
NAGŲ ŠLIFAVIMO APARATAS JD3500

NAUDOTOJO VADOVAS

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai  perskaitykite visą naudotojo vadovą. Išsaugokite šias instrukcijas,  kad galėtumėte

vėliau pasikonsultuoti.

Produkto aprašymas

Šis nagų šlifavimo aparatas – tai nuostabus nagų dekoravimui pritaikytas prietaisas. Jame įrengta dviejų krypčių (sukimo pirmyn ir

atbuline  eiga)  funkcija,  taigi  prietaisas  pritaikytas  tiek  kairiarankiams,  tiek  dešiniarankiams  profesionalams.  Prietaiso  greitis

reguliuojamas, jis veikia tyliai ir tolygiai. Rankinis šlifuoklis prie valdymo pulto prijungiamas ilgu laidu, kuris pravers baigiant dailinti

nagus.

Naudojimo paskirtis

Prietaisas skirtas manikiūrui. Prietaisas taip pat plačiai pritaikomas formuojant, poliruojant, gręžiant ir kt. metalinius, medinius, 

stiklinius, odinius, keraminius, plastikinius ir iš panašių medžiagų pagamintus daiktus.

Naudojimas

1. Įjunkite rankinio šlifuoklio kištuką į elektros tiekimo lizdą, esantį prietaiso valdymo pultelyje.

2. Atpalaiduokite  galvutę  laikantį  žiedelį,  kairėn  pasukdami  vidurinę  dalį  rankiniame  šlifuoklyje.  Uždėkite  ar  pakeiskite

naudojamą galvutę. Tada, pasukdami žiedelį dešinėn, pritvirtinsite galvutę prie rankinės šlifuoklio dalies. 

3. Įjunkite valdymo pultą į maitinimo lizdą.

4. Pasirinkite FORWARD (pirmyn) arba REVERSE (atgal) kryptį. Tuomet spustelėkite įjungimo mygtuką, kad prietaisas pradėtų

veikti.

5. Pasukdami greičio nustatymo rankenėlę, reguliuokite šlifavimo greitį.

Techniniai duomenys

Modelis Matmenys Svoris

A L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm)

 (mm)

160 g

70 27 135 27

Modelis Matmenys Svoris

B L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm)

 (mm)

160 g

70 27 135 27

Naudojimas: antgalių uždėjimas ir nuėmimas

Įsigijus prietaisą, prie jo rasite prijungtą 2.35 mm skersmens antgalį-strypelį, bet vėliau

galėsite jį pakeisti bet kokiu kitu reikiamu antgaliu. Naudokite tik su pasirinkta galvute

suderinamus  tvirtinimo  žiedelius.  Nenaudokite  didesnio  nei  7  mm  skersmens

antgalio.

1. Rankose laikydami rankinį šlifuoklį, iki galo pasukite antgalio fiksavimo žiedelį

„R“  simbolio  kryptimi.  Išimkite  prie  prietaiso  prijungtą  galvutę-strypelį  ir

vietoj jos įdėkite reikiamą antgalį.

2. Pasukite  antgalio  fiksavimo  žiedelį  „S“  kryptimi,  kad užtvirtintumėte įdėtą

antgalį.

3. Liesdami  pirštais  patikrinkite,  ar  galvutė  ir  žiedelis  gali  laisvai  sukiotis.  Tai

darydami  būkite  atsargūs,  kad  nesusižeistumėte  pirštų  į  aštrią  galvutės

briauną.

Niekada, prietaisui veikiant, nesukiokite antgalio fiksavimo žiedelio!
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Saugumo taisyklės

Perskaitykite žemiau esančias saugaus prietaiso naudojimo taisykles, kad išvengtumėte galimų grėsmių sveikatai, nesusižeistumėte

patys ir nesugadintumėte prietaiso.

1. Naudokite tik tinkamos įtampos elektros srovę. Prietaiso naudojamos srovės charakteristikas rasite ant prietaiso valdymo

stovelio.

