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Frezarka do Paznokci BN500 jest urz¹dzeniem s³u¿¹cym do 
szybkiego, wygodnego oraz bezpiecznego wykoñczenia paznokci 
naturalnych i sztucznych, zarówno do manicure jak i pedicure. 
Usuwania zrogowacia³ej skóry , odcisków, nagniotków ze stóp, r¹k i 
³okci. Znajduje zastosowanie przy wyrównywaniu i wyg³adzaniu 
p³ytki paznokci i wyrównywaniu piêt.



7. Niebieskie diody oznaczaj¹ kierunek obrotów

8. SPEED bia³e diody oznaczaj¹ stopieñ prêdkoœci

L. Przycisk lewy (start stop lewe obroty)

P. Przycisk prawy (start/stop prawe obroty) 
KOÑCÓWKI ROBOCZE - FREZY 

Dotyczy aparatów nr. kat 

Koñcówka sk³ada siê z trzpienia o œrednicy 2,35 mm i czêœci 

skrawaj¹cej, najczêœciej kamiennej, metalowej lub diamentowej. 

Koñcówka mo¿e mieæ ró¿n¹ ziarnistoœæ. Dostêpne s¹ równie¿ filce i 

szczoteczki.

UWAGA! Frezy metalowe skrawaj¹ tylko przy prawym kierunku obrotu. 

Dla kamieni i diamentów jest to obojêtne

11214 A,B,C

WIDOK  APARATU

Wyposa¿enie w zale¿noœci jak¹  wersjê  posiadasz:

FREZARKA BIO NAIL BN500 nr kat. 11214A
?g³owica profesjonalna max 35000