Những hướng dẫn sử dụng
Xin đi theo sau những quy tắc an toˆn nˆy khi sử dụng Optima 2 Dấu cộng
Ah. Mang sự Bảo vệ Mắt! N„ cầm chỉ c„ Một mẩu biết bay nhỏ mảnh vỡ để gŽy ra vết thương Mắt nghi‘m t’c.
B. Giữ cho điều n•y v• mọi dụng cụ m˜y kh™ng v•o tầm với (của) con c˜i.
C. Mang một mặt nạ chống bụi, hay sử dụng một ống g„p bụi, ph‘ chuẩn (cho) kiểu vật chất bạn m•i giũa. Nhiều
nguy‘n liệu c„ thể nguy hiểm để thở khi họ l• nền v•o trong những hạt nhỏ.
Những chỉ dẫn
1. PhŒc thảo Mục(khu vực) Tay khoan thẳng:
Tay khoan thẳng được chia cắt v•o trong s˜u mục(khu vực). Từ Mặt trước đến bọn họ ph§a sau : Lỗ cắm chu™i,
Mảnh Mũi, cơ chế " Phi‘n bản/ An to•n " Lỗ cắm chu™i, m™ tơ, v• mũ dŽy thừng. Cơ chế lỗ cắm chu™i C„ Một " R
<----> S " Nổi tr‘n n„. Nhớ đến những " mục(khu vực) " kh˜c n•y khi đọc phần cªn lại của những chỉ dẫn n•y.
Lˆm cho Kh•ng phải sự Thử để Loại bỏ " Mảnh Mũi " Mục(khu vực) (của) Tay khoan thẳng!
Lỗ cắm chu•i

Mảnh Mũi

Cơ chế Lỗ cắm chu•i

M• tơ Mũ D™y thừng

D™y thừng

2. Việc thay đổi cắn
Để Giải ph„ng một mẩu, giữ mục(khu vực) m™ tơ tay khoan thẳng, v• quay mục(khu vực) An
to•n/ Phi‘n bản dễ bảo " R " Về 1/ 4 quay, cho đến n„ những sự kh„a mở (bạn cần phải nghe thấy
một phŽn biệt " k§ch "), v• những mẩu trao đổi. Rồi quay mục(khu vực) lỗ cắm chu™i/ phi‘n bản
sau print " S " phương hướng tới An to•n mẩu. Chắc chắn rằng những mẩu (của) c˜c bạn (th°)
sạch, kh™, gỉ, v• chất bẩn tự do trước đŽy đưa v•o v•o trong lỗ cắm chu™i, đảm bảo l•m sạch thao
t˜c (của) những lỗ cắm chu™i. Chưa bao giờ quay mục(khu vực) lỗ cắm chu™i/ phi‘n bản trong khi
đơn vị trong thao t˜c! L•m Kh™ng phải sự sử dụng qu˜ khổ bits. Nếu n„ kh™ng ph³ hợp với v•o
trong lỗ cắm chu™i, kh™ng sử dụng n„!
3. Sự Tr•ch ra Lỗ cắm chu•i vˆ sự Cˆi đặt:
Để r’t một lỗ cắm chu™i từ tay khoan thẳng (của) c˜c bạn, xoắn mục(khu vực) lỗ cắm chu™i/
phi‘n bản dễ bảo " R " Về 1/ 4 quay, cho đến n„ h´m lại v•o trong chỗ. Sử dụng lỗ tam gi˜c trong
sự vặn lỗ cắm chu™i để vặn ra ngược chiều kim đồng hồ (b‘n tr˜i) lỗ cắm chu™i (lu™n lu™n giữ
một mẩu, hay " v•nh lưỡi khoan " (của) k§ch thước th§ch hợp, trong lỗ cắm chu™i trong khi(l’c)
việc l•m điều n•y để ngăn ngừa thiệt hại tới lỗ cắm chu™i). Việc Lựa chọn lỗ cắm chu™i kh˜c,
bảo đảm chắc chắn những luồng (của) n„ l• sự lau ch³i v• chất bẩn tự do, ch¶n v•o trong lỗ lỗ
cắm chu™i, đặt một mẩu hay chŽn để trống v•o trong lỗ cắm chu™i, v• vặn v§t n„ trong theo chiều
kim đồng hồ bằng tay. Chặt với sự vặn lỗ cắm chu™i cho đến khi bạn cảm thấy sự chống cự n•o
đ„, xoắn mục(khu vực) lỗ cắm chu™i/ phi‘n bản dễ bảo " S " (Mẩu An to•n) lần nữa trước khi vận
h•nh. Bạn cần phải siết chặt những lỗ cắm chu™i ho•n to•n với sự vặn lỗ cắm chu™i, hoặc tay
khoan thẳng (của) c˜c bạn c„ thể kh™ng vận h•nh properly. Kh™ng qua chặt, L•m trong khi Bạn
c„ thể tước bỏ những luồng lỗ cắm chu™i hay thậm ch§ g´y lỗ cắm chu™i.

