo ventiliatoriaus variklio.
6) Nelieskite veikiančio ventiliatoriaus.
7) Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, jei jo nenaudojate.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt


