Manual de utilizare CNO-EVAC100
Ventuza Vacuum Electrica Automata cu acumulator
CNO-EVAC100, pt. sticla, gresie, lemn, rigips si alte
placi, capacitate max. 100kg - CNO-EVAC100
Venuza cu vid alimentată cu acumulatori, CNO-EVAC100 este un
progres revoluționar în tehnologia de vacuum industrială și casnică.
În loc să dureze câteva minute, această ventuză cu vid alimentată cu
baterie își va menține puterea de vacuum până la 48 de ore când
bateria este complet încărcată. Fiecare CNO-EVAC100 de 200mm are
o putere maximă de absorbție orizontală de 100 kg. Senzorul
integrat va detecta automat nivelul presiunii / vidului și va porni
automat pentru a-și menține puterea de absorbție / aderare. Ventuza
cu vacuum si acumulator CNO-EVAC100 poate fi folosită pentru
manipularea tuturor materialelor neporoase, inclusiv sticlă, granit și
marmură, plăci ceramice și porțelan, tablă, gips-carton, suprafețe
dure și chiar articole de uz casnic.
Condiții de încărcare și de mediu
Utilizați cana pe suprafețe curate, relativ netede și neporoase, la
temperaturi de la 10 ° la 120 ° Fahrenheit [-12 ° la 49 ° Celsius].
Umiditatea sau contaminanții pot reduce rezistența la alunecare a
cupei.
Operațiuni
Încărcați complet bateria înainte de prima utilizare. Timp de
încărcare: peste noapte sau cel puțin 8 ore
Pentru atasare

1)Așezați
ventuza
pe
suprafața
de
contact,
apăsați
intrerupatorul de pornire/oprire și eliberați. Bateria CNO-EVAC100
va funcționa automat pentru a aspira aerul. Când pompa se opreste,
este gata de utilizare. Senzorul încorporat va detecta automat orice
pierdere de vacuum și va porni automat pentru a menține puterea
de aderare / vacuum.

Pentru a elibera

1)
Apasa intrerupatorul on/off
2)
Apăsați și mențineți apăsat butonul de eliberare a
aerului (de cealaltă parte a interupatorului de pornire/oprire) până
când ventuza se decuplează complet. ATENȚIE: Scoateți ventuza
atunci când nu este utilizată.

Desenul produslui
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Ventuza CNO-EVAC100
Cablu de alimentare / incarcare baterie
Cutie din plastic pentru transport si depozitare
Manual de utilizare
Perie de curatare specifica
Aparatoare praf

Depozitarea produsului
1. Curățați partea inferioară a suprafeței ventuzei cu peria de
curățare după utilizare
2. Păstrați în cutia din plastic pentru depozitare după utilizare
Specificatiile tehnice ale produsului
Acumulator

3.7VDC 5000mAh Li-ion

Timp normal de lucru - 8h / zi (încărcat complet)

48 ore.

Timp de lucru regim non-stop (încărcat complet)

16 ore

Diametrul ventuzei

200mm

Greutatea neta a produsului cu baterie inclusa

1.2 kg

Capacitate de ridicare in siguranta

100kg

Voltaj de intrare pt. incarcare

100-240VAC 50/60Hz
3.7VDC2A

Tipul mufei de incarcare

Type-C

Timpul de incarcare

8-10 hrs.

Cu functie de pornire automata

DA

Garantia Produsului
1. Complet rambursabil sau înlocuibil în 14 zile de la cumpărare
2. Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție
instrucțiunile și să urmați recomandările de utilizare și întreținere
3. Produsul beneficiaza de garantie conform legii, pentru a solicita o
reparatie accesati www.criano.com/info/solicita-reparatie
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