
NAGŲ ŠLIFAVIMO APARATAS-DRĖLĖ OSOM PROFESIONAL
OSOMSN210

NAUDOTOJO VADOVAS

Prieš pradėdami naudo  prietaisą a džiai perskaitykite naudotojo vadovą. Pasilikite instrukcijas atei es naudojimui.

Sudedamosios dalys

1. Rankinės dalies laikiklis.
2. Indikatorius.
3. Rankinės dalies jung s.
4. Greičio valdiklis.
5. Sukimosi pirmyn / atgal mygtukas.
6. Įtampos parinkiklis.
7. Įjungimo mygtukas.
8. Mai nimo laido jung s.
9. Rankinio naudojimo / kojinio pedalo įjungimo mygtukas.
10. Kojinio pedalo jung s.
11. Kojinis pedalas.
12. Rankinė dalis.

Saugaus naudojimo perspėjimai
 Laikykitės žemiau esančių saugumo perspėjimų, kad išvengtumėte galimų pavojų naudojant prietaisą.
 Paruoškite  prietaisą  naudojimui  naudojimo  vietoje.  Nenaudokite  prietaiso  ten,  kur  daug  nešvarumų,  labai  karšta  ar

drėgna. Rekomenduojamos naudojimo sąlygos yra kambario temperatūra: 10 – 40°C. Oro drėgnumas 30 – 75%.  Slėgis
700–1060 hPa.

 Būkite  atsargūs,  kad nenumestumėte  rankinės  prietaiso  dalies,  nes  galite  pakenk  prietaiso  rutuliniams  guoliams  ir
variklio patvarumui.

 Neleiskite, kad ant prietaiso rankinės dalies ir valdymo bloko patektų vandens ar kitų skysčių.
 Nekiškite el. nklo kištuko šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
 Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo mai nimo laidas pažeistas. Kreipkitės į servisą.
 Saugokite prietaisą nuo vaikų. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 Nekiškite daug kištukų į vieną el. nklo lizdą, naudodami šakotuvus, nes tai gali sukel  gaisro pavojų.
 Niekada nemėginkite ardy  ar taisy  prietaiso patys. Kreipkitės į servisą.
 Norėdami įjung  prietaisą į rozetę, pirmiausia įsi kinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
 Nepalikite prietaiso šalia ugnies, karščio šal nių, veikiančio orkaitės ir pan. Nelaikykite saulėkaitoje.
 Visuomet įsi kinkite, kad prietaisas nėra sugedęs, dalys neatsipalaidavusios, nėra neįprastų garsų, prietaisas naudojant

nenormaliai nekaista ir kt. Pastebėjus veikimo sutrikimą, kreipkitės į servisą.
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 Įsi kinkite, kad jūsų naudojama įtampa yra nkama. Vardinė prietaiso naudojama įtampa yra 110 V/220 V.
 Prietaisą naudo  turėtų k žmonės, specialiai apmoky  naudo s elektriniu mikrovarikliu.
 Šio prietaiso rankinė ir kojinė dalys yra skirtos naudo  k su konkrečiu šiuo prietaisu.
 Naudokite k ISO standartus a nkančius antgalius.
  Įstačius antgalį į griebtuvą, maksimalus projekcinis ilgis turėtų bū  mažesnis nei 35 mm. Minimalus likęs ilgis įstačius 10

mm. Antgalio matmenys: 2,35 mm (ISO7785-2, pas 2).
 Nenaudokite prietaiso, jei antgalis pradėjo labai vibruo . Priveržkite.
 Norėdami pakeis  antgalį, išjunkite prietaisą.
 Prietaisas gali perkais , sugedus rutuliniams guoliams, esant per didelei antgalio apkrovai ir pan. Prietaisui įkaitus iki iš

anksto nustatytos temperatūros, ju klis nutrauks elektros ekimą prietaisui. Palaukite 30 s., tada įjunkite iš naujo.
 Naudodami prietaisą dėvėkite apsauginius drabužius, kaukę nuo dulkių ir akinius. Už krinkite gerą patalpos ven liaciją.
 Laikykite darbo vietą sausą ir švarią.
 Nevalykite prietaiso sudrėkinta šluoste, naudokite k sausą, minkštą šluostę.

Sukimosi greičio ir antgalio skersmens a kimo lentelė

Surinkimas ir naudojimas
Antgalio nuėmimas ir uždėjimas

1. Norėdami nuim  antgalį, pasukite rankeną ir ištraukite antgalį.
2. Norėdami uždė  antgalį, įsi kinkite, kad griebtuvo ertmė yra atviroje padėtyje, kad galėtumėte įkiš  antgalį, ir pasukite

priešinga kryp mi, kol spragtelės.

