
POUŽÍVATEĽSKÁ 
PRÍRUČKA 

MICRO MOTOR 

Skôr, než prístroj začnete používať, si dôkladne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. 
Uschovajte tento návod na použitie na bezpečnom mieste pre budúce použitie. 

1. PRÍSTROJ NA PILOVANIE NECHTOV je súprava nástrojov na pilovanie a zdobenie
nechtov. Má dvojsmerné otáčanie dopredu a dozadu pre nechtových technikov ľavákov
alebo pravákov. Prípustná rýchlosť otáčania je nastaviteľná, tichý a hladký chod
nadstavca s flexibilným predĺžením, je vhodné použiť na dokončovanie nechtov.

2. Použitie
Je široko používaný na tvarovanie, leštenie, elegantne tvarované a prepichovacie vŕtanie atď.

do predmetov z kovu, dreva, skla, kožených výrobkov, keramiky, plastov a iných materiálov. 

3. Ako používať
(1) Zasuňte kábel so zástrčkou rukoväte do výstupnej zásuvky na hlavnom

ovládacom prístroji.

ovládacom prístroji.

(2) Uvoľnite skľučovadlo otáčaním strednej časti na násadci doľava a vložte/vymeňte bit a
utiahnite skľučovadlo otočením strednej časti na násadci doprava.

(3) Zapojte ovládač do vhodného zdroja napájania.
(4) Zvoľte smer „VPRED“ alebo „VZAD“ a potom zapnite hlavný vypínač,

aby ste spustili prístroj.
(5) Otáčajte gombíkom rýchlosti posuvu, ktorým potrebujete, posunutím rukoväte ovládania. rýchlosti.

4. Technické špecifikácie:

 

Model Rozmery Hmotnosť © 

Model Rozmery Hmotnosť 

L2(mm)   L3(mm) 

 
                                                            

3.  
5. Prevádzkový postup

Montáž a demontáž tyče
Pôvodne je pripojená prázdna tyč       2,35 mm,
ale ľubovoľný bit je možné namontovať podľa
potreby. Prosím, použite skľučovadlo vhodné pre
vybraný bit.
(1) .Držte nadstavec v ruke a otočte nastavovací

krúžok úplne v smere „R“.  Vyberte prázdnu
tyčinku a vložte bit do spodnej časti skľučovadla.

(2) .Vráťte nastavovací krúžok do smeru „S“,
kde je skľučovadlo zaistené.

(3) .Uistite sa prstami, že sa vrták a skľučovadlo
môžu otáčať. Pri zaisťovaní dbajte na to, aby
ste si neporanili prst na hrane bitu.

Nikdy nehýbte 

nastavovacím 

krúžkom počas 

prevádzky 
  R: Odstráňte 

S: Zaistite  

  Nasaďte krúžok 

6. Bezpečnostné opatrenia
*Nižšie uvedené bezpečnostné pokyny si je potrebné prečítať, aby ste sa vyhli
potenciálnym rizikám, ktoré by mohli viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu prístroja.

     Použite správne napätie zdroja uvedené na prednom paneli ovládača. 
©. Začnite používať, keď je skľučovadlo dobre upevnené. 
©. Zastavte prístroj, keď pri práci spozorujete akýkoľvek abnormálny pohyb/hluk. 
©. Rýchlosť nastavujte postupne, nie náhle. 
©. Počas prevádzky prístroja sa nedotýkajte žiadnej rotujúcej časti.

©. Pri zmene smeru najskôr prístroj zastavte. 
©. Na ventilačné posúvače ovládača neklaďte handričku ani nič iné a 

chráňte ich aj pred prachom. 
©. Ak sa kábel preruší, musí ho vymeniť výrobca alebo servisné oddelenie 

alebo iní technici. aby sa predišlo nebezpečenstvu. 
©. Toto náradie nie je určené pre tých, ktorí majú mentálne alebo fyzické 

poruchy alebo majú málo skúseností a zdravého rozumu, pokiaľ nie sú pod 
dohľadom alebo nie sú poučení svojimi opatrovníkmi. 
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú. 

