Spin Pro Trimmer / Tumble Trimmer Gebruiksaanwijzing
LET OP! De rubbers zijn bewust aangeknepen in de houders. Verkeerd gebruik door overmatige hoeveelheden materiaal in de bowl
veroorzaakt scheuren. Tevens zijn de rubbers aan slijtage onderhevig en kunnen deze worden bijbesteld.

Verwijder de bovenkant van de basis van de machine
Verwijder de bovenkant van de basis van de machine. De
binnenkant van de bovenkant bevat de rubberen tongen die
worden gebruikt om de plantbladeren in het bladrooster te
duwen. De snijbladen of -draden bevinden zich onder het
rooster.

Leg de niet gesnoeide delen op het rooster

Plaats de niet-getrimde plantdelen op het rooster.
De hoeveelheid planten moeten voldoende zijn om te
zorgen dat het grilloppervlak bedekt is (ongeveer 40 gram
droog materiaal). Pas deze
hoeveelheid aan bij natte oogst
Plaats het deksel weer terug op de basis

Plaats de bovenkant en hendel terug op
de basis van de trimmer

.

Draai het handvat met de klok mee (15-30 keer rond)

Gebruik de handgreep en maak 15-30 volledige slagen.
Tijdens het draaien van het handvat vermenigvuldigen de rubberen
draai-tongen aan de binnenkant de snelheid van de draaiende
planten en bladen met meer dan 30 keer. Een combinatie van
de rubberen tongen drukt en rolt de planten in de draaiende
messen en zorgt voor efficiënte snijtechniek.
Slechts 30 seconden kan een uur werk opleveren.
Haal het deksel er weer af en verzamel de plantdelen

Open het deksel en verzamel de bijgesneden planten.
Het snijmateriaal is verzameld in de onderste bak.
Afhankelijk van het soort plant, kan het snijafval van het
trimmen worden gebruikt voor de bereiding van etherische olië

Herhaal het proces op basis van uw behoefte
Als u denkt dat het snijresultaat niet klein genoeg is, herhaal
dan het bovenstaande proces zo vaak als u wilt of totdat
u uw oogst hebt voltooid. Maak elk deel van de trimmer
eenvoudig schoon en berg hem op.

Standaard zijn de messen geïnstalleerd in de machine.
De eventueel bijgeleverde snijdraden kunnen op verzoek worden gemonteerd voor
voorzichtigere snijtechniek bij droge massa.

WAARSCHUWING:
Plaats nooit uw vingers, handschoenen of enig ander lichaamsdeel in contact met het rooster en/of het mes. Gebruik handschoenen bij contact
of het vervangen van de messen. Gebruik geen schaar, messen of een andere instrumenten dan het rooster. De fabrikant en leverancier
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan of door de trimmers die het gevolg is van een gebrekkig gebruik of montage.
Gebruik de trimmers in overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving.

