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Nagelfrees MARATHON CHAMPION  

Specificaties: 

 Snelheid tot 35.000 toeren  

 Vermogen: 45 watt  

 Voeding 100-220 V / 50-60Hz  

 Rechts- of linksom draaien  

 Voet- en handfunctie  

 Twistlock sluiting in handstuk- Freesjes zijn met een handomdraai middels twist-lock 
mechanisme - om te wisselen  

 Gemakkelijk in gebruik met voetpedaal  

 Bijna geluidloos  

 Vibratie is minimaal tijdens gebruik  

 Te gebruiken met bits met Ø 2 mm  

 Te gebruiken met transparante en/of siliconen houder  

 Gemakkelijk in gebruik  

 Gemakkelijk mee te nemen  

 Compact ontwerp  

 Bitjes zijn niet inbegrepen  

 

Gebruiksaanwijzing: 

 Steek 3-pinsstekker van het handstuk in het ronde stopcontact aan de rechterzijde van de 
transformator. 

 Steek de stekker van het voetpedaal in het stopcontact  aan de achterzijde van de 
transformator. 

 Verdraai het gedeelte boven de koperkleurige ring van het handstuk naar links tot de “klik” 
en verwijder het beschermbitje. 
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 Plaats een gekozen freesje/bitje in het handstuk en draai het gedeelte boven de 
koperkleurige ring naar rechts tot de “klik”, controleer of het bitje goed vastzit voor gebruik. 

 Zet de toerentalregelaar op LOW. 

 Steek de stekker in een daarvoor geschikt stopcontact 220/240 Volt. (of 110V) 

 Via schakelaar aan zijkant kan er gewisseld worden tussen 110V of 230V (Let op dat de 
schakelaar op de juiste stand staat) 

 

Handbediening: Zet de 1e wipschakelaar aan de rechterzijde van de transformator op I 

(handbediening) en de 2e wipschakelaar op de gewenste frees kant (linksom F en rechtsom R) en de 

wipschakelaar op de achterzijde van de transformator op H. Stel het toerental in op de gewenste 

toeren door middel van de toerentalregelaar (van LOW richting HIGH). 

Voetbediening: Zet de 1e wipschakelaar aan de rechterzijde van de transformator op I 

(voetbediening) en de wipschakelaar aan de achterzijde van de transformator op F. Door het 

indrukken van het voetpedaal activeer je de frees. De gewenste toeren kunnen worden ingesteld 

door middel van de toerentalregelaar (van LOW richting HIGH). 

Na gebruik kun u de nagelfrees plaatsen in één van de meegeleverde houders, horizontaal of 

verticaal. 
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LET OP: 

 Schakel alleen om van hand- naar voetbediening wanneer de frees stilstaat! 

 Zet de toerentalregelaar altijd op LOW alvorens de frees uit te schakelen 

 Verwijder nooit de stekkers wanneer de frees in gebruik is. 

 Zet de wipschakelaars op O voordat de stekker uit het stopcontact wordt verwijderd. 

 Gebruik het apparaat volgens de veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparatuur: 

 Gebruik de frees nooit in vochtige ruimtes zoals badkamer. 

 Laat de frees nooit in ingeschakelde toestand onbeheerd achter. 

 Laat het handstuk niet vallen, het is door zijn micromotor erg gevoelig hiervoor. 

 Reinig de frees niet met water, maar met een droge doek. 

 Open de transformator of het handstuk nooit zelf maar laat deze ALTIJD doen door een 
vakman! 

 Elektrische apparatuur behoort niet in kinderhanden. 

 Afgedankte elektrische apparaten afgeven bij uw milieupark. 

 

 

Wij adviseren om de TRANSFORMATOR EN HET HANDSTUK MINIMAAL 1X PER MAAND 

PROFESSIONEEL Te laten REINIGEN. Hierbij wordt  alle fijnstof verwijderd welke evt. en defect zou 

kunnen veroorzaken aan uw frees. Een defect aan uw frees welke is veroorzaakt door het 

voornoemde kunnen wij niet onder garantie repareren. 

Op alle elektronische producten zit één jaar garantie. Alle defecte producten welke binnen de 

garantie vallen kan de klant aan Mega Beauty Shop® retourneren met een kopie van de 

factuur en in de originele verpakking. De producten worden binnen 14 werkdagen 

gerepareerd of door ons vervangen door een nieuw exemplaar. Zonder factuur en/of zonder 

originele verpakking kan de klant geen beroep doen op de garantie. Als de klant zelf het 

product heeft geprobeerd te repareren of dit elders heeft laten doen vervalt de garantie 

eveneens.  

Voor het overige verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden. 
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