
[Lithuanian]: Corded Power Tools Modeco

MN-92-091 Daugiafunkcis įrankis 300 W

Daugiafunkcinis įrankis 300 W tiksliam medienos ir kitų medžiagų apdorojimui

[Lithuanian]: Certificates (icon):

[Lithuanian]: Features & benefits

•	 Daugiafunkcis  įrankis  turi  platų  spektrą  aplikacijų  ir puikiai  tinka  tiksliems  pjaustymams
•	 Veikimas  pagal  virpesių  principą  leidžia  pjauti  ruošinio  viduryje,  pvz.,  Medinę  lentą,  nereikalaujant  gręžimo  ar pjovimo
•	 Pasiekiamas  priedų  rinkinys  leidžia  atlikti  įvairius  darbus,  pvz.  medienos,  medienos  medžiagų,  plastiko,  metalų  pjaustymus  ir šlifavi

mus
•	 Galimybė  reguliuoti vibraciją  nuo 10 000 iki  18 500 virpesių  per minutę,  leidžia  nustatyti  tinkamą  darbo režimą  atliekamam  darbui
•	 Dulkių  ištraukimo  adapteris  saugo  darbo vietą
•	 Korpuso  forma  ir mažas  svoris  leidžia  dirbti  patogiai  tik  su viena  ranka  ir sumažinti  nuovargį  darbo metu
•	 Guminiai  rankenos  elementai  padidina  komfortą  ir tikslumą
•	 Universalus  rėmo dydis  leidžia  naudoti  įvairius  ašmenis
•	 Aliumininis  korpusas  padidina  įrankio  patvarumą
•	 3 m ilgio  kabelis  suteikia  vartotojui  laisvę  dirbti  be poreikio  perkelti  maitinimo  šaltinį
•	 Nešiojamas  dėklas  leidžia  lengvai  transportuoti  ir patogiai  laikyti  įrankį  ir visus  jo priedus
•	 „Red Plug Service“  garantuoja  greitą  sugedusio  įrankio  remontą,  nors  ir nemokamu  kurjerio  siuntimu  iš/į  kliento/ą.

[Lithuanian]: Applications

•	Skirtas  įvairioms  medžiagoms  pjauti,  priklausomai  nuo naudojamų  ašmenų
•	Skirtas  įvairioms  medžiagoms,  tokioms  kaip  metalai,  plastikai,  mediena  ir kt.



[Lithuanian]: Corded Power Tools Modeco

[Lithuanian]: Equipment

•	Tiesus  pjūkloašmuo  metalo  pjovimui
•	Diskinio  pjūklo  ašmuo medienos  pjovimui
•	grandiklis
•	Šlifavimo  padas
•	Šlifavimo  popierius  (3 lapai)
•	dulkių  ištraukimo  adapteris
•	Veržliarakčiai
•	Nešiojimas  dėklas

[Lithuanian]: Users

•	DIY  entuziastai
•	Dailidės
•	Montuotojai
•	Elektrikai
•	Santechnikai

[Lithuanian]: Technical properties

Rodyklė Galia Vienetinė paku
otė Sudėtinė pakuotė Dėžės svoris Išorinis svoris EAN

[W] [vnt.] [vnt.] [kg] [kg]

MN-92-091 300 1 5 2.6 13.2 5906675329178

galia 300 W
virpėjimas 10 000 - 18 500

[Lithuanian]: Warnings

•	 [Lithuanian]:  Read user  manual
•	 [Lithuanian]:  Always  use eye protection
•	 [Lithuanian]:  Always  use gloves
•	 [Lithuanian]:  Always  use dust  mask
•	 [Lithuanian]:  Always  use ear protection
•	 VARTOTOJO  INSTRUKCIJA.  Visada  laikykitės  naudotojo  vadove  pateiktų  saugos  nurodymų  ir taikomų  sveikatos  ir saugos  darbe  ta

isyklių.  Nesilaikant  įspėjimų  ir rekomendacijų,  gali  ištikti  elektros  smūgis,  gaisras,  sunkūs  sužalojimai  ir netgi  mirtis.  Atidžiai  perska
itykite  ir įsigilinkite  į vartotojo  vadovą  ir išsaugokite  jį  ateičiai.


