
JD5500 SERIJOS NAGŲ ŠLIFAVIMO PRIETAISO INSTRUKCIJA
Micro variklis

Prieš pradedant naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukciją.
Saugokite šią naudojimosi prietaisu instrukciją, kad ateityje galėtumėte ja pasinaudoti.

1. SUDEDAMOSIOS DALYS (1 pav.)

1) Frezos valdymo prietaisas
2) Apsukų greičio reguliatorius
3) Frezos sukimosi krypties indikatorius
4) Darbo su arba be pedalo indikatorius
5) Frezos veikimo indikatorius
6) Frezos sukimosi krypties jungiklis
7) Jungiklis darbui su arba be pedalo pasirinkimui
8) Laikiklis frezos rankenėlei
9) Frezos rankenėlės prijungimo lizdas
10) Apsisukimų greičio ekranėlis
11) Įjungimo/išjungimo jungiklis
12) Pagrindinio laido prijungimo lizdas
13) Pedalo prijungimo lizdas
14) Metalinis strypelis testavimui
15) Antgaliuko anga
16) Frezos antgaliuko įdėjimo ir fiksavimo žiedas
17) Frezos rankenėlė su DC varikliu
18) Frezos rankenėlės laidas
19) Pedalas
20) Pedalo laidas
21) Pagrindinis laidas
Pakuotėje yra vienas išvardintų detalių rinkinys.

1.1.KARBONINIŲ ŠEPETĖLIŲ KEITIMAS (4 pav.)

Susidėvėjus karboniniam šepetėliui, nagų šlifavimo aparatas veiks netolygiai arba nustos veikęs, todėl reikės
karboninį šepetėlį pakeisti nauju:

1) Nuimkite frezos rankenėlės apatinę dalį, kurioje yra laidas.
2) Atsukite varžtelį, kuriuo pritvirtintas karboninis šepetėlis. Nepameskite varžtelio.
3) Susidėvėjusį šepetėlį pakeiskite nauju ir pritvirtinkite jį prisukdami varžtelį.
4) Uždėkite anksčiau nuimtą frezos rankenėlės apatinę dalį.



FREZOS RANKENĖLĖS NAUDOJIMAS

1) Įkiškite frezos rankenėlės laido gale esantį kištuką į frezos rankenėlės prijungimo lizdą, kuris žymimas
„MOTOR“.

2) Valdymo prietaise esantį darbui su arba be pedalo pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį „H“ (H =
apsukos reguliuojamos rankiniu būdu).

3) Įjunkite frezos įjungimo/išjungimo mygtuką, kai norėsite naudotis freza, ir išjunkite jį, kai darbas bus
baigtas.

4) Nustatykite frezos sukimosi krypties jungiklį į padėti „FWD“, kai pageidausite, jog frezos antgaliukas
suktųsi į dešinę pusę ir rinkitės „REV‘, kai pageidausite, jog frezos antgaliukas suktųsi į kairę pusę.

5) Frezos apsisukimų greitį galite reguliuoti nuo 0 iki 35000 apsukų, sukdami apsukų greičio reguliatorių.

PASTABOS:
- Niekada nebandykite keisti frezos antgalio ar sukioti fiksavimo žiedo, kol prietaisas veikia, nes galite

sugadinti įrenginį.
- Prieš keisdami frezos sukimosi kryptį įsitikinkite, kad freza yra išjungta.
- Siekiant išvengti rimtų gedimų, nedirbkite su frezos rankenėle, jei įtariate, kad ji netinkamai veikia.

PEDALO NAUDOJIMAS

1) Įkiškite frezos pedalo laido gale esantį kištuką į pedalo prijungimo lizdą, kuris žymimas „FOOT“.
2) Valdymo prietaise esantį darbui su arba be pedalo pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį „F“ (F =

apsukos reguliuojamos pedalu).
3) Įjunkite frezos apsukų greičio reguliatorių.
4) Spauskite pedalą koja, kad pradėtumėte darbą.

SAUGUMO SISTEMA

Siekiant prietaisu naudotis kuo ilgesnį laikotarpį ir užtikrinti jūsų saugumą, nagų šlifavimo prietaise įmontuotas
saugiklis, kuris išjungia prietaisą, jei be pertraukos dirbama labai ilgai ar prietaisas perkaista, ilgą laiką
naudojant maksimalų skaičių apsukų. Tuomet užsidega „Run/Pause“ lemputė.
Kai suveikia ši apsaugos sistema, išjunkite prietaisą ir įjunkite jį iš naujo.

2. TECHNINIAI DUOMENYS

3. DARBAS SU FREZOS RANKENĖLE
3.1. Frezos antgaliuko įdėjimas ir išėmimas

Dažniausiai rinkinyje yra įdėtas 2,35 mm skersmens strypelis, tačiau jis gali būti pakeistas į bet kokį antgaliuką.
Naudokite tik šiam prietaisui tinkančius antgalius.

