
STRONG 210 mikromotor használata

Kidolgozó eszköz behelyezése a kézidarabba: a szerszámbefogó 
nyitásához illetve zárásához forgassa el az alábbi képen jelölt részt. 
Ügyeljen rá, hogy a kidolgozó eszközt, teljes mélységéig nyomja be a 
szorítópofába!

• Jelen kézidarab és pedál, csak a hozzá tartozó vezérlőegységgel
együtt használható

• Csiszolófej méretei
※Szár átmérő: 2.35mm (ISO7785-2 TYPE2)
※Szár minimum hossza: 10mm
※A csiszolófej rögzítése után a tokmányból kiálló rész teljes
hossza ne haladja meg a 30 mm-t. Csak ISO minősítéssel
rendelkező csiszolófejet használjunk.

• Ne használjunk rozsdás, illetve hajlott csiszolófejet, mert az kárt
okozhat a csapágyakban.

• A csiszolófej cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket.
• Vigyázzon, hogy ne ejtse le a kézidarabot mert az megsérülhet.

Abban az esetben, ha mégis leesik, ellenőrizze, hogy a csiszolófej
nem görbült-e meg, valamint, hogy használat közben tapasztal-e
melegedést.

• Ha a kézidarab használatában bármilyen hibát tapasztal, úgy azt
csak javítás után használja.

• Ne kapcsolja be a készüléket amíg a szorítópofa nyitott állásban
van. (ez rövidzárat okozhat a motorban)

• Használat közben ne nyissa ki a szorítópofát.
• Ne tegye le a kézidarabot addig amíg az teljesen meg nem állt.



A vezérlő egység használata

Kézidarab vezeték csatlakozó aljzat

Fordulatszám szabályozó

• Ne használja a készüléket arra alkalmatlan illetve párás
helyiségben.

• Először alacsonyabb fordulatszámon járassuk a motort, majd ha
minden rendben növelhetjük a fordulatszámot.

• A fordulatszámszabályozót gyengéd mozdulatokkal forgassuk.
• 220-230V~/240V/ Biztosíték : 2A
• A tápegységet csak kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a

hálózati dugaljba.
• A motor túlterhelés elleni védelemmel van ellátva. Ez a funkció

automatikusan bekapcsol ha a motor túl nagy terhelésnek van
kitéve.

• A tápegység mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt a dugaljból.
• A készüléket csak a beállított feszültségű villamos hálózaton

használja.
• A pedál ON/OFF típusú, fordulatszámszabályozásra nem

alkalmas.



Váltás láb, illetve kézi üzemmód között

Pedál vezeték csatlakozó
aljzat

Forgásirány változtatása Hálózati üzemmód * Ki-be kapcsoló gomb

*: Ügyeljen rá, hogy ez a kapcsoló MINDIG 220V-os állásban legyen, ellenkező esetben a berendezés károsodhat. 
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