
Instrukcja frezarki  DM-211

Przed za³¹czeniem frezarki zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi. Zachowaj j¹.

Informacje ogólne

Frezarka DM-211 jest przenoœnym urz¹dzeniem dedykowana do zabiegów manicure. Posiada p³ynn¹ 
regulacjê obrotów o szerokim zakresie. Wymienne frezy i peda³ no¿ny zapewniaj¹cy wysok¹ 

ró¿norodnoœæ zastosowañ oraz pe³en komfort pracy.

Uwagi:
 1. Nie rozkrêcaæ i nie naprawiaæ urz¹dzenie na w³asn¹ rêkê.
 2. Do czyszczenia u¿ywaæ suchej szmatki.
 3. Je¿eli wtyczka nie pasuje do gniazdka nale¿y skontaktowaæ siê z dystrybutorem.
 4. Wszystkie naprawy musz¹ byæ przeprowadzane w serwisie dystrybutora.
 5. Niniejszy sprzêt mo¿e byæ u¿ytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez 

osoby o obni¿onych mo¿liwoœciach fizycznych, umys³owych i osoby o braku 
doœwiadczenia i znajomoœci sprzêtu, je¿eli zapewniony zostanie nadzór lub instrukta¿ 
odnoœnie u¿ytkowania sprzêtu w bezpieczny sposób, tak , aby zwi¹zane z tym zagro¿enia 
by³y zrozumia³e. Dzieci nie powinny bawiæ siê sprzêtem. Dzieci bez nadzoru nie powinny 
wykonywaæ czyszczenia i konserwacji sprzêtu.

 6. U¿ywaj urz¹dzenie zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku innego zastosowania 
urz¹dzenia, czy prób modyfikacji u¿ytkownik ponosi za nie odpowiedzialnoœæ i tym 
samym traci gwarancjê.

 7. Niew³aœciwe u¿ytkowanie mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia urz¹dzenia.
 8. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody spowodowane niedostosowaniem siê 

do uwag zawartych w instrukcji.

U¿ycie:
 1. Przed pod³¹czeniem do pr¹du upewnij siê, ¿e napiêcie w gniazdku jest takie jakie podano 

na stacji bazowej urz¹dzenia.
 2. Pod³¹cz frezarkê w przeznaczone na to miejsce w stacji bazowej.
 3. Pod³¹cz peda³ no¿ny w przeznaczone na to miejsce w stacji bazowej.
 4. Zamontuj wybrany frez w g³owicê frezarki.
 5. Ustaw prêdkoœæ obrotów na mo¿liwie najni¿sz¹ przed w³¹czeniem oraz wy³¹czeniem.
 6. W³¹cz urz¹dzenie.
 7. Dopasuj pokrêt³em prêdkoœæ do swoich potrzeb.
 8. Prze³¹cz na opcjê „FOOT” , aby kontrolowaæ obroty u¿ywaj¹c no¿nego peda³u.
 9. W razie potrzeby zmieñ prze³¹cznikiem kierunek obrotu frezu.
 10. Pamiêtaj, aby po zakoñczonej pracy wy³¹czyæ frezarkê i wyj¹æ przewód zasilaj¹cy z 

gniazdka.

Dane techniczne:
230V~ 50Hz 12W, 

Je¿eli przewód zasilaj¹cy nieod³¹czalny ulegnie uszkodzeniu to powinien on byæ wymieniony u 
producenta lub w specjalistycznym zak³adzie naprawczym albo przez wykwalifikowan¹ osobê 
w celu unikniêcia zagro¿enia.

UWAGA!
Nale¿y zachowaæ dowód zakupu (paragon lub fakturê VAT) gdy¿ jest on podstaw¹ gwarancji.
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