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Felhasználói információk   

Fontos tudnivalók   

A MARIOTTI & C. által kiadott jelen használati utasítás célja, hogy megkönnyítse a BEE 

professzionális csiszológép rendeltetés szerű használatát, és összefoglaljon minden 

hasznos tudnivalót a gép helyes használatával kapcsolatban. A gép tökéletes működése 

csak a leírt utasítások megértése és pontos betartása esetén garantálható. Ezért kérjük, 

hogy a gépet a használati utasítás szigorú követésével használja és tartsa karban. 

A használati utasításban szereplő információk a dokumentum elkészítésének idején 

fennálló állapotnak felelnek meg. A műszaki fejlesztések miatt a terméken kisebb 

módosítások előfordulhatnak.   

Biztonsági óvintézkedések   

▪ A csomagolásban szereplő tételeket nagy gondossággal csomagolja ki. Minden 

részegységet gondosan vizsgáljon meg, hogy a szállítás közben nem sérültek-e 

meg. Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, akkor kérjük, haladéktalanul 

értesítse az ügyfélszolgálatot a sérülés vagy hiány pontos leírásával.    

▪ Gondosan olvassa végig ezt az utasítást a gép használatának megkezdése előtt.    

▪ Rendszeresen vizsgálja felül a kopásnak kitett részeket, hogy állapotuk és 

teljesítményük megfelelő.   

▪ Soha ne nyúljon a gép belső elektromos egységeihez.    

▪ A gép olyan védelmi célú részegységeket tartalmaz, amelyeket sem eltávolítani, 

sem módosítani nem szabad.   

▪ Ne engedje, hogy nem szakképzett és felhatalmazott személy javítást vagy 

karbantartást végezzen a gépen.   

▪ Ne használjon benzint, oldószereket vagy más gyúlékony anyagot a gép 

tisztításához.   

▪ Kizárólag kereskedelemben kapható, nem gyúlékony és nem toxikus 

tisztítószereket alkalmazzon.   

 

 A MARIOTTI & C. kizárja a felelősséget minden olyan káreseménnyel kapcsolatban, 

ami a fentiek be nem tartása miatt következett be. 

 

Jótállási feltételek   

A MARIOTTI&C a számla kiállításától számított 12 hónap időtartamú jótállást ad a gép 

helyes működésére, az anyag- és gyártási hibáktól való mentességére a vonatkozó törvényi 

előírásoknak megfelelően.   

A jelen dokumentumban szereplő utasítások be nem tartása a gyártói jótállás azonnali 

megszűnését vonja maga után.   
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Telepítés és használat   

 

1. Elektromos tápkábel   

2. Lábápolás-kézápolás üzemmód kapcsoló    

3. Pedál csatlakozó   

4. Kéziegység-csatlakozó   

5. Kéziegység kábel   

6. Bekapcsoló és fordulatszám szabályzó gomb    

7. Kijelző   

8. Forgásirányváltó   

9. Kéziegységtartó   

10. Frézertartó   

11. Csiszológép kéziegység   

12. Pedál   
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▪ Csatlakoztassa az 1 áramkábelt az elektromos hálózathoz.   

▪ Forgassa a rögzítőgyűrűt a nyíl irányába, amíg ki nem nyílik teljesen, majd helyezze 

be a frézert vagy csiszolófejet.   

 

 

 

 

▪ Zárja le a tokmányt a gyűrű ellentétes irányba történő forgatásával, amíg kattanó 

hangot nem hall.   

 

 

 

 

 

 Fej cseréje közben kerülje el, hogy por kerüljön a tokmány belsejébe.    

 Kizárólag a gép teljesen álló helyzetében cseréljen fejet.   

  Győződjön meg arról, hogy a frézer szárát teljesen benyomta a tokmányba.   

  Soha ne használjon elferdült vagy sérült csiszolófejet.   

 

▪ Helyezze a 11 kéziegységet az asztalra tett 13 tartóra.   

▪ Illessze be a 11 kéziegység csatlakozóját a 4 csatlakozóhüvelyhez.   

▪ Csatlakoztassa a pedál csatlakozóját a hátoldalon lévő 3 csatlakozóhüvelyhez.   

▪ Nyomja meg a gép előlapján található 5 kapcsolót.   

▪ Nyomja meg a 2 kapcsolót, ha csak a pedállal szeretné vezérelni a gépet. A pedál 

lenyomásakor a kéziegység működni kezd, a pedál elengedésekor pedig leáll.   

▪ A 6 gombbal állítsa be a fordulatszámot.   

▪ A 8 gomb segítségével változtathatja a fej forgásirányát.   
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A fordulatszámot a fej fajtájának és méretének figyelembevételével állítsa be (frézerek, 

kisebb vagy nagyobb átmérőjű csiszolófejek, csiszolósapkák stb.):   

 

A tokmány cseréje  

Ha bármilyen ok miatt a tokmány cseréje válik szükségessé, akkor ezt a következő módon 

végezheti el. Szükség szerint vegye igénybe szerviz vagy gépszerelésben jártas szakember 

segítségét. 

▪ Csavarja le a felső részt és távolítsa el a belső szerelvényt.  

                    

▪ Illessze a kulcsot a tokmányra, majd csavarja le a tengelyt egy csavarhúzó 

segítségével.   

 

▪ Csavarja be az új tokmányt, majd csavarja vissza a szerelvényt a kéziegység 

belsejébe.  
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Motor szénkefe cseréje 

Ha 2-3 év használat után a kéziegység nem működik az elvárt 

módon, akkor motorban lévő szénkeféket cserélni kell. A 

készülékhez gyárilag egy pár szénkefe egységet mellékelünk, 

egyébként pedig pótalkatrészként elérhető. A cseréhez a 

kábel oldalán lévő burkolatot kell meglazítani és lecsavarni az 

ábra szerint.  

Szükség szerint vegye igénybe szerviz vagy gépszerelésben 

jártas szakember segítségét. 

 

 

 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 

Tápfeszültség   230Vac (vagy 115Vac) - 50/60Hz    

Max. teljesítményfelvétel   65 W   

Szigetelés   class II   

Vezérlőegység méretei    11 x 15 x 8 cm   

Kéziegység méretei    L = 152 mm; Ømax = 28 mm   

Kéziegység tömege   200 g   

Max. fordulatszám    35.000 ford/perc   

Max. nyomaték    3,5 Ncm   
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