
PALKITUSSA MIRKA® DEROS -SÄHKÖHIOMA-
KONEESSA ON NYT TÄRINÄSENSORI
Tuhannet ammattilaiset ovat käyttäneet Mirka DEROS -sähköhiomakonetta ja se on palkittu sekä iF- että Red Dot 
-muotoilupalkinnoilla sitten vuoden 2012, jolloin kone esiteltiin. Ergonominen Mirka DEROS on markkinoiden kevyin 
epäkeskohiomakone ja se oli ensimmäinen harjattomalla moottoriteknologialla varustettu hiomakone.
 
 
Uutta vuonna 2016 on, että Mirka DEROS -kone on varustettu nyt uusilla, älykkäillä ominaisuuksilla. Päivitetyssä hioma-
koneessa on integroitu tärinäsensori sekä Bluetooth-liitettävyys. Lataamalla ja asentamalla maksuttoman myMirka 
-sovelluksen matkapuhelimeesi, voit seurata Mirka DEROS -koneen tärinätasoa reaaliajassa. Seuraamalla tärinälle 
altistumista, on mahdollista tehdä perusteltuja terveyteen vaikuttavia päätöksiä.
 
 
Hiomateollisuuden alalla työskentelevät tietävät että pitkäaikainen altistuminen käsiin kohdistuvalle tärinälle voi olla 
haitallista ja aiheuttaa tärinätautia (valkosormisuus-oireyhtymä). Mirkalle loppukäyttäjien työhyvinvointi on ensisijaisen 
tärkeää. Tämän vuoksi Mirka DEROS -koneiden tärinäarvot ovat kilpailijoihin verrattuna markkinoiden alhaisimpia. Uuden 
ja älykkään ominaisuuden ansiosta tärinätason seuraaminen ja sen myötä haitallisen altistumisen välttäminen ovat nyt 
helpompia kuin koskaan. MyMirka-sovellus mittaa ja havainnollistaa hiomakoneen todellisia tärinäarvoja reaaliajassa 
ja mahdollistaa myös päivittäisen tärinälle altistumisen seuraamisen. Lue lisää digitaalisten palveluiden myMirka –
sovellusalustasta: www.mirka.com/fi/fi_mymirka
 
 
Tärinäsensori ja Bluetooth ovat ensivaiheessa käytettävissä ainoastaan EU:n ja Venäjän markkinoille. 
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Tekniset ominaisuudet

Mirka DEROS on kaikkien aikojen ensimmäinen hiomakone, jossa on harjaton moottori ja jossa ei ole erillistä muuntajaa. Verkkojännite on 220–240 V. Se on 

myös markkinoiden kevyin epäkeskohiomakone ja sopii lähes kaikentyyppisten pintojen hiontaan. Mirka DEROS -koneessa on pehmeä käynnistystoiminto, 

sisäänrakennettu elektroninen moottorijarru ja helppokäyttöinen käynnistyskytkin moottorin nopeuden säätöön. Tehokkaan hiiliharjattoman moottorinsa 

ansiosta Mirka DEROS -koneessa on riittävästi voimaa tehokkaaseen ja nopeaan pinnan hiontaan. Koneen teho on verrattavissa tavallisen 500 W:n 

sähköhiomakoneen suorituskykyyn, mikä takaa tasaisen nopeuden myös raskaasti kuormitettuna. Ainutlaatuinen, symmetrinen muotoilu mahdollistaa 

yhtä mukavan käytön, käytettiin konetta sitten vasemmalla tai oikealla kädellä, ja pidempi runko mahdollistaa myös kahden käden otteen.

Katso tarkemmat tiedot sivustolta http://www.mirka.com/fi/FI_MIRKA-DEROS/.

Mirka DEROS -sähköhiomakone on varustettu energiaa säästävällä Bluetooth®-teknologialla.

Aktivoi Mirka DEROS -koneesi Bluetooth seuraavasti:

1. Kytke koneen virtajohto pistorasiaan.

2. Paina ja pidä pohjassa + -painiketta samalla kun kytket koneen päälle On/Off-painikkeesta.

3. Vasemmanpuoleinen LED valo syttyy (vihreä), sen merkiksi että Bluetooth on toiminnassa.

4. Paina Scan-painiketta (etsii yhteensopivia laitepareja) myMirka-sovelluksessa.

5. Paina Connet -painiketta (yhdistä laitepari) myMirka-sovelluksessa ja valitse näytöltä Mirka DEROS.

6. Mirka DEROS ja myMirka ovat nyt yhdistetty ja valmiina käyttöön.

Bluetooth kytkeytyy toiminnasta, kun kone irrotetaan verkkovirrasta.

Tarkista, että myös puhelimesi tai tablettisi on varustettu energiaa säästävällä Bluetooth®-teknologialla ja aktivoitu.

HUOM! Mirka DEROS -hiomakoneissa, jotka on valmistettu 29. elokuuta 2016 tai myöhemmin, on Bluetooth®-liitäntä mahdollisuus. Tämä koskee 

Mirkakoodeja: MID6502022, MID6252022, MID6802022, MID5502022, MID5650202CA, MID56503CAUK ja MID6502022UK , joiden sarjanumero alkaa 
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Näin yhdistät Mirka DEROSin myMirkaan
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Lisätietoja www.mirka.fi


