BPM-4

HANDLEIDING

Poetst 8 ballen gelijktijdig

Een unieke roterende schijf
zorgt voor druk van boven af
waardoor de ballen 4-zijdig
worden gepoetst
Ingebouwde elektronische Timer
met Start / Stop knoppen
Solide Industriële motor
Twee Foam Poetsschijven en
Poetsvilt strips
Poetsmateriaal eenvoudig te
vervangen (uitwasbaar)

NEDERLANDS

Geschikt voor: Carambole
Snooker
Pool

Behuizing: zwart MDF
Afm: 320x320x210mm
Aansluiting: 230V / 50Hz

BPM-4
POETSMACHINE VOOR BILJARTBALLEN
De BPM-4 Balpoetsmachine is speciaal ontworpen om snel en zorgvuldig
biljartballen te reinigen en te poetsen, zodat er tijdens wedstrijden altijd
schone ballen voorhanden zijn.
D.m.v een roterende schijf, die zorgt voor druk van boven af, en verwisselbare
poetsschijven (Foam) kunnen zowel carambole, snooker als pool-ballen
gepoetst worden.
Er kunnen 8 ballen gelijktijdig gepoetst worden. Een meedraaiende kunststof
afstandhouder, bekleed met vilt, zorgt er voor dat de ballen elkaar niet kunnen
raken en elkaar dus ook niet vies kunnen maken tijdens het poetsen.
De machine beschikt over een elektronische timer die na ca. 5 minuten
automatisch de machine uitschakelt.
De poetsschijven zijn eventueel uitwasbaar en kunnen eenvoudig vervangen
worden.

D&K electronics b.v.

1.

Plaats de machine op een vlakke ondergrond en controleer voor het aansluiten van
de netspanning of deze overeenstemt met die van de machine.
Gebruik hiervoor het meegeleverde Euro netsnoer.

2.

Controleer of de poetsschijven en poetsstrips op de juiste wijze in de machine zijn
aangebracht.

3.

Neem een biljartbal in de handen en breng poetsmiddel aan, verdeel het middel
gelijkmatig over de gehele bal en leg deze naast de machine tot deze enigszins
droog is.
Poetsmiddel nooit rechtstreeks in de machine spuiten. Dit om te voorkomen dat de
poetsschijven verzadigd raken en de machine niet optimaal kan werken!

4.

Plaats nu de biljartballen in de machine en zet deze aan. Door de wrijving van het
poetsmiddel, de roterende schijf en de unieke meedraaiende afstandhouder zullen
de ballen steeds een andere stand aannemen en zo gelijkmatig gepoetst worden.

5.

Na ca. 5 minuten schakelt de machine zichzelf uit en kunnen de ballen er uit worden
genomen.

6.

Indien de ballen nog niet naar tevredenheid schoon zijn, bovenstaande handeling zo
nodig herhalen.

START
STOP
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BEDIENINGSVOORSCHRIFT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Laat het toestel, in werking of aangesloten op de netspanning niet binnen het bereik
van kinderen.
Pas op met lang haar, loszittende kleding of sieraden wanneer het apparaat werking
is.
De draaiende schijf nooit aanraken tijdens bedrijf.
Voor veiligheid en levensduur van de motor de machine alleen inschakelen om te
poetsen. Schakel deze hierna direct weer uit.
De motor is zeer robuust en beveiligd tegen overbelasting. Mocht de smeltveiligheid
doorslaan laat deze dan vervangen door een deskundige.
Laat de machine niet draaien zonder toezicht.
Verwijder het netsnoer uit het stopcontact wanneer de machine voor langere tijd niet
in gebruik is.
Voor het vervangen van de poetsschijf en/of het poetsvilt, altijd de machine
uitschakelen, de stekker uit het stopcontact trekken en wachten tot de draaischijf tot
stilstand is gekomen.

ONDERHOUD
Zorg dat de BPM-4 schoon blijft en gebruik geen
schoonmaakmiddelen die de lak kunnen aantasten.
Stel het apparaat niet bloot aan vocht of direct
zonlicht. De machine zelf vereist geen onderhoud
door de gebruiker, m.u.v. het reinigen / vervangen van
de poetsschijven en het poetsvilt.
In geval van een eventuele storing het apparaat niet
zelf openmaken, daar hierdoor de garantie vervalt.
Raadpleeg hiervoor uw leverancier.

cleaner
polish
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ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VERVANGEN / REINIGEN POETSCHIJVEN EN POETSVILT
Voor het vervangen van de poetsschijven en het poetsvilt gaat u als volgt te werk:

Verwijder het poetsvilt door met twee vingers het vilt uit de opening te trekken.
Plaats het nieuwe vilt en zorg ervoor dat deze gelijkmatig in de uitsparing is
verdeeld.
De poetsschijven kunnen in de wasmachine op 40 graden worden gewassen.
De vilten poetsstrips kunnen niet gereinigd worden en dienen te worden
vervangen.

SPECIFICATIES:
Aansluitspanning:
Beveiliging:
Verbruik:
Bediening:
Afmetingen:
Behuizing:
Garantie:

230V / 50Hz
Glaszekering (intern)
ca. 30 Watt
Timer met startknop
320x320x210 mm.
Zwart gelakt MDF
1 Jaar *

* niet op poetsschijven en poetsvilt.

Dit product is in overeenstemming met de laagspannings-richtlijn 2004/108/EC en de EMCrichtlijn 2006/95/EC
Manufactured by D&K electronics B.V. Holland.
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Neem de draaischijf van de machine door deze verticaal omhoog te tillen.
Trek de poetsring uit de schijf en vervang deze door een nieuwe.
Zorg dat deze gelijkmatig verdeelt zit.