2. Pradėkite naudoti prietaisą tik tuomet, kai galvutė tinkamai užfiksuota žiedeliu.

3. Pastebėję, kad prietaisas veikia netinkamai arba girdimi neįprasti garsai, tuoj pat nutraukite darbą prietaisu.

4. Reguliuokite prietaiso greitį palaipsniui, nedidinkite jo smarkiai iš karto.

5. Prietaisui veikiant, nelieskite jokių besisukančių prietaiso dalių.

6. Norėdami pakeisti galvučių sukimosi kryptį, pirmiausia išjunkite prietaisą.

7. Nedėkite ant valdymo stovelio ventiliacijos angų medžiagos gabalų ar kitų daiktų. Saugokite, kad į jas nepatektų dulkių.

8. Jei  pažeistas prietaiso laidas,  leiskite jį  pakeisti  gamintojui,  įgalioto techninio aptarnavimo centro personalui  ar kitam

specialistui, kad nesusižeistumėte.

9. Sutrikusių  protinių  ir  fizinių  gebėjimų  žmonės  bei  asmenys,  galintys  nukentėti  dėl  savo  neprityrimo  ar  žinių  stokos,

prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų.

10. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

Sudedamosios dalys

1. Valdymo pultas

2. Laido-valdymo pulto jungtis

3. Įjungimo / apsukų greičio valdiklis (bendra funkcija)

