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Komplektis on:
1 masin HandXcenter
5 valget poleerimisvilti, 218 mm

Lugege enne masina kasutamist kasutusjuhend täielikult läbi.
Kasutusjuhend on mõeldud masina kasutajatele.
1. Enne masina seadistamist, kasutamist ja hooldamist lugege kasutusjuhend ja soovitused
hoolikalt läbi.
2. Selle kasutusjuhendi järgimisel kasutate masinat ohutult ja optimaalse jõudlusega.
Kasutusjuhendis toodud puhastus- ja hooldusjuhised tagavad teie ohutuse ja masina
väärtuse.
3. Tootja ei vastuta hooletust kasutamisest põhjustatud vigastuste ja kahjude eest.

1. Ohutusjuhised
Teie ohutuse tagamiseks
Enne masina Osmo HandXcenter kasutamist lugege need juhised hoolikalt läbi ja hoidke neid
alati kindlas kohas.
Masinaga HandXcenter võivad töötada ainult need isikud, kes on saanud väljaõppe ja on selle
kasutamiseks sõnaselgelt määratud.
Tähelepanu!
Osmo HandXcenter ei sobi selliste pindade töötlemiseks, kust võib eralduda ohtlikku tolmu ja
vedelikke. Ärge kasutage masinat treppidel.
Ettevaatust!
Ärge kunagi liikuge masinaga üle elektrijuhtmete. Elektrilöögioht!
Üldised ohutusnõuded
Masinaga Osmo HandXcenter töötamisel tuleb järgida kehtivaid riiklikke eeskirju. Peale
kasutusjuhendis toodud ja kasutuskoha riigis kehtivate õnnetuste vältimise õigusaktide tuleb
kinni pidada heaks kiidetud ohutuseeskirjadest ja nõuetekohasest töötavast. Vältida ohtlikke
töövõtteid.

Sihipärane kasutamine
 HandXcenter on mõeldud kasutamiseks ainult hoonete siseruumides.
 Kõik muud kasutusviisid on keelatud. Tootja ei vastuta mingil moel lubamatust
kasutamisest põhjustatud vigastuste ja kahjude eest. Taolise kasutamise korral vastutab
riski eest ainuisikuliselt kasutaja.
 Masina HandXcenter ettenähtud kasutus hõlmab ka tootja määratud kasutus-, parandusja hooldustingimuste täitmist.
 Järgida tuleb kõikide asjakohaste õnnetuste vältimise eeskirjade, samuti muude
üldtunnustatud tööohutuse ja töötava eeskirjade nõudeid.
 Masina juures tehtud muudatused või modifitseerimised tühistavad tootja vastutuse
tekitatud kahjude eest.
 Tootja ei vastuta masina ja töödeldavate pindade kahjustuste eest, mis on põhjustatud
valede harjade, poleerpatjade või puhastusvahendite kasutamisest.
Tootevastutus
Kasutajat tuleb sõnaselgelt teavitada, et masinat tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel.
Juhul kui masinat ei kasutata ettenähtud otstarbel, vastutab tagajärgede eest ainuisikuliselt
kasutaja. Seega on välistatud igasugune tootja vastutus.
Ohutusriskid
 Kui masin jääb paigale, tuleb poleervildi mootor pinna kahjustamise vältimiseks kohe välja
lülitada.
Tööpiirkond
 Tööpiirkond jääb üldjuhul laua kõrgusele ja peab olema tõkestavatest esemetest vaba.
Heakskiidetud hooldustöötajad
 Masinat HandXcenter tohivad hooldada või parandada ainult äritegevust ja õiguslikku
volitust omavad isikud.
Puhastusvahendid
 Puhastus- ja hooldusvahendite kasutamisel tuleb järgida tootja ohutushoiatusi. Vajalikuks
võib osutuda kaitseprillide ja -riietuse kandmine.
 Kasutage üksnes vähevahutavaid ja mittetuleohtlikke puhastusvahendeid, mis ei sisalda
ohtlikke aineid.
Eriti selgelt tuleb välja tuua kergsüttivate, süttivate, mürgiste, ohtlike, söövitavate või
ärritavate ainete kasutamisega seotud ohud.
Esmakordne kasutamine
 Masina kasutaja väljaõppe eest vastutavad masina ostnud isikud.

2. Masina osad
1.
2.
3.
4.
5.

Mootori korpus
Käepide
Toitelüliti
Toitejuhe
Takjakinnisega ketas padja jaoks

3. Tarvikud
Eraldi müüakse järgmisi tarvikuid.
1.

Valge poleervilt, 218 mm (5 tk)
Osmo art nr: 14000264

2.

