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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: 

 
- Urządzenie powinno być zabezpieczone przed możliwością upadku, zalania i innych sytuacji grożących 

mechanicznym uszkodzeniem, 

- Trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych lub ciepła, 

- Nie stawiać na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów, 

- Odłączać urządzenie od źródła zasilania podczas burz,  
- W wypadku pojawienia się dziwnego zapachu lub dymu natychmiast wyłączyć urządzenie, zasilanie 

oraz skontaktować się z serwisem, 

- Nie dotykać wtyczki kabla zasilającego mokrymi bądź wilgotnymi rękoma, 

- Nie ciągnąć kabla zasilającego podczas odłączania wtyczki,  
- Nie owijać kabla zasilającego wokół urządzenia, 

- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani używać go w warunkach dużej wilgotności,  
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia, 

- Urządzenie należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem 

 
Po zakończeniu pracy urządzenia należy każdorazowo wyciągać wtyczkę z gniazdka sieciowego. Przed 

przystąpieniem do wykonywaniem jakichkolwiek czynności (czyszczenie, konserwacja, drobne naprawy) 

należy każdorazowo wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej. 

Jeśli urządzenie dostanie się do zbiornika z wodą należy niezwłocznie odłączyć je od prądu. 

Nie należy korzystać ze sprzętu bezpośrednio po dokonanym transporcie z pomieszczenia zimnego do ciepłego 

lub odwrotnie, ani też przy bardzo wysokiej wilgotności powietrza. Z podłączeniem urządzenia należy odczekać 

przez co najmniej 3 godziny.  
Jeśli urządzenie wykazuje jakiekolwiek oznaki zniszczenia bądź wady nie wolno przyłączać go do 

źródła zasilania. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Punktem Serwisu bądź Dystrybutorem, który 

sprzedał produkt. 
 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

 
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 

 
 

 

CECHY URZĄDZENIA  
Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem przeznaczonym do wykonywania zabiegów:  

- manicure (powszechnie stosowana do piłowania, formowania, rzeźbienia, przekłuwania, wiercenia itp. w 



tipsie masie żelowej, akrylu)  
- pedicure (usuwanie zrogowaciałego naskórka, nagniotków, modzeli itp.)  

Fantastyczne urządzenie wspomaga codzienny pedicure i manicure.  
Za pomocą tego urządzenia można wyrównać paznokcie, wypolerować je, usunąć stare 

warstwy tipsów z paznokci.  
Pozwala na bezpieczne i dokładne usunięcie martwego 

naskórka. Płynnie regulowana szybkość obrotów frezarki.  
Możliwość zmiany kierunku obrotów.  
Szybki i pewny system wymiany końcowek.  
Urządzenie charakteryzuje się cichą i płynną pracą.  

Długi kabel zasilający pozwala na wygodne operowanie 

urządzeniem. Posiada certyfikat CE. 

 
 

SKŁAD ZESTAWU: 

 

Frezarka elektryczna  
Rączka z głowica Easy Lock 

Podstawka pod głowicę  
Zestaw frezów 

Instrukcja  
Gwarancja 

 
 

 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

 

Model: DR-298  
Zasilanie:220-240V / 50-

60HZ Moc: 35W  
Prędkość maksymalna: 30000RPM  

Możliwość zmiany kierunku obrotu frezu: 

tak Rączka Easy Lock  
średnica Frezów 2.35 
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