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PROXXON-MICROMOT MOS
graveerimisseade



Enne kasutusjuhendi lugemist voltige jooniste lehed lahti.

-

Joonis 1

Joonis 2



Joonis 4

Joonis 3



Algupärase kasutusjuhendi tõlge

Kasutusjuhised
PROXXON-MICROMOT MOS
graveerimisseade

Lugupeetud klient!

Õnnitleme teid graveerimisseadme PROXXON 
MICROMOT MOS ostu puhul. Teil on nüüd täiuslik 
seade iga liiki puidu lõikamiseks, mööbli ja 
antiikesemete taastamiseks ja üldiseks töötlemiseks, 
puit- või kipskujude nikerdamiseks, linoleumi 
lõikamiseks ja paljudeks muudeks töödeks.

Tarnekomplekti kuuluvad:
1 tk Graveerimisseade MOS
1 tk Kinnitusmutri võti
1 tk Asendusterad (3 tk, bimetallist): U, V ja 

lapiktera
1 tk Kasutusjuhend
1 tk Üldised ohutusnõuded

MOS pakub teile:
1. Parimat töötamismugavust ja käepärasust 

tänu ergonoomilise kujuga kestale.
2. Väikest kaalu optimaalseks käsitsemiseks ja 

väsimise vähendamiseks töötamise ajal.
3. Valualumiiniumist ülekandekorpust koos 

täpselt kinnitatud kuullaagritega ja suurt 
püsivust raske koormuse all.

4. Vaikset, jõulist ja hooldusvaba 24-pooluselist 
mootorit.

5. Elektriohutust vastavalt kaitseklassile II.

Enne seadme esmakordset kasutamist lugege 
palun käesolevad ohutusnõuded ja kasutusjuhised 
korralikult läbi.

Nii saate
1. graveerimisseadet paremini tundma õppida
2. vältida väärast kasutamisest tingitud probleeme
3. pikendada graveerimisseadme tööiga
4. vähendada vigastuste ohtu
5. kasutada graveerimisseadet veelgi 

tulemuslikumalt.

Palun võtke teadmiseks ka alljärgnev:
PROXXON ei vastuta kahjude eest mis on 
põhjustatud:
1. ebatavalisest kasutamisest
2. seadme kasutamisest juhendis nimetamata 

otstarbel
3. ohutusnõuete eiramisest.

Garantii kaotab kehtivuse ka siis, kui:
1. seadet on kasutatud valesti
2. seadet on kasutatud valel otstarbel
3. seadet on muudetud või lahti võetud.

Kasutage ainult ehtsaid PROXXON-i varuosi. 
Ainult need võivad tagada parima kvaliteedi ja 
töökindluse.
Me jätame endale õiguse teha muudatusi ja 
täiendusi ette teatamata.

Graveerimisseade MOS

Seadme osad (joonis 1):
1. Toitelüliti
2. Riputi
3. Toitejuhe koos pistikuga
4. Lõiketera kinnitusmutter
5. Tuulutuspilud
6. Kinnitusmutri võti
7. Lõiketerad

Tehnilised andmed
Mootor:
Pinge 220...240 V
Võimsus 50 W
Pöörlemissagedus 11 000 p/min
Kaal ligikaudu 640 g
Müratase ligikaudu 74 dB (A)
Käepideme vibratsioon: < 2,5 m/s²

Töötamise ajal võib müratase ületada 85 dB(A). 
Kandke kuulmekaitsmeid!

Ainult kuivas keskkonnas kasutamiseks

Kaitseklass II

Palun ärge visake seda masinat 
olmejäätmete hulka!

HOIATUS!
Palun arvestage alljärgnevat:
Enne seadme mistahes hooldust lahutage 
toitejuhe elektrivõrgust!
Veenduge alati, et käivituslüliti on väljalülitatud 
asendis ega võimalda seadme ootamatut või 
juhuslikku käivitumist.