4. Tới hướng ngược :
Khi thay đổi phương hướng quay vªng tay khoan thẳng, h´y để c™ng cụ ngừng quay Ho•n to•n
(bật trung tŽm, bướu tại nhỏ hay ra khỏi vị tr§) trước đŽy chuyển n„ tới phương hướng kh˜c. (c˜i)
n•y sẽ k¸o d•i cuộc sống (của) c™ng cụ tay khoan thẳng m™ tơ (của) c˜c bạn nhiều.
5. Để tắt MŒy :
Quay mặt số điều khiển tốc độ ho•n to•n ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi bạn nghe thấy Một
K§ch, v• đ¶n xanh b‘n ngo•i. Hay, tr‘n Vần cuối, sự Quay Ch˜y/ Nghiền chuyển tới vị tr§ trung
tŽm.
6: Để Thay đổi những chổi
Vặn ra mũ dŽy thừng, v• sự loại bỏ (dời) cord. Tr‘n mọi cạnh (của) hội đồng dẻo đen Tr‘n mặt
sau, bạn sẽ nh°n thấy những sự lºm v•o với đồng được nhuộm m•u những mảnh với một bạc được
nhuộm m•u h•n quả b„ng tr‘n n„, được giữ printed bởi một trục v§t đầu Philips nhỏ. Sử dụng
một người điều khiển trục v§t đầu Philips nhỏ để loại bỏ những trục v§t đ„ (kh™ng thả lỏng họ), v•
loại bỏ mỗi hiện thŽn chổi cẩn thận đầu nối dŽy thừng căng thẳng m³a xuŽn nằm b‘n dưới kh™ng
bị mất. Một đứng b‘n tại một thời điểm, v° vậy m• bạn biết n„ được r˜p lại như thế n•o. G˜n dŽy
thừng khi mũ dŽy thừng kết th’c, trục v§t tiếp tục củng cố. Chạy tay khoan thẳng trong sự nghịch
đảo, rồi tiền đạo tại tốc độ cao ( Mười lăm ph’t từng c˜i Phương hướng) Tới " l•m cho vừa vặn
(l•m vỡ) " những chổi trước đŽy sử dụng tay khoan thẳng lần nữa (lu™n lu™n chắc chắn rằng m™ tơ
đến một sự dừng đầy đủ, v• sự điều khiển tốc độ (của) c˜c bạn đ„ quay số (th°) được đặt ra để nhỏ
trước đŽy đảo ngược phương hướng m™ tơ).
7. Optima 2 Tay khoan thẳng sử dụng những v¡ng bi ch•nh xŒc.
Kh•ng Tra dầu (lau dầu) Họ Hay những lỗ cắm chu•i!, Như m• sẽ l•m đổ n˜t chất b™i trơn
đặc biệt trong Họ, v• gŽy ra Họ để nhanh thất bại (l•m ¼ định đ„ cũng l•m mất hiệu lực sự đảm
bảo (của) c˜c bạn)!
Kh•ng L•m sử dụng một c™ng cụ kh™ng kh§ n¸n để sạch ngo•i/ b‘n ngo•i tay khoan thẳng hay lỗ
cắm chu™i đ˜nh v•o lỗ, trong khi (c˜i) n•y sẽ điều khiển bụi v•o trong sự mang, v• thổi tắt dầu
của họ.
8. Ghi ch¤:
Optima 2 bao gồm một cầu dao điện resettable gắn sẵn m• sẽ cắt đứt sức mạnh tới tay khoan
thẳng nếu n„ (th°) qua được c„ t˜c dụng hay lạm dụng trong 5 giŽy Hay Hơn. Nếu (c˜i) n•y xảy
ra, tắt m˜y (nh°n thấy) trong 30 giŽy, th° sự quay tiếp tục củng cố. H´y Đi dễ d•ng hơn tr‘n c™ng
cụ nếu (c˜i) n•y xảy ra!
Sự Đảm bảo: Optima 2 Cộng với tay khoan thẳng v• dŽy thừng được Bảo đảm chống lại việc sản
xuất những khuyết tật v• sự hỏng vận h•nh trong 1 năm từ ng•y th˜ng (của) sự mua sắm (sự sao
ch¸p (của) sự chứng minh (của) ng•y th˜ng mua sắm, hay bi‘n lai được y‘u cầu). sự cung cấp
năng lượng Optima 2 Dấu cộng được bảo đảm chống lại những khuyết tật Nh• sản xuất (cho) cuộc
sống. Nếu c„ những sự sửa chữa được cần, họ sẽ được thực hiện nhanh ngay ở đŽy tại PJL doanh
nghiệp. Xin gọi trước khi gửi n„ Printed (cho) sự sửa chữa v° thế m• ch’ng t™i c„ thể chẩn đo˜n
vấn đề. Đ™i khi Bạn kh™ng cần cung cấp to•n bộ đơn vị, m• đ´ c„ thể cất giữ cho Bạn tiền n•o
đ„. Bạn cần phải tiếp x’c với PJL về chẩn đo˜n sửa chữa, sau đ„ bạn sẽ được đưa cho một
khuyến c˜o tr‘n c˜i g° để cung cấp, v• l•m sao để cung cấp n„ (cho) c™ng t˜c (dịch vụ) nhanh nhất
khả dĩ. Sự PhŽn r´ Của Mảnh Mũi, Hay sự cung cấp năng lượng, Sẽ L•m mất hiệu lực sự Đảm
bảo (của) C˜c bạn! Những lỗ cắm chu™i, những chổi v• dŽy thừng l• người sử dụng duy nhất c„
§ch những phần.