4. DC variklio laidas

5. Žiedelio laikiklis

6. Bandomoji galvutė

7. Rankinio šlifuoklio laikiklis

8. Sukimosi pirmyn / atgal parinkimo mygtukas

9. DC variklio rankinis šlifuoklis

10. Laikymo rankenėlė

11. Maitinimo laidas

1. V

aldymo pultas

2. Greičio nustatymo indikatoriaus lemputė

3. Prietaiso veikimo indikatoriaus lemputė

4. Laido-valdymo pulto jungtis

5. DC variklio laidas

6. Žiedelio laikiklis

7. Bandomoji galvutė

8. Laikymo rankenėlė

9. Sukimosi pirmyn / atgal parinkimo mygtukas

10. ON/OFF mygtukas

11. Apsukų greičio valdiklis

12. Rankinio šlifuoklio laikiklis

13. DC variklio rankinis šlifuoklis

14. Maitinimo laidas
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1. Valdymo pultas

2. Prietaiso veikimo indikatoriaus lemputė

3. DC variklio laidas

4. Laido-valdymo pulto jungtis

5. Apsukų greičio valdiklis

6. Kojinis pedalas

7. Bandomoji galvutė

8. Žiedelio laikiklis

9. Sukimosi pirmyn / atgal parinkimo mygtukas

10. Pedalo / rankinio šlifuoklio parinkimo mygtukas

11. Rankinio šlifuoklio laikiklis

12. DC variklio rankinis šlifuoklis

13. Laikymo rankenėlė

14. Pedalo prijungimo lizdas

15. Maitinimo laidas

1. Valdymo pultas

2. Laido-valdymo pulto jungtis

3. Rankinio šlifuoklio laikiklis

4. DC variklio laidas

5. Žiedelio laikiklis

6. Bandomoji galvutė

7. Laikymo rankenėlė

8. Kojinis pedalas

9. Apsukų greičio valdiklis

10. Greičio nustatymo indikatoriaus lemputė

11. Prietaiso veikimo indikatoriaus lemputė

12. Sukimosi pirmyn / atgal parinkimo mygtukas

13. ON/OFF mygtukas

14. Pedalo / rankinio šlifuoklio parinkimo mygtukas

15. DC variklio rankinis šlifuoklis

16. Įjungimo mygtukas

17. Pedalo prijungimo lizdas

18. Maitinimo laidas

1. Valdymo pultas

2. Greičio valdymo ekranėlis

3. Apsukų greičio valdiklis

4. Pedalo / rankinio šlifuoklio parinkimo mygtukas

5. Pedalo prijungimo lizdas

6. DC variklio laidas

7. Žiedelio laikiklis

8. Bandomoji galvutė

9. Sukimosi pirmyn / atgal parinkimo mygtukas

10. Kojinis pedalas

11. Laido-valdymo pulto jungtis

12. Rankinio šlifuoklio laikiklis

13. DC variklio rankinis šlifuoklis

14. Laikymo rankenėlė

15. Maitinimo laidas
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1. Valdymo pultas 

2. Sukimosi pirmyn / atgal parinkimo mygtukas

3. Greičio nustatymo indikatoriaus lemputė

4. Prietaiso veikimo indikatoriaus lemputė

5. Laido-valdymo pulto jungtis

6. DC variklio laidas

7. Žiedelio laikiklis

8. Bandomoji galvutė

9. ON/OFF mygtukas

10. Pedalo / rankinio šlifuoklio parinkimo mygtukas

11. Apsukų greičio valdiklis

12. Kojinis pedalas

13. Rankinio šlifuoklio laikiklis

14. Pedalo prijungimo lizdas

15. DC variklio rankinis šlifuoklis

16. Laikymo rankenėlė

17. Maitinimo laidas

1. Valdymo pultas

2. Apsukų greičio valdiklis

3. ON/OFF mygtukas

4. Sukimosi pirmyn / atgal parinkimo mygtukas

5. Pedalo / rankinio šlifuoklio parinkimo mygtukas

6. Kojinis pedalas

7. Žiedelio laikiklis

8. Bandomoji galvutė

9. Laido-valdymo pulto jungtis

10. Rankinio šlifuoklio laikiklis

11. DC variklio laidas

12. Pedalo prijungimo lizdas

13. DC variklio rankinis šlifuoklis

14. Laikymo rankenėlė

15. Įjungimo mygtukas

16. Maitinimo laidas

1. Valdymo pultas

2. Įjungimo / apsukų greičio valdiklis (bendra funkcija)

3. Sukimosi pirmyn / atgal parinkimo mygtukas

4. DC variklio laidas

5. Žiedelio laikiklis

6. Bandomoji galvutė

7. Laido-valdymo pulto jungtis

8. Rankinio šlifuoklio laikiklis

9. DC variklio rankinis šlifuoklis

10. Laikymo rankenėlė

11. Maitinimo laidas
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1. Valdymo pultas

2. ON/OFF mygtukas

3. Pedalo  /  rankinio  šlifuoklio  parinkimo

mygtukas

4. Laido-valdymo pulto jungtis

5. DC variklio laidas

6. Žiedelio laikiklis

7. Bandomoji galvutė

8. Laikymo rankenėlė

9. Rankinio šlifuoklio laikiklis

10. Apsukų greičio valdiklis

11. Kojinis pedalas

12. Saugiklis

13. DC variklio rankinis šlifuoklis

14. Pedalo prijungimo lizdas

15. Maitinimo laidas

1. Valdymo pultas

2. OFF mygtukas

3. Pedalo / rankinio šlifuoklio parinkimo mygtukas

4. Laido-valdymo pulto jungtis

5. Apsukų greičio valdiklis

6. Kojinis pedalas

7. Saugiklis

8. Pedalo prijungimo lizdas

9. Maitinimo laidas

10. DC variklio rankinis šlifuoklis

11. Bandomoji galvutė

12. Žiedelio laikiklis

Produkto aprašymas  

� Patrauklus dizainas. Kompaktiškas valdymo pultas. Prietaisas lengvai naudojamas.

� Sukimosi greičio parinkimo funkcija. Galima parinkti ir rankinio šlifuoklio sukimosi kryptį.

� Pedalo / rankinio šlifuoklio naudojimo ir greičio parinkimo funkcija.

� Prie  valdymo  pulto  prijungiamas  rankinis  šlifuoklis.  Nedidelis  triukšmingumas  ir  minimali  vibracija  –  šlifuoklis  tikrai

neperkais.

� Išorinis, lengvai pakeičiamas saugiklis.

� Apsaugos nuo perkaitimo sistema.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


