
DR-318 Användarmanual för glasmaskin
För att säkerställa smidig drift och säker prestanda, läs bruksanvisningen noggrant före användning:

Installation och trådanslutning:
1. Stäng av strömkällan till OFF.
2. Anslut till huvudströmkällan.
3. Ställ hastighetsreglaget moturs till slutet.
4, Anslut den 5-poliga kontakten på det bärbara sliphuvudet/handstycket till OUTPUT-uttaget 
på huvudpanelen eller handenheten på huvudpanelen enligt pilens riktning på toppen.

5. Anslut pedalomkopplaren till FOOT S/#-uttaget enligt pilens riktning på toppen.

6. Välj slipform av olika storlekar enligt faktiska krav och fäst den på framsidan av  sliphuvudet.

Drift:

1. Slå på strömkällan till ON, och indikatorn POWER ska vara på, och maskinen är klar
att användas.
2. Vrid HASTIGHETSKONTROLLEN långsamt medurs och det bärbara sliphuvudet börjar svänga och 
accelerera, till högsta hastighet.
3. Vrid SPEED CONTROL moturs för att bromsa in sliphuvudet.
4. Svängriktningen kan bytas: Just CHANGE till FWD betyder medurs och REV betyder motsols.

5. Justera sliphuvudets hastighet inom ett rimligt område. 

Specifikationer:
- Huvuddel 1. Märkspänningsområde: 110-120V, 220-240V~50/60Hz 2 Märkeffekt: 12W 3. 

Utgångsmärkspänning: DC 0-18V 4. Utström: 1,0A
- Handstycke (motor) del: 

Arbetsspänning: DC 0-18V 
Märkström: 1,0A
RPM: 0-30000 RPM.

Instruktioner:
1. Ändra inte vändriktningen för ofta, annars skadar det sliphuvudet.
2. Vrid SPEED CONTROL moturs för att bromsa sliphuvudet till ett minimum innan du stänger av
och ställer huvudströmkällan på 0.
3. Efter användning, sätt sliphuvudet på toppen av huvudpanelen.
4. Medan sliphuvudet är i drift, dra aldrig ut den 5-poliga kontakten på det bärbara
sliphuvudet.
5. Koppla från strömkällan för lång inaktivitet.
6. All otillåten demontering av det förbjudna. Vid eventuella haverier, vänligen kontakta
agenten eller ett auktoriserat reparationscenter. Vi lovar snabb, hög kvalitet och 
tillfredsställande service.
7. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant
eller liknande personer för att undvika fara.
8. Apparaten är inte redo för den fysiskt svaga, långsamma responsen eller 
barn, utom i säkerhetsansvaret för vägledning eller assistans. Barnen bör vara förmyndare.

9. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
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