One-Click Cleaner Kasutusjuhend
One-Click Cleaner puhastuspliiats on välja töötatud ferruli otspindade puhastamiseks.

Roheline pliiats on mõeldud 2,5mm ferruli (SC, FC, ST) ja sinine 1,25mm ferruli (LC, MU)
puhastamiseks. Lugege see juhend enne kasutamist tähelepanelikult läbi.

1.

Ohustusnõuded
Kuigi seade on ohutu, võib see väära kasutamise korral siiski vigastusi põhjustada.

Palun kasutage eri tüüpi pliiatseid õigete pistikutüüpide puhastamiseks. Fujikura ei vastuta pliiatsi
valesti kasutamisest tingitud kahju eest.

2.

Kasutamine
Ärge proovige puhastuspliiatsit lahti monteerida.
Ärge taaskasutage puhastuslinti, kuna see ei puhasta enam.
Ärge puudutage puhastuslinti, kuna see määrib lindi.
Ärge tõmmake puhastuslinti pliiatsist välja.
Ärge kasutage pliiatsit, kui lint on otsas – see võib kahjustada pistikut.

3.

Säilitamine
Ärge hoidke pliiatsit otsese päikesevalguse käes, vältige kõrget temperatuuri ja niiskust.
Hoidke puhastuspliiatsi kork kinni alati, kui see ei ole kasutuses.

4. Müügiinfo
Astrec Baltic OÜ
Mahtra 30C, 13811, Tallinn
TEL: 6580050 FAX: 6580051
E-mail:astrac@astrec.com

5. Seadme ehitus
Vajuta lukustusnuppu

C. Lukustusnupp
D. Korpus
B. Ots

Pikenda ots

E. Adapter

F. Indikaator

残量

残量確認窓外観

Indikaator

多

Lint
(Valge)

少

Lint
(Valge)

Täis

Poolik

Punane

先端部外観

View ofots
Pliiatsi
the Nozzle end
Tipp (Must)

Lükka

Lint
(Valge)
Tipp (Must)

A. Tipp

Lükka

Standardrežiim
Nr.
A
B
C
D
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F

Osa nimetus
Tipp
Ots
Lukustusnupp
Korpus
Adapter
Indikaator

Pikenda ots
lukustusnuppu all hoides.

無

Tühi

Punane
Lükka

Pikendatud režiim

Lindi jäägi tuvastamine
Funktsioon

Juhib puhastuslindi pistiku otsa juurde.
Torujas lüli korpuse ja tipu vahel.
Vajuta nuppu otsa pikendamiseks ja sisse tõmbamiseks.
Vajuta pliiatsit korpusest kinni hoides, et puhastada pistik.
On tolmukork, aga ka adapter pistiku või adapteri puhatamise vahel.
Näitab puhastuslindi jääki.

Lint otsas
(Must)
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6.

Rakendused
<Optilises adapteris olev pistik>

1. Eemalda adapter täielikult

< Optilise adapterita pistik>
1. Ava adapteri kork
Adapter

Adapter

Tolmukork

2. Sisesta pliiatsi ots optilisse adapterisse

2. Sisesta pistik pliiatsi adapterisse

Optiline adapter
Pistik

Standardrežiim

Pikendatud reziim

3. Vajuta pliiatsit hoides kinni korpusest.
“Click” heli on märk puhastusprotsessi
lõppemisest. Sule tolmukork.

3. Vajuta pliiatsit hoides kinni korpusest.
“Click” heli on märk puhastusprotsessi
lõppemisest. Sule tolmukork.

CLICK !!
CLICK !!

Lükka otse.

Ärge hoidke puhastamise käigus pliiatsit nurga all.

Ärge hoidke puhastamise käigus pliiatsit nurga all.

Ärge kasutage puhastamise käigus liigset jõudu,
kuna see võib rikkuda nii pliiatsi, kui ka pistiku.

Ärge kasutage puhastamise käigus liigset jõudu,
kuna see võib rikkuda nii pliiatsi, kui ka pistiku.

Kui korpuse liikumine on pärsitud, veenduge, et
adapteris või puhastataval pinnal ei ole suuri tolmuega mustuseosakesi.

Kui korpuse liikumine on pärsitud, veenduge, et
adapteris või puhastataval pinnal ei ole suuri tolmuega mustuseosakesi.