Graveerimisseadme MOS kasutamine

Lõiketerade paigaldamine või vahetamine 
(joonis 2)

HOIATUS:
Enne lõiketerade paigaldamist või vahetamist veenduge 
alati, et toitejuhe on elektrivõrgust lahutatud!
Lõiketerade käsitsemisel võtke arvesse järgmist:
Lõiketeral on terav lõikeserv.
VIGASTUSTE OHT!

1. Lõdvendage kinnitusmutter (1) kinnitusmutri 
võtme (2) abil ja tõmmake lõiketera (3) 
ettepoole välja.

2. Suruge uus lõiketera pilusse.
3. Keerake kinnitusmutter uuesti pingule.



Veenduge, et lõiketera on korralikult kinnitatud. 
See on oluline korralikuks ja ohutuks tööks. Sellest 
on kasu nii toorikule kui lõiketerale ja see 
vähendab oluliselt kulumist. Lisaks on töö 
tulemused oluliselt paremad.

Märkus
Nürid lõiketerad tuleb õigel ajal välja vahetada.
Lõiketeri saab teritada teritusluisuga nr 28 578 (ei 
kuulu tarnekomplekti).

Graveerimisseadmega töötamine

HOIATUS!
Ärge käivitage seadet, kui see on koormuse all 
(telgkoormus).
Ärge töötage kaitseprillideta.

1. Kinnitage toorik korralikult.
2. Käivitage seade käivituslülitiga (1, joonis 1).
3. Hoidke seadet nii, et tuulutuspilud (5, joonis 1) ei 

ole kaetud.
4. Juhtige seadet kerge käesurvega (joonis 4) ja 

vältige tugevat survet. Te saavutate puhtama 
töötulemuse, kui lasete seadmel endal 
materjali lõigata ilma suurema surveta.

Kui seade on üle kuumenenud, lülitage see kohe 
välja ja laske maha jahtuda.

HOIATUS!
Töötage alati enda kehast eemale ja ärge hoidke 
oma sõrmi või käsi (joonis 3) lõikamise suunas. Te 
võite end libastumise korral vigastada. Töötage 
nagu on näidatud joonisel 4!

Märkus
Enne töö alustamist joonistage või märkige kujundi 
kava toorikule ja lõigake see jämedalt välja.
Tehnilisi juhendeid või näidiseid võite leida 
raamatukauplustest.
Materjalide ja töötehnoloogia kohta võite kasulikku 
teavet leida ka meie „Mudeliehitaja 
käsiraamatust“, mille tootekood on 28 996.

Korrashoid ja hooldus

HOIATUS!
Enne hooldustoimingu alustamist eemaldage alati 
pistik toitevõrgust.

Veenduge alati, et tuulutuspilud on vabad.
Kontrollige korrapäraselt, et toitejuhtmel ei ole 
kahjustusi.
Kahjustatud juhe laske elektrikul välja vahetada.
Graveerimisseade ei vaja mingit erihooldust, vaid 
ainult aeg-ajalt puhastamist. Kui järgite käesolevat 
kasutusjuhendit, töötab see seade kaua, 
töökindlalt, ohutult ja tulemuslikult.

HOIATUS!
Palun ärge visake seadet olmejäätmete hulka!
Seade sisaldab väärtuslikke materjale, mida saab 
taaskasutada.
Kui teil on selle kohta küsimusi, pöörduge palun 
kohaliku jäätmekäitlusettevõtte või kohaliku 
omavalitsuse poole.

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja nimi ja aadress:
PROXXON S.A.
6-10, Härebierg
L-6868 Wecker

Kirjeldus: Graveerimisseade MOS

Mudel nr 28644

Me kinnitame, et nimetatud seade vastab 
järgmistele EÜ direktiividele.
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DIN EN 60745-1 / 06.2007
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Algupärase kasutusjuhendi tõlge

Kasutusjuhised


PROXXON-MICROMOT MOS


graveerimisseade


Lugupeetud klient!