Įspėjimai:
 Visuomet laikykite rankeną, sugriebimo mechanizmą ir antgalį švarius prieš surinkdami.
 Visuomet išjunkite prietaisą prieš keisdami antgalį.
 Įkiškite antgalį iki pat galo jam skirtoje ertmėje. Gerai priveržkite kaip parodyta.
 Nenaudokite gerai neįkišto ir nepriveržto antgalio, nes tai yra labai pavojinga.
 Nesukite rankenoje esančio antgalio nuėmimo mechanizmo prietaisui veikiant.
 Niekada nenaudokite sulenktų, nelygių ar pažeistų antgalių. Naudokite k standar nius antgalius.

Variklio naudojimas
1. Įsi kinkite, kad prietaiso jungtukas yra OFF padėtyje.
2. Prijunkite rankinę dalį.
3. Nustatykite greičio valdiklį į MIN padė .
4. Įstatykite,  kaip  nurodyta  aukščiau,  norimą  antgalį  ir  užfiksuokite  pasukdami  rankenos  centrinę  dalį,  kol  spragtelės.

Įsi kinkite, kad antgalis nejuda ir yra nkamai sugriebtas griebtuvo.
5.  Įkiškite mai nimo laido kištuką į el. nklo lizdą.
6. Laikykite rankinę dalį viena ranka, o kita ranka paspauskite įjungimo mygtuką.
7. Įsi kinkite, kad prietaisas veikia normaliai, antgalis smarkiai nevibruoja, reguliuodami grei  valdikliu.
8. Išjunkite prietaisą ir prijunkite kojinį pedalą, norėdami jį naudo . Paspauskite prietaiso gale esan  mygtuką į FOOT padė .
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9. Išjunkite prietaisą ir pasirinkite atgalinio veikimo (REV) režimą mygtuku prietaiso šone. Vėl įjunkite, kad variklis veiktų
atgaliniu režimu.

Trikdžių šalinimas
Problema Galimos priežastys Sprendimas

Variklis neveikia, indikatorius nešviečia. Rankinės dalies kištukas prastai įjungtas į
valdymo bloko lizdą.

Tinkamai įstatykite rankinės dalies kištuką
į valdymo bloko lizdą.

Pažeistas laidas. Kreipkitės į servisą.
Sugedo variklis. Pa krinkite,  ar  nesugedęs  variklis.  Jei

reikia, nuneškite jį pataisy .
Neveikia  rankinis  šlifuoklis,  nors  HAND
mygtukas  paspaustas  ir  indikatorius
šviečia. 

Pa krinkite,  ar  nešviečia  perkrovos
indikatorius.

Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.

Ne nkamai prijungta rankinė dalis. Tinkamai prijunkite.
Rankinės dalies laidas pažeistas. Kreipkitės į servisą.
Nusidėvėję angliniai šepetėliai. Kreipkitės į servisą.
Rankinė  dalis  sugedusi.  Jaučiamas
perkai mo kvapas.

Kreipkitės į servisą.

Rankinis valdiklis naudojant įkaista. Pa krinkite korpusą. Kreipkitės į servisą.
Rankinis  valdiklis  naudojant  labai
vibruoja, skleidžia neįprastą kvapą.

Antgalis sulenktas. Pakeiskite antgalį.
Rankinis šlifuoklis sugedęs. Kreipkitės į servisą.

Nesireguliuoja grei s. Greičio valdiklis sugedęs. Kreipkitės į servisą.
Naudojant  prietaisą,  variklis  staiga
nustoja veikęs.

Prietaiso perkrova. Palaukite 30 s. ir vėl įjunkite.

Naudojant  kojinio  valdymo  režimą,
išsijungia variklis.

Neveikia kojinio režimo mygtukas. Nustatykite  „FOOT“  padė .  Įsi kinkite,
kad  nkamai  veikia  mygtukas.  Jei  reikia,
kreipkitės į servisą.

Mygtukas yra HAND padėtyje. Nustatykite mygtuką į FOOT padė .
Kojinio valdiklio laidas pažeistas. Kreipkitės į servisą.
Ne nkamai  sujungtas  kojinės  dalies
kištukas pagr. dalies jungtyje.

Tinkamai sujunkite kištuką.

Prietaisas išjungtas. Įjunkite.
Pastebėję prietaiso gedimą, pasikonsultuokite su gamintojo įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistais.

Specifikacijos: 
 Įtampa: AC 110/220 V.

 Dažnis: 50/60 Hz.

 Išėjimas: DC 3–36 V, 2 A.

 Matmenys: 133  x 120 x 85 mm.

Garan ja 
Garan ja negalioja, jeigu prietaisas naudojamas neatsargiai ir ne pagal instrukcijų nurodymus.

Apie „OSOM Professional“ Youtube:
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000
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