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Instrukcja obsługi frezarki MERCEDES DM298

Parametry techniczne:

Napięcie wejściowe: 220V/50HZ
Napięcie wyjściowe: DC 12V
Moc: 15W
Obroty: 0-20.000 Rpm
Model: DM298
Nazwa: Mercedes DM298
Nr certyfikatu: AT0517090055S, AT0517090055E

UWAGA! Końcówki robocze mają tendencję do rozgrzewania się przy większych obrotach. Siła nacisku, z jaką należy 
ich używać, wymaga wyćwiczenia. Zbyt duże obroty i siła docisku mogą spowodować spalenie paznokcia. Dobór pręd-
kości obrotowej zależy od średnicy frezu. Im większy frez lub kamień, tym mniejszą prędkość należy ustawić.
Konserwacja: Frezy metalowe, kamienne i diamentowe można sterylizować w sterylizatorze. 
Frezy filcowe i szczoteczki należy czyścić płynem dezynfekującym.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania:
• Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy, tego samego 
typu.
• Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione.
• Otwieranie aparatu jest równoznaczne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i 
bezpieczne działanie urządzenia.
• Trzymać z dala od dzieci.
• Przechowywać i używać w suchych pomieszczeniach.
• Zaleca się używanie pochłaniacza pyłu; zapylenie frezarki może spowodować jej uszkodzenie.
• Należy używać odpowiedniego źródła zasilania.
• Należy upewnić się, że frez jest dobrze zabezpieczony w głowicy.
• Należy zaprzestać używania urządzenia, jeśli w czasie użytkowania występuje nieprawidłowy ruch lub hałas.
• Należy zwiększać prędkość obrotów stopniowo, nie gwałtownie.
• Nie wolno dotykać żadnych ruchomych części frezarki w czasie jej pracy.
• Przed zmianą kierunku obrotów należy zmniejszyć obroty do 0.
• Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia materiałem lub czymkolwiek innym oraz trzymać 
urządzenie z dala od pyłu.
• Po zakończeniu pracy należy wypiąć urządzenie ze źródła zasilania.
• Nie włączać frezarki z otwartym uchwytem frezu! W przeciwnym wypadku silnik zostanie uszkodzony!

Przygotowanie do pracy:

1. Podpiąć przewód rączki do gniazda zasilania na jednostce sterującej
2. Poluzować głowicę poprzez obrócenie w lewo, środkowej części rączki, a następnie umieścić/zmienić frez. Zacisnąć  
    głowicę poprzez obrócenie w prawo, środkowej części rączki.
3. Podpiąć frezarkę do odpowiedniego źródła zasilania.
4. Wybrać tryb pracy, obroty prawe bądź lewe, następnie przełączyć przycisk na pozycję „On”, by włączyć urządzenie.
5. Wybrać prędkość pracy za pomocą pokrętła.

Koncówki robocze:
• Końcówka składa sie z trzpienia i części skrawającej, najczęściej kamiennej, metalowej lub diamentowej.
• Końcówka może miec różną ziarnistość. Dostępne są również filce i szczoteczki.
• UWAGA! Frezy metalowe skrawaja tylko przy prawym kierunku obrotu. Dla kamieni i diamentów jest to obojętne.

Zastosowanie frezów:

UWAGA! Użycie za dużego i zbyt ostrego frezu podczas skracania/czyszczenia koncówki paznokcia może spowodować 
uszkodzenia wolnego brzegu paznokcia (sprzyja rozwarstwieniom i powstawaniu grzybicy). Ostrze najlepiej ustawić 


