
DANE TECHNICZNE:
Moc: 68W 
Napięcie wejściowe: AC 220V
Napięcie wyjściowe: DC 15,6V 
Szybkość obrotów: 35 000 RPM

1.Bezpieczeństwo użytkowania
1. Prosimy o dokładne przeczytanie poniższej instrukcji i zastosowanie się do informacji w niej zawartych.  
2. Należy pamiętać, że rzeczywiste napięcie musi odpowiadać wymaganiom urządzenia.  
3. Nie wolno używać urządzenia w wilgotnej/mokrej przestrzeni oraz gdy poziom wilgotności powietrza osiąga wysokie 
wartości. 
4. W przypadku zalania urządzenia należy je natychmiastowo odłączyć od źródła zasilania. Urządzenie zalane nie 
może być użytkowane ponownie i musi zostać przesłane do serwisu producenta w celu sprawdzenia i ewentualnej 
naprawy.  
5. Kiedy urządzenie nie jest używane należy odłączyć je od źródła zasilania.  
6. Jeśli urządzenie zakurzy się, np. pyłem powstałym podczas frezowania należy je przecierać suchą lub lekko 
wilgotną szmatką. Czynność tę zawsze należy przeprowadzać, gdy urządzenie nie jest podłączone do źródła 
zasilania.  
7. Prawidłowe użytkowanie urządzenia i zastosowanie się do instrukcji pomaga w istotny sposób wydłużyć jego 
żywotność i bezproblemowe funkcjonowanie.  
8. Jeśli urządzenie zaczyna funkcjonować nieprawidłowo – należy zgłosić niepokojące zmiany do serwisu producenta.

2. Krótki opis urządzenia 
Frezarka została zaprojektowana z myślą o profesjonalnych salonach manicure, ale też o użytkownikach, którzy 
manicure wykonują w domu. Przyjazny design i rączka zaprojektowana tak, by dawała poczucie wysokiego komfortu 
pracy to wyróżniające się cechy urządzenia. 

3. Charakterystyka przycisków funkcyjnych

1. Włącznik ON/OFF 
2. Przełącznik na obsługę ręczną/stopą 
3. Przełącznik obrotów na lewe/prawe  
4. Holder na głowicę 
5. Pokrętło zmiany obrotów 
6. Gniazdo wejściowe na głowicę 
7. Transformator (110 lub 220V) 
8. Wyświetlacz LCD 
9. Gniazdo wejściowe na pedał

4. Produkty, które znajdziesz w opakowaniu: 
Korpus frezarki 
Głowica frezarki  
Zestaw frezów 
Pedał do obsługi nogą 
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5.  Instrukcja użytkowania

1. Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego wejścia w urządzeniu. 
2. Podłącz głowicę frezarki do odpowiedniego wejścia w urządzeniu. 
3. Włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF. 
4. Przekręć pokrętło dla ustawienia optymalnych do pracy obrotów. Przekręcenie w prawo zwiększa obroty  w 
przedziale 0-35 000 PRM, przekręcenie w lewo zwalnia je.  
5. Przełącz przycisk obrotów na prawe/lewe w zależności od potrzeby pracy.
6. Przełącz przyciskiem tryb pracy między obsługą dłonią a stopą (H/F) w zależności od pracy, jaką preferujesz. 
7. Jeśli nie używasz frezarki – pamiętaj by zawsze wyłączać kabel zasilający z gniazdka. 
  
6. Porady
 
1. Pamiętaj, aby podłączyć urządzenie do go gniazdka o napięciu prądu dostosowanym do wymogów urządzenia.  
2. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.  
3. Używaj suchej lub delikatniej nawilżonej ściereczki do czyszczenia urządzenia. Możesz to robić alkoholem lub 
detergentem.  
4. Używaj frezarki z dala od wilgoci. Unikaj mocnego nasłonecznienia urządzenia, żeby nie doprowadzić do jego 
przegrzania.  
5. Nigdy nie wymieniaj frezów kiedy frezarka jest uruchomiona. Może spowodować to nieodwracalne uszkodzenie 
rączki.  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy 
o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elek trycznego i elektronicznego łącznie z innymi od padami - potwierdza to oznakowanie w formie 
„przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gro madzenie tego rodzaju odpadów

2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawie rać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do 
środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać 
zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy

4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków 
społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych
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