
   Noname Cosmetics Mill Joker Kynsipora

Sähköviila käsi- ja jalkahoitoihin. Portaaton nopeudensäätö 3000-15000 rpm. Pyörimissuunta myötäpäivään.

Käyttöohje:

Tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ennen laitteen käyttöönottoa.

Tarkista ennen käyttöönottoa toimituksen täydellisyys ja oikea verkkojännite.
Oheinen verkkoadapteri on verkkoliitin, joka on tarkoitettu käytettäväksi 100 V – 240 V käyttöjännitteellä.

-Hiomapäätelineeseen käyvät kaikki kaupallisessa käytössä olevat, tavalliset hiomapäät, joiden varsi on hammasporan
varren halkaisijastandardimitan, 2,32-2,35 mm:n, välillä. Jotta varmistaisit hiomapäätelineen mahdollisimman pitkän
käyttöiän, käytä vain laadukkaita hiomapäitä, joissa on pyöristetty varren pää.

-Huolehdi käsiosaa pois pannessasi välttämättä siitä, että hiomapää ei joudu kosketuksiin ympäristönsä kanssa. On
olemassa vaara, että varsi puristuu kokoon ja se joutuu epätasapainoon. Hiomapään epätasapaino johtaa käsiosa
vaurioitumiseen!

-Hygieenisen työskentelyn takaamiseksi hiomapäät on desinfioitava käytön jälkeen. Kahvan saa desinfioida vain
pyyhkimällä.

-Puhdista käsiosa säännöllisesti kynsipölystä, esimerkiksi pölynimurilla. Kynsipora voi mennä epäkuntoon, mikäli 
kynsipölyä kertyy liikaa. Kertynyt kynsipöly voi tiivistyessään tukkia poran.

Käynnistys: Mill Joker kynsipora käynnistetään nopeuden säätörullasta. Minimiasennossa pyörimisnopeus on noin
3000 rpm ja maksimiasennossa noin 15000 rpm. Pora sammutetaan säätörullasta.

Hiomapäiden vaihto: Sammuta aina pora ennen hiomapään vaihtoa. Paina varressa olevaa akselin lukitusnappia
ja pyöritä hiomapään hopean väristä kiristysmutteria vastapäivään, kunnes kiritysmutteri on löysä. Aseta haluttu
hiomapää, pidä akselin lukitusnappia pohjassa ja pyöritä telakan kiristysmutteria myötäpäivään. Älä käytä liiallista
voimaa kiristysvaiheessa. Älä öljyä tai pese käsiosaa vedellä.

Huomautukset:

Mill Joker soveltuu koti- ja harrastekäyttöön – moottori kuumenee käytössä eikä sovellu jatkuvaan käyttöön
kynsistudiossa. Anna laitteen jäähtyä ennen seuraavaa käyttökertaa. Pidä käsiosan sisäosa, siten kuin se on mahdollista,
vapaana pölystä ja hiontajäämistä. Poista lika ulkoa käsiosasta alkoholilla kostutetulla liinalla ja vältä märkää
sisäpuolella. Säilytä laitetta turvallisessa, viileässä ja kuivassa paikassa.

Irroita laite verkkoadapterista ennen puhdistusta. Käytä vain hiomapäitä, jotka vastaavan hammasporan normaalimittaa
2,32-2,35 mm, ja vältä ruostuneiden tai vaurioituneiden hiomapäiden käyttöä. Tällainen väärä käsittely voi johtaa
liialliseen kuulalaakereiden kulumiseen. Älä anna käsiosan saada voimakkaita tönäisyjä, sillä kuulalaakeri voi siten
vaurioitua. Jos käsiosa on pudonnut sinulta, tarkasta, onko hiomapää taittunut. Huomioi erityisesti se, jos kehittyy ääntä
ja/tai muodostuu kuumuutta. Jos käsiosa on vaurioitunut, lähetä se välittömästi korjaukseen. Älä upota laitetta veteen.
Älä käytä voimakkaita liuottimia laitteen puhdistamiseen.

Älä korjaa laitetta. Laitteessa ei ole osia, joita käyttäjä voisi huoltaa.
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