
BELANGRIJKE VEILIGHEID INSTRUCTIES GO FILE 
 

GEVAAR - Om het risico van elektrocutie te verminderen 

− Koppel het apparaat altijd los na gebruik . 

− Niet gebruiken tijdens het baden. 

− Plaats of bewaar het apparaat niet op een plaats waar het kan vallen of in een badkuip of 
gootsteen kan worden getrokken. 

− Plaats het niet in of laat het niet in water of andere vloeistoffen vallen 

− Grijp niet naar een apparaat dat in het water is gevallen. Koppel onmiddellijk los. 
 
WAARSCHUWING - Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of letsel aan personen te 
verkleinen 

− Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten. 

− Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, aan of in de buurt 
van kinderen of personen met bepaalde handicaps. 

− Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. 
Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant zijn aanbevolen. 

− Gebruik dit apparaat nooit als het een beschadigd snoer of stekker heeft, als het niet goed 
werkt, als het is gevallen, beschadigd of in het water is gevallen. Breng het apparaat terug 
naar een servicecentrum voor onderzoek en reparatie. 

− Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Wikkel het snoer niet om het 
apparaat. 

− Blokkeer nooit de luchtopeningen van het apparaat of plaats het op een zacht oppervlak, 
zoals een bed of een bank, waar de luchtopeningen kunnen worden geblokkeerd. Houd de 
luchtopeningen vrij van pluisjes, haar en dergelijke. 

− Laat nooit voorwerpen vallen in een opening of slang. 

− Gebruik het niet buitenshuis of werk niet op plaatsen waar aërosol (spray) producten worden 
gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend. 

− Gebruik bij dit apparaat geen verlengsnoer. 
 
WAARSCHUWING: lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet opvolgen van de 
waarschuwingen en instructies kan resulteren in een elektrische schok, brand en/of ernstig LETSEL 

− Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u 
hem aansluit op de controller/draagbare voeding, het apparaat oppakt of draagt. Het dragen 
van het apparaat met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van het apparaat met de 
schakelaar, veroorzaakt ongevallen. 

− Laad alleen op met de oplader die door de fabrikant is gespecificeerd: Hand- en Nail 
Harmony, model: KT241240100US. Een oplader die geschikt is voor één type batterij kan 
brandgevaar opleveren bij gebruik met een andere batterij. 

− Gebruik apparaten alleen met speciaal aangewezen batterijpakketten. Het gebruik van 
andere batterijen kan letsel en brand veroorzaken. 

− Wanneer de controller / draagbare voeding niet in gebruik is, houd deze dan uit de buurt van 
andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of 
andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding van de ene terminal naar de andere 
kunnen maken. Kortsluiting van de polen van de batterij samen kan brandwonden of brand 
veroorzaken 

− Onder ongunstige omstandigheden kan vloeistof uit de batterij worden gespoten; Vermijd 
contact. Als er per ongeluk contact optreedt, spoel dan met water. Als er vloeistof in de ogen 
komt, zoek dan medische hulp. Vloeistof die uit de batterij wordt gespuid, kan irritatie of 
brandwonden veroorzaken. 



− Gebruik het apparaat niet als het beschadigd of gewijzigd is. Beschadigde of gewijzigde 
batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen wat resulteert in brand, ontploffing of 
letselgevaar. 

− Stel de batterij of het apparaat niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling 
aan vuur of temperatuur boven de 130 ° C kan een explosie veroorzaken.   

− Volg alle oplaadinstructies en laad de accu of het apparaat niet op buiten het 
temperatuurbereik dat is aangegeven in de instructies. Niet correct opladen of temperaturen 
buiten het gespecificeerde bereik kunnen de batterij beschadigen en het risico op brand 
verhogen. 

− Laat het onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke 
vervangingsonderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het product wordt 
gehandhaafd 

− 10. Verander of probeer het apparaat of de batterij niet te repareren (zoals van toepassing) 
behalve zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing en onderhoud 

− Het aanbevolen bereik van de omgevingstemperatuur is 0 ~ 45 ° C voor het oplaadsysteem 
tijdens het opladen. Het aanbevolen bereik van de omgevingstemperatuur is -20 ~ 60 ° C 
voor gebruik van het apparaat, het aanbevolen bereik van de omgevingstemperatuur is -5 ~ 
35 ° C voor opslag. 

− Na gebruik van het product, reinigt u de boren en het handstuk met een kleine hoeveelheid 
alcohol op een schone table towel. 

 
 