1) Laikydami frezos rankenėlę rankoje, pasukite frezos antgaliuko fiksavimo žiedą iki galo kryptimi „R“
(pav. Nr. 3). Išimkite pavyzdinį strypelį ir įdėkite savo antgaliuką.

2) Pasukite frezos antgaliuko fiksavimo žiedą iki galo kryptimi „S“ (pav. Nr. 3).
3) Patikrinkite, ar frezos antgaliukas gali laisvai sukiotis. Būkite atsargūs, nesusižeiskite.

Modelis Įtampa Ciklas Energijos
išeiga

Galia Svoris Matmenys, mm

Apsisukimų
skaičius

Išmatavimai Svoris

Frezos rankenėlės
pavyzdys



PASTABOS:
- Prieš dedant į frezą, visuomet išvalykite antgaliuką ir angą, į kurią kišate antgalį.
- Visuomet išjunkite prietaisą, prijungdami ar atjungdami frezos rankenėlę nuo prietaiso ar keisdami

antgaliukus.
- Keisdami frezos antgaliuką, visuomet įstumkite jį į frezos rankenėlės antgaliuko angą iki pat galo.

Tuomet užfiksuokite jį, pasukdami frezos antgalio fiksavimo žiedą. Neteisingai įdėtas antgalis gali kelti
pavojų jūsų sveikatai, kadangi dėl didelio apsisukimų skaičiaus ir frezos rankenėlės vibracijos
antgaliukas gali iškristi iš frezos rankenėlės darbo metu ir sužeisti jus ir aplinkinius.

- Pakeitę frezos antakį, visuomet įsitikinkite, kad jis tvirtai užfiksuotas.
- Nesukiokite frezos antgalio fiksavimo žiedo prietaisui veikiant.
- Nenaudokite sulūžusių, asimetriškų, nekokybiškų antgaliukų. Visuomet naudokite standartinius

antgalius.
- Tuomet, kai nenaudojate prietaiso, rekomenduojama frezos rankenėlėje laikyti pakuotėje pateiktą

pavyzdinį strypelį.

4. PROBLEMŲ SPRENDIMAS.

Problema Priežastis Pašalinimas

Neveikia variklis

1. Neprijungtas frezos rankenėlės laidas
prie valdymo prietaiso. Tinkamai prijunkite frezos rankenėlę prie prietaiso.
2. Pažeistas frezos laidas. Kreipkitės į servisą, kad pakeistų frezos laidą.
3. Sugedęs variklis. Kreipkitės į servisą dėl variklio patikros ir remonto.

Variklis sustoja darbo
metu (suveikia
apsaugos sistema)

Neužfiksuotas antgaliukas arba perkaito
variklis.

Jei neužfiksuotas antgaliukas, patikrinkite ir
užfiksuokite jį, pasukdami fiksavimo žiedą ant
frezos rankenėlės. Kitu atveju žr. 1.4. saugumo
reikalavimus

Neveikia variklis, kai
naudojamas pedalas

1. Nepasirinkta pedalo funkcija frezos
valdymo prietaise.

Darbui su arba be pedalo pasirinkimo jungiklį
nustatykite į padėtį „F“.

2. Sugedęs pedalas. Kreipkitės į servisą dėl pedalo patikros ir remonto.
3. Pažeistas pedalo laidas. Kreipkitės į servisą, kad pakeistų pedalo laidą.
4. Pedalas yra netinkamai prijungtas
prie valdymo prietaiso. Tinkamai prijunkite pedalą prie prietaiso.
5. Freza išjungta. Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas. Jei ne, įjunkite jį.

5. ATSARGUMO PRIEMONĖS

Būtinai perskaitykite žemiau pateiktus atsargumo patarimus, kad išvengtumėte galimų pavojų savo sveikatai ir
prietaiso pažeidimo.

1) Prašome naudoti tik tinkamos įtampos, nurodytos ant prietaiso, energijos šaltinį.
2) Pradėkite darbą tik įsitikinę, kad frezos antgaliukas tikrai užfiksuotas.
3) Nedelsiant išjunkite prietaisą jei išgirdote neįprastus garsus.
4) Apsukų skaičių didinkite palaipsniui, o ne staigiai.
5) Prietaisui veikiant nelieskite jokių judančių dalių.
6) Prieš keičiant frezos antgalio sukimosi kryptį, visuomet išjunkite prietaisą.
7) Neuždenkite prietaiso ventiliavimo angų ir visuomet įsitikinkite, kad jos švarios.
8) Jei pažeistas prietaiso laidas, kreipkitės į aptarnaujantį servisą, nekeiskite laido patys.
9) Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių ar psichinių negalių, taip pat

nemokantiems dirbti ar neturintiems darbo patirties su prietaisu, nebent juos stebėtų atsakingas
asmuo.

10) Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Atsargumo priemonių sąrašas gali būti papildytas ar pakeistas, iš anksto neįspėjus vartotojo.

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

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