1 
Súčasti 
1.Riadiaca skriňa 2. Konektor motora 

Kombinovaný spínač Napájanie-Ovládani 

5. Prevádzkový postup 

Komponenty JD500 

1.Ovládacia skrinka 2. LED napájania

3.Kábel JS motora 4. Konektor motora

5. Gombík na ovládanie rýchlosti 6. Nožný pedál

7. Testovacia tyčinka    8. Upínacie puzdro

9. Prepínač voľby dopredu/dozadu

10. Prepínač ručného/nožného voliča

11. Stojan nadstavca

12. Jednosmerný motor 13. Rukoväť skľučovadla

14. Konektor nožného pedálu 15. Napájací kábel

Komponenty 

1.Ovládacia skrinka 2. Konektor motora

3. Držiak nadstavca 4. Kábel JS motora

5. Upínacie puzdro 6. Testovacia tyčinka

7. Rukoväť upín. puzdra  8. Nožný pedál

9. Gombík na ovládanie rýchlosti  10.LED rýchlosti

11. LED napájania

12. Prepínač voľby dopredu/dozadu

13 Vypínač

14. Prepínač ručného/nožného voliča

15 Rukoväť JS motora 16. Spínač napájania

17. Konektor nožného pedálu 18. Napájací kábel

Rozmery Hmotnosť 

Hmotnosť Rozmery 

Komponenty 

1.Ovládacia skrinka 2. Konektor motora

3. Kombinovaný spínač Napájanie-Ovládanie rýchlosti

4.Kábel JS motora 5. Upínacie skľučovadlo

6. Testovacia tyčinka 7. Stojan nadstavca

8. Prepínač voľby dopredu/dozadu

9 Nadstavec JS motora

10. Rukoväť upínacieho skľučovadla

11. Napájací kábel

2&3
Komponenty 

1.Ovládacia skrinka 2. LED rýchlosti

2. LED napájania    4. Konektor motora

5.Kábel JS motora 6. Upínacie skľučovadlo

7. Testovacia tyč

8. Rukoväť upínacieho skľučovadla

9. Prepínač voľby dopredu/dozadu

10 Vypínač   11.Ovládanie rýchlosti

12. Stojan na nadstavec

13 Nadstavec JS motora 14 Napájací kábel

11. Napájací kábel

Komponenty JD700 

1.Ovládacia skrinka 2. Zobrazenie rýchlosti

3. Gombík ovládania rýchlosti

4. Prepínač ručného/nožného voliča

5. Konektor nožného pedála    6.Kábel JS motora

7. Upínacie skľučovadlo 8.Testovacia tyčinka

9. Prepínač voľby dopredu/dozadu

10. Nožný pedál  11 .Konektor motora 

12. Stojan nadstavca   13. Nadstavec JS motora

14. Rukoväť skľučovadla   15.Napájací kábel

Komponenty 

1.Ovládacia skrinka

2. Prepínač voliča vpred/vzad
3 LED Rýchlosti               4. LED napájania
5. Konektor motora          6. Kábel JS Motora

7. Upínacie skľučovadlo   8. Testovacia tyčinka
9. Vypínač 10. Prepínač ručného/nožného voliča
11. Gombík ovládania rýchlosti

12. Nožný pedál             13. Stojan na nadstavec
14 Konektor nožného pedálu
15 Nadstavec jednosmerného motora

16 Rukoväť upínacieho puzdra 17 Napájací kábel

Komponenty 
1.Ovládacia skrinka 2 Gombík ovládania rýchlosti
3 Vypínač
4. Prepínač voliča vpred/vzad
5 Prepínač ručného/nožného voliča
6 Nožný pedál             7. Upínacie skľučovadlo
8. Testovacia tyčinka   9. Konektor motora
10. Držiak nadstavca 11. Kábel JS motora
12 Konektor nožného pedálu
13 Nadstavec JS motora
14 Rukoväť upínacieho puzdra
15 Vypínač napájania  16 Napájací kábel

Komponenty 

1 .Ovládacia skrinka 

2.Kombinovaný spínač Napájanie-Ovládanie rýchlosti

3.Prepínač voľby dopredu/dozadu

4.Kábel JS motora 5.Upínacie skľučovadlo

6. Testovacia tyčinka 7. Konektor motora

8. Držiak nadstavca

9. Nadstavec jednosmerného motora

10 Rukoväť upínacieho skľučovadla

11.Napájací kábel

10 
Komponenty 

1. Ovládacia skriňa 2. Vypínač 

3. Prepínač ručného/nožného voliča

4. Konektor motora 5. Kábel JS motora

6. Testovacia tyčinka 7.Upínacie skľučovadlo

8. Rukoväť skľučovadla   9.Stojan nadstavca

10. Gombík ovládania rýchlosti

11 Nožný pedál 12.Držiak poistky

13 Nadstavec JS motora 

14 Konektor nožného pedálu 

15 Napájací kábel 

Komponenty 

1. Ovládacia skriňa 2 Vypínač 

3. Prepínač ručného/nožného voliča

4. Konektor motora 5. Ovládanie rýchlosti

6. Nožný pedál 7. Držiak poistky   Upínacie skľučovadlo 

8. Konektor nožného pedálu  Rukoväť skľučovadla 

9. Napájací kábel 10. Nadstavec JS motora

11. Testovacia tyčinka 12. Upínacie skľučovadlo

Popis produktu 

1. Atraktívny vzhľad. Riadiaca jednotka: kompaktná. Jednoduchá obsluha. 

2. Variabilná rýchlosť na výber.  Možnosť nastavenia smeru otáčania 

nadstavca. 

3. Ručný / nožný spínač na ovládanie rýchlosti nadstavca.

4. Riadiaca jednotka je vybavená automatickým nadstavcom. Nadstavec:

Nízka hlučnosť, nízke vibrácie. Nadstavec sa nezahrieva. 

5. Poistka je externá. Jednoduchá výmena poistky

6. Ochranný systém proti preťaženiu. 


