
  Przeznaczenie produktu:
Urządzenie do pedicure i zabiegów kosmetycznych

Dziękujemy za dokonanie zakupu.

W celu bezproblemowego działania przez wiele lat, prosimy o zapoznanie się  ze wszystkimi wskazówkami przed 
rozpoczęciem pracy oraz o zatrzymanie niniejszej instrukcji.

Należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami przed użyciem

OPIS /GWARANCJA

' lat (* Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego wykorzystania lub normalnego zużycia łożyska, tulei zaciskowej, silnika)

USŁUGA ZA OPŁATĄ
W przypadku awarii lub usterki spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem
 Zastosowania niewłaściwego napięcia wejściowego (AC)
Upuszczenia podczas ustawiania lub przenoszenia
 W przypadku niewłaściwego użycia
Wadliwego działania po naprawie w miejscach nie zalecanych przez producenta

Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać następujących wskazówek

Nie należy używać uszkodzonych lub wadliwych kabli zasilających, wtyczek i gniazd

 Może to spowodować niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem elektrycznym.

Przy odłączaniu kabla zasilającego, należy przytrzymać wtyczkę, nie wolno dotykać jej mokrymi rękami.

Nie należy używać = nie należy zginać nadmiernie kabla zasilającego i nie należy naciskać go ciężkimi przedmiotami, może to 

spowodować porażenie prądem elektrycznym i pożar.

 Użyj przewodu uziemienia, pęknięcie lub wyciek elektryczny mogą spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym 

lub uziemienie, należy zwrócić się do elektryka lub do głównego biura.

Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych i świec lub papierosów, ponieważ może to spowodować pożar.

 Produkt należy używać pod ścisłym nadzorem jeśli jest używany lub znajduje się w pobliżu osób bardzo młodych, w podeszłym 

wieku lub niepełnosprawnych, nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru w pomieszczeniu, w którym produkt został zainstalowany 

produkt.



i włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia stosując 

jeden lub więcej z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia urządzenia odbierającego.

- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami

* Podłączenie sprzętu do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego są podłączone 

inne urządzenia.

- Konsultacja z serwisantem producenta lub lokalnym."

SPECYFIKACJA PRODUKTU

.. obr./min WEJŚCIE BEZPIECZNIK WYJŚCIE
C/8 . HP

WYMIARY
[MM]

WAGA WYMIARY
[MM]

WAGA

30.000 OBR. / MIN
AC 100-120V-5ty60H2 -B-7t75DVT5AL 400 W W 245

0 265

H 150

47 kg
31,5 X 27,4

D 146
0,37kg

AC 220-240V~50/60HJZ ■&2>!?5(1VT2AL 330 WJeden na zewnątrz 
(w wlocie 
urządzenia), inne dla 
wewnątrz urządzenia

CZĘŚĆ. NAZWA



USTAWIENIE I OBSŁUGA

# Włączony przycisk zasilania i pole obr./min pokazuje numer.

* Maksymalna znamionowa temperatura otoczenia pracy; 30t
* Aby uniknąć przegrzania, pozostaw miejsce co najmniej 30 cm od maszyny ze wszystkich stron

. W żadnym wypadku szczeliny wentylacyjne w urządzeniu nie mogą być zablokowane,
* Produkt należy przechowywać z dala od wilgoci.
* Urządzenia nie należy używać do usuwania cieczy.
* Produkt powinien być otwierany tylko przez wykwalifikowaną osobę upoważnioną 

przez producenta.
* Nieupoważnione otwarcie będzie prowadzić do utraty praw gwarancji.
*  Nie należy używać benzyny lakowej lub chemicznych detergentów do czyszczenia 

obudowy. Jeśli jest to konieczne, należy użyć mokrego ręcznika (Odłącz wcześniej od 

źródła zasilania )

OSTRZEŻENIE; Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, produkt należy 

podłączać wyłącznie do zasilania z uziemieniem ochronnym.



PROCEDURA ZAMKNIĘCIA 

1) Naciśnij przycisk zasilania z przodu.
2) Wyłącz wyłącznik zasilania z tyłu produktu

WYMIANA WORKA NA KURZ

1) Odłącz uchwyt.
2) Wyciągnij worek na kurz. 
3) Wymień na nowy.

Nigdy nie uruchamiaj silnika bez worka na kurz!

INSTRUKCJA KONSERWACJI I CZYSZCZENIA: UCHWYT ISL

Wyjmij wiertło i zdejmij obudowę uchwytu obracając ją.
Zdejmij obudowę silnika obracając ją.
Wyczyść każdą część suchą ściereczką, lub pędzlem Montaż należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności 
do demontażu.

» "s

Temperatura (-A E) ("Cl 10-30
Wilgotność względna (do (■ %) 30-75

Ciśnienie atmosferyczne  (hPa) 700-1060

Warunki 
transportu
i
przechowywania
.

Temperatura (° 20-60

Wilgotność względna (%) 10-90
Ciśnienie atmosferyczne (hPa) 500-1060
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