CŒch t¥m chỗ hỏng
Tay khoan thẳng kh™ng c„ t˜c dụng, hoặc l•m một tiếng ồn lạ thường, sau khi thay đổi những lỗ cắm
chu™i.
Th™ng thường (c˜i) n•y c„ nghĩa rằng bạn hay kh™ng vặn v§t lỗ cắm chu™i tất cả c˜ch Print, Hay m• bạn
vẫn cªn c„ cơ chế lỗ cắm chu™i " Phi‘n bản/ An to•n " trong kiểu " Phi‘n bản ". Lỗ cắm chu™i cần được
vặn v§t suốt dọc đường Printed (cho) tay cầm để quay freely. Kh™ng qua chặt, trong khi bạn c„ thể tước
bỏ những luồng lỗ cắm chu™i tr‘n lỗ cắm chu™i khi siết chặt n„ xuống với sự vặn (sử dụng những ng„n
tay (của) c˜c bạn để bắt đầu n„). nếu lỗ cắm chu™i (của) c˜c bạn trong suốt dọc đường, bạn cần phải c„
khả năng để t³y th§ch quay mẩu, lỗ cắm chu™i v• hội đồng tay cầm bằng việc quay mẩu với những ng„n
tay (của) c˜c bạn. Nếu chỉ mẩu quay, V• lỗ cắm chu™i v• tay cầm Kh™ng phải, rồi bạn kh™ng c„ cơ chế
An to•n/ Phi‘n bản trong vị tr§ th§ch hợp hay kh™ng ( Quay n„ Về ph§a S).

C•ng cụ M• tơ Vi m• Optima 2 Dấu cộng
Bởi PJL doanh nghiệp
Sự cung cấp năng lượng Optima 2 Dấu cộng với 45, 000 Tay khoan th ẳng Gen x˜c định khả năng sinh khuẩn ty giả ở nấm men.

Tay khoan thẳng đang l•m việc, nhưng bŽy giờ n„ dừng lại.
Sự Kiểm tra để nh°n thấy đ¶n b˜o hiệu đ„ tr‘n sự cung cấp năng lượng l• $On. Nếu kh™ng phải, đơn vị
(của) c˜c bạn c„ thể đ´ trở n‘n được th˜o gỡ, hoặc một cầu dao điện c„ thể đ´ đi nhẹ bước. Sự Kiểm tra
m• dŽy thừng cuộn dŽy tay khoan thẳng (th°) ho•n to•n được cắm v•o, v• điều đ„ Của họ Kh™ng c„ l•
những sự g´y hay cắt ngang dŽy thừng. Sự Kiểm tra để nh°n thấy sự chuyển đổi " Ph§a trước/ Đảo ngược
" (của) c˜c bạn đ„ kh™ng phải trong vị tr§ cắt trung tŽm, v• điều đ„ C˜c bạn Tr‘n / Ra khỏi n’t điều khiển
tốc độ được quay về " 1 " hay bậc cao.
C˜ch kh˜c, bạn c„ thể l•m việc tay khoan thẳng hơi qu˜ cứng v• thả ng•m h´m của m˜y cầu dao điện b‘n
trong (của) đơn vị, v• bạn cần đ„ng điều khiển ch§nh ra khỏi trong §t nhất 30 giŽy (Nh°n thấy trong những
chỉ dẫn ch§nh). Nếu (c˜i) n•y xảy ra nhiều, bạn c„ thể cần sử dụng những c˜i đầu mẩu đường k§nh
smaller ( C˜i đầu mẩu larger= Nhiều lực xoắn hơn được y‘u cầu). C™ng cụ n•y được c„ nghĩa để phạt
tiền c™ng việc chi tiết, kh™ng phải đang x³ l‘n những số lượng ở ngo•i lớn (của) vật chất với những mẩu
lớn (5/ 16 " đo cỡ c˜i đầu mẩu hay smaller được khuyến c˜o).
Nếu bạn đang sử dụng một k§ch thước mẩu th§ch hợp, v• kh™ng phải sử dụng lực khi nghệ thuật khắc qu˜
mức, v• bạn đang cũng chạy đơn vị tại thấp hơn những gen x˜c định khả năng sinh khuẩn ty giả ở nấm
men trong một thời gian mở rộng? Rồi bộ phận ti‘u nhiệt c„ thể trong sự đốt n„ng, v• th˜ng năm đ„ đ´
gŽy ra mạch bảo vệ m™ tơ để đi nhẹ bước. Bạn c„ thể cản trở điều đ„ xảy ra, bằng việc đặt sự cung cấp
năng lượng gần đầu v•o (của) ống g„p bụi (của) c˜c bạn, hay chỗ n•o đ„ nơi bộ phận ti‘u nhiệt c„ đủ
kh™ng kh§ chảy qua n„ để l•m m˜t n„ đ’ng mức (Bảng sau (của) đơn vị bộ cấp điện (tiếp điện) cũng được
d³ng l•m bộ phận ti‘u nhiệt bộ điều hªa điện thế)
Những chổi Tay khoan thẳng mªn v° cọ s˜t nhanh ch„ng!
ĐŽy th™ng thường gŽy ra bởi một m™ tơ ph§a sau malfuctioning chịu. Sự mang cần phải được thay thế
ngay lập tức! Gửi tay khoan thẳng v•o trong PJL doanh nghiệp (cho) sự sửa chữa.
Nếu tất cả kh˜c thất bại!
Rồi đưa cho ch’ng ta một sự gọi, v• ch’ng t™i sẽ thử tới chẩn đo˜n hay cố định bất kỳ vấn đề n•o rằng
bạn c„ thể đang c„ với Optima 2 (của) c˜c bạn Cộng đơn vị. Nhiều lần n„ kh™ng phải được gửi đến, nếu
n„ c„ thể được chẩn đo˜n qua điện thoại, v• bạn c„ thể c„ thể sửa chữa ch§nh n„.
ChŽn th•nh,
Patrick J. Lamusga
PJL doanh nghiệp (PJL Enterprises)
P. Auntie. C˜i Hộp 273 (P.O. Box 273)
720 N. Perry Ave., Browerville, MN 56438
1-320-594-2811
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