
Freza  SMARTDRILL DM208 

   MANUAL DE UTILIZARE 

 

 

În temeiul art. 13 sec. 1 din Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente 

electrice și electronice (Jurnalul de legi 2015 articol 1688), dorim să vă informăm despre manipularea 

corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice: 

1. Este interzisă aruncarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice împreună cu 

alte deșeuri – confirmă acesta este un marcaj sub formă de „puș încrucișat”, care prescrie colectarea 

selectivă a acestui tip de deșeuri. 

2.Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe, amestecuri și componente 

periculoase care după descărcarea în mediu, pot reprezenta o amenințare gravă pentru sănătatea și 

viața oamenilor și a organismelor vii. 

3. Echipamentele electrice și electronice uzate trebuie livrate numai la punctele de colectare 

autorizate, a căror listă ar trebui incluse pe site-ul fiecărei birouri comune. 

4. Gospodăriile joacă un rol cheie în sistemul de gestionare a deșeurilor de deșeuri de 

echipamente electrice si electronice datorita posibilitatii de transfer direct al acestora catre punctele 

de colectare autorizate si eliminare obiceiuri sociale nedorite care au ca rezultat lăsarea 

echipamentelor uzate în locuri pentru aceasta neprevăzut. 

Nume: Freza electrică pentru unghii 

Model: DM208 

Nr. certificat: AT0517090055S, AT0517090055E 

PRUDENȚĂ: 

Duzele tind să se încălzească la turații mai mari. Presiunea cu care să le folosiți necesită 

practică. Viteza și presiunea prea mare pot arde unghia. Alegerea vitezei de rotație depinde de 

diametrul frezei. Cel mai mare tăietor sau piatră, cu atât viteza trebuie setată mai mică. 

Instalare: Din motive de siguranță, la instalarea pedalei, mânerului sau frezelor, mașina de 

frezat trebuie deconectată de la sursa de alimentare. Mânerul și pedala trebuie conectată la intrările 

corespunzătoare ale mașinii de frezat. Frezele se pun după ce se rotește partea mânerului mobil spre 

stânga. După introducerea tăietorului rotiți partea mobilă a mânerului spre dreapta. După pornirea 

instrumentarului și a frezelor, mașina de frezat poate fi conectată la rețeaua electrică. 

Întreținere: 

Frezele de metal, piatră și diamante pot fi sterilizate într-un sterilizator. Frezele și periile de 

pâslă trebuie curățate cu dezinfectant. 

Observatii: 

• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu unul nou de același tip 

la centrul de service 



• Este interzisă comutarea sau schimbarea camerei de unul singur 

• Deschiderea camerei este strict interzisă și va anula garanția, iar producătorul nu este 

responsabil pentru funcționarea corectă și sigură a dispozitivului. 

• Stai departe de copii 

• Depozitați și utilizați în încăperi uscate 

• Se recomanda folosirea unui aspirator de praf; praful de pe router îl poate deteriora 

Pregătirea pentru lucru: 

1. Apăsați ușor, dar complet, în vârful dorit 

2. Setați potențiometrul în poziția MIN 

3. Porniți dispozitivul cu comutatorul, poziționați comanda manuală / manuală sau comandă 

cu piciorul / pedală 

4. Reglați treptat viteza în funcție de dimensiunea și tipul frezei sau roții de șlefuit (viteza 

poate fi reglată folosind butonul pe cameră sau pe pedală) 

Sfaturi de lucru: vârful constă dintr-o tijă și o piesă de tăiere, cel mai adesea piatră, metal sau 

diamant. Vârful poate fi granulat. 

Sunt disponibile pâsle și perii. 

ATENŢIE! Frezele de metal taie doar în direcția corectă de rotație. Pentru pietre și diamante, direcția 

nu contează. 

   Parametri tehnici: 

Alimentare electrică:  intrare nominală: 220V / 50 Hz 

ieșire nominală: DC 12V 

Putere maxima: 40W 

Rotații: 0-35.000 rpm 

 

IMPORTATOR 

Hollywood Perfect Nails SRL 

Str. Principala, nr. 208, Valea Bourei, Suceava, Romania 

             Fabricat în P.R.C. 

 