Veoketas
Osmo art nr: 14000263

Märkus
Ärge kunagi jätke masinat Osmo HandXcenter pärast kasutamist poleervildile seisma. Masina
massi ühepoolne jaotus surub vildi kokku ja masina sujuv töö ei ole enam võimalik. Sellistel
juhtudel tuleb vilt välja vahetada.

4. Hooldustööd / Õlitatud pindade värskendamine toodetega Osmo Hooldusõli
või TopOil


Esmalt puhastage pind Osmo süvapesuvahendiga.



Kui pind on täielikult kuivanud, kandke Osmo Hooldusõli või Osmo TopOil otse puidu
pinnale.



Kinnitage valge vilt takjakinnisega kettale.



Poleerige pind valge vildiga.

Tähelepanu! Triipude teke näitab seda, et pinnal on palju toodet. Pöörake vilt ümber või
töödelge töötlemata pinda seni, kuni vilt on kuiv.

5. Puidu toonimine toodetega Osmo Õlipeits, Tooniv õlivaha, Polyx® õlivaha
toonitud või Polyx® Professional toonitud õli


Kandke pinnale Osmo mikrokiudrulliga, Osmo pintsliga või lapiga väga õhuke kiht toonitud
õli.



Jaotage see kohe ühtlaselt laiali masinaga Osmo HandXcenter ja valge vildi abil.
Poleerige seni, kuni värvus on ühtlaselt jaotunud.



Raskesti ligipääsetavates kohtades, nagu näiteks nurkades või sahtlites, võib pinna
eeltöötlemiseks kasutada alternatiivina vahendit Osmo käsipoleervildi hoidjat ja valget
poleervilti.

Tähelepanu! Triipude teke näitab seda, et pinnal on palju toodet. Pöörake vilt ümber või
töödelge töötlemata pinda seni, kuni vilt on kuiv.


Intensiivse värvuse saamiseks korrake toimingut pärast pinna kuivamist.

Läbipaistev kattekiht
Kaitseks värvipigmendi kulumise eest näiteks kirjutus- ja töölaudadel kantakse pinnale toote
etiketil ja teabelehel toodud juhiste kohaselt üks kiht värvitut õlivaha Osmo Polyx®-Oil või
Osmo Spray-Wax õlivaha.
Lisateavet selle teema kohta leiate Osmo brošüüridest või Osmo veebilehelt aadressil

www.osmo.ee
6. Teenindus



Võtke parandamiseks ühendust Osmo kohaliku edasimüüja või teeninduskeskusega.
Tähelepanu! Masin on mõeldud kasutamiseks üksnes tasapindadel.

7. Hooldus. Lugege järgmine teave tähelepanelikult läbi.










Masina puhastamiseks, hooldamiseks või osade vahetamiseks tuleb mootor välja lülitada
ja toitejuhe vooluvõrgust lahutada.
Toitejuhtmest ei tohi masinaga üle liikuda, seda muljuda, tirida ega muul viisil
väärkäidelda ega kahjustada.
Toitejuhet tuleb kontrollida regulaarselt, et poleks mingeid kahjustusi.
Kui toitejuhe ei ole heas seisundis, ei tohi masinat kasutada.
Toitejuhtme ja masinas kasutatud juhtmete vahetamiseks võib kasutada üksnes tootja
ettenähtud tüüpi juhtmeid.
Toitejuhtme või masinas kasutatud juhtmete klemmide vahetamiseks peab olema
garanteeritud ühenduskohtade pritsmekaitse ja mehaaniline vastupidavus.
Kui takjakinnis on sile, kahjustatud või on selle värvus tugevalt muutunud, tuleb see
masina nõuetekohase töö tagamiseks välja vahetada.
Mingil juhul ei tohi kasutada kergsüttivaid, süttivaid, mürgiseid, ohtlikke, söövitavaid või
ärritavaid aineid.
Hooldustöid võivad teha ainult selleks volitatud hoolduskeskused või valdkonna
spetsialistid, kes teavad kõiki asjakohaseid ohutusnõudeid.

8. Tehnilised andmed
Vahelduvvoolu-elektrimootor: 230 V; 50 Hz
Helirõhutase: 75 dB
Nimivõimsus: 120 W; 1,9 A
Pöörlemiskiirus: 3100 p/min
Takjakinnisega ketas, Ø: 240 mm
Tööriba laius: 218 mm
Mass: 2,4 kg
Kaitseklass: I
Toitejuhtme pikkus: 2 m
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

Eeltoodud teave vastab meie parimatele teadmistele, kuid me ei vastuta selle eest. (Versioon:
07.2020)