Õnnitleme teid graveerimisseadme PROXXON MICROMOT MOS ostu puhul. Teil on nüüd täiuslik seade iga liiki puidu lõikamiseks, mööbli ja antiikesemete taastamiseks ja üldiseks töötlemiseks, puit- või kipskujude nikerdamiseks, linoleumi lõikamiseks ja paljudeks muudeks töödeks.


Tarnekomplekti kuuluvad:


1 tk
Graveerimisseade MOS


1 tk
Kinnitusmutri võti


1 tk
Asendusterad (3 tk, bimetallist): U, V ja lapiktera


1 tk
Kasutusjuhend


1 tk
Üldised ohutusnõuded


MOS pakub teile:


1.
Parimat töötamismugavust ja käepärasust tänu ergonoomilise kujuga kestale.


2.
Väikest kaalu optimaalseks käsitsemiseks ja väsimise vähendamiseks töötamise ajal.


3.
Valualumiiniumist ülekandekorpust koos täpselt kinnitatud kuullaagritega ja suurt püsivust raske koormuse all.


4.
Vaikset, jõulist ja hooldusvaba 24-pooluselist mootorit.


5.
Elektriohutust vastavalt kaitseklassile II.


Enne seadme esmakordset kasutamist lugege palun käesolevad ohutusnõuded ja kasutusjuhised korralikult läbi.


Nii saate


1.
graveerimisseadet paremini tundma õppida


2.
vältida väärast kasutamisest tingitud probleeme


3.
pikendada graveerimisseadme tööiga


4.
vähendada vigastuste ohtu


5.
kasutada graveerimisseadet veelgi tulemuslikumalt.


Palun võtke teadmiseks ka alljärgnev:


PROXXON ei vastuta kahjude eest mis on põhjustatud:


1.
ebatavalisest kasutamisest


2.
seadme kasutamisest juhendis nimetamata otstarbel


3.
ohutusnõuete eiramisest.


Garantii kaotab kehtivuse ka siis, kui:


1.
seadet on kasutatud valesti


2.
seadet on kasutatud valel otstarbel


3.
seadet on muudetud või lahti võetud.


Kasutage ainult ehtsaid PROXXON-i varuosi. Ainult need võivad tagada parima kvaliteedi ja töökindluse.


Me jätame endale õiguse teha muudatusi ja täiendusi ette teatamata.


Graveerimisseade MOS


Seadme osad (joonis 1):


1.
Toitelüliti


2.
Riputi


3.
Toitejuhe koos pistikuga


4.
Lõiketera kinnitusmutter


5.
Tuulutuspilud


6.
Kinnitusmutri võti


7.
Lõiketerad


Tehnilised andmed


Mootor:


Pinge
220...240 V


Võimsus
50 W


Pöörlemissagedus
11 000 p/min


Kaal ligikaudu
640 g


Müratase
ligikaudu 74 dB (A)


Käepideme vibratsioon:
< 2,5 m/s²


Töötamise ajal võib müratase ületada 85 dB(A). Kandke kuulmekaitsmeid!


		Ainult kuivas keskkonnas kasutamiseks

		



		

		



		Kaitseklass II

		



		

		



		Palun ärge visake seda masinat olmejäätmete hulka!

		





HOIATUS!


Palun arvestage alljärgnevat:


Enne seadme mistahes hooldust lahutage toitejuhe elektrivõrgust!


Veenduge alati, et käivituslüliti on väljalülitatud asendis ega võimalda seadme ootamatut või juhuslikku käivitumist.


Graveerimisseadme MOS kasutamine


Lõiketerade paigaldamine või vahetamine (joonis 2)


HOIATUS:


Enne lõiketerade paigaldamist või vahetamist veenduge alati, et toitejuhe on elektrivõrgust lahutatud!


Lõiketerade käsitsemisel võtke arvesse järgmist:


Lõiketeral on terav lõikeserv.


VIGASTUSTE OHT!


1.
Lõdvendage kinnitusmutter (1) kinnitusmutri võtme (2) abil ja tõmmake lõiketera (3) ettepoole välja.


2.
Suruge uus lõiketera pilusse.


3.
Keerake kinnitusmutter uuesti pingule.


Veenduge, et lõiketera on korralikult kinnitatud. See on oluline korralikuks ja ohutuks tööks. Sellest on kasu nii toorikule kui lõiketerale ja see vähendab oluliselt kulumist. Lisaks on töö tulemused oluliselt paremad.


Märkus


Nürid lõiketerad tuleb õigel ajal välja vahetada.


Lõiketeri saab teritada teritusluisuga nr 28 578 (ei kuulu tarnekomplekti).


Graveerimisseadmega töötamine


HOIATUS!


Ärge käivitage seadet, kui see on koormuse all (telgkoormus).


Ärge töötage kaitseprillideta.


1.
Kinnitage toorik korralikult.


2.
Käivitage seade käivituslülitiga (1, joonis 1).


3.
Hoidke seadet nii, et tuulutuspilud (5, joonis 1) ei ole kaetud.


4.
Juhtige seadet kerge käesurvega (joonis 4) ja vältige tugevat survet. Te saavutate puhtama töötulemuse, kui lasete seadmel endal materjali lõigata ilma suurema surveta.


Kui seade on üle kuumenenud, lülitage see kohe välja ja laske maha jahtuda.


HOIATUS!


Töötage alati enda kehast eemale ja ärge hoidke oma sõrmi või käsi (joonis 3) lõikamise suunas. Te võite end libastumise korral vigastada. Töötage nagu on näidatud joonisel 4!


Märkus


Enne töö alustamist joonistage või märkige kujundi kava toorikule ja lõigake see jämedalt välja.


Tehnilisi juhendeid või näidiseid võite leida raamatukauplustest.


Materjalide ja töötehnoloogia kohta võite kasulikku teavet leida ka meie „Mudeliehitaja käsiraamatust“, mille tootekood on 28 996.


Korrashoid ja hooldus


HOIATUS!


Enne hooldustoimingu alustamist eemaldage alati pistik toitevõrgust.


Veenduge alati, et tuulutuspilud on vabad.


Kontrollige korrapäraselt, et toitejuhtmel ei ole kahjustusi.


Kahjustatud juhe laske elektrikul välja vahetada.


Graveerimisseade ei vaja mingit erihooldust, vaid ainult aeg-ajalt puhastamist. Kui järgite käesolevat kasutusjuhendit, töötab see seade kaua, töökindlalt, ohutult ja tulemuslikult.





HOIATUS!


Palun ärge visake seadet olmejäätmete hulka!


Seade sisaldab väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada.


Kui teil on selle kohta küsimusi, pöörduge palun kohaliku jäätmekäitlusettevõtte või kohaliku omavalitsuse poole.


EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON


Tootja nimi ja aadress:


PROXXON S.A.


6-10, Härebierg


L-6868 Wecker


Kirjeldus: Graveerimisseade MOS


Mudel nr 28644


Me kinnitame, et nimetatud seade vastab järgmistele EÜ direktiividele.


		EÜ elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv

		2004/108/EMÜ


DIN EN 55014-1 / 09.2003


DIN EN 55014-2 / 08.2002


DIN EN 61000-3-2 / 09.2005


DIN EN 61000-3-3 / 06 2006



		EÜ masinadirektiiv

		2006/42/EMÜ


DIN EN 60745-1 / 06.2007



		EÜ madalpingedirektiiv

		2006/95/EMÜ


DIN EN 60745-1 / 06.2007





Kuupäev:
10.01.2008


Allkiri:


Ametikoht:


Uurimis- ja arendusosakond


Nimi:
Jörg Wagner


