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Perfect Silver Drill
-manualNAIL FILING MACHINE Perfect Silver Drill is an ideal filing tool set for nail decoration. It has forward and reverse dual
direction-rotations for left- or right-handed nail technicians, from 3,000 to 30,000rpm adjustable speed, quiet & smooth operation
handpiece with a flexible extension, which is convenient to use for finishing the nails.
Technical specifications:
Voltage : 230V
Power : 12W
Rated Speed : 20,000 rpm max.
One set including : Power Box, Quick-change Handpiece, Handpiece Cradle, Bits and Shaft
How to Use
1. Insert the handpiece flex plug into the power output socket on the main control machine.
2. Loose the chuck by left-turning the Middle part on the hand-piece and insert/change the Bit and tighten the chuck by rightturning the Middle part on the hand-piece
3. Plug the controller into appropriate power source.
4. Choose the mode “FORWARD” or “REVERSE” direction, and then switch to “On” position to start the machine.
5. Select the speed level that you need by sliding the speed control handle .
Precautions:
1. Please use the correct power source voltage.
2. Please start to use after the collect is fixed well.
3. Please stop the machine once any abnormal movement/noise is noticed during operation.
4. Please adjust the speed gradually, not abruptly .
5. Please do not touch any rotating part when the machine is working.
6. Please stop the machine at first to change the direction.
7. Please do not place a cloth or anything else on the ventilation slides of the controller, and keep the dust away from it.
8. Please keep the plug out from the power supply after stop the machine.

Perfect Silver Drill - Csiszológép készlet
-használati útmutatóDekoratív megjelenésű, ezüst színű, műköröm csiszológép. Kézi egység tartóval felszerelt, egy mozdulattal cserélhető
csiszolófejjel ellátott, 0-20.000-ig szabályozható fordulatszám, változtatható forgásirány. Jobb és balkezes szakember egyaránt
használhatja. Tartozékok: kézi egység tartó, lábpedál, ajándék csiszolófej készlet.
Általános:
Professzionális manikűr, pedikűr készülék a természetes és műkörmök ápolásához. Csak képzett szakember használhatja! A
helytelenül használt, egyhelyben tartott gép károsítja, kilyukaszthatja a körömlemezt!
A készülék használatával a benőtt köröm, bőrkeményedés és kisebb bőrelváltozások megszüntethetők, az elkészített műkörmök
formálhatók, polírozó hatására a körmök visszanyerik fényüket.
A bekapcsolt gépet, mint egy ceruzát, könnyedén kell vezetni, a kart közben az asztalra vagy a testre kell támasztani. Mindig arra
kell gondolni, hogy nem a nyomás, hanem a fordulatszám hozza a teljesítményt.
Műszaki adatok: 220-230V
Hálózati csatlakozóval ellátott.
Sebesség állítására alkalmas toló kapcsoló: fokozatosan állítható (fordulata :500 / 30.000/perc.) A fordulata a megfelelő gomb
jobbra-ballra csúsztatásával állítható.
Fordulat irányát váltó billenő kapcsoló: a gép forgás irányát lehet vele változtatni.
Hand / Foot váltáshoz billenő kapcsoló: A gép kézi illetve lábpedáljának működését lehet vele kiválasztani.
Hand: kézi irányítás. Foot: Lábpedállal történő irányítás
Csatlakozó hely: a kézi készülék csatlakozásához
Hátsó csatlakozóhely: a lábpedál csatlakoztatásához.
Tartozékok:
1 db kezelő panellel ellátott gép, 1 db lábpedál, 1db könnyített súlyú ezüstszínű kézi elem, csavart kábellel, mely a gépet köti
majd össze a kézi szerkezettel. 5 db csiszolófej, 1 db csiszológyűrű tartó szár gyűrűkkel.
Biztonsági utasítások:
- a szellőzőnyílást munka közben nem szabad eltakarni, befogni.
- csak üzemi feszültségének megfelelő hálózatra lehet csatlakoztatni,
- nem szabad túlterhelni,
- bekapcsolt készülék felügyelet nélkül nem hagyható,
- hibás készülék, sérült készülék nem üzemeltethető,
- nedvesség nem érheti, közelében gyúlékony anyag nem lehet,
- a munkához védőszemüveget javasolt viselni,
- tisztításnál, alkatrészcserénél nem csak kikapcsolni, feszültség mentesíteni kell,
- karbantartást, javítást csak szakember végezhet!
Ápolás, Karbantartás: A készülék különösebb karbantartást nem igényel, azonban a zavarmentes üzemelés és a hosszú élettartam
érdekében rendszeresen tisztítani, portalanítani kell!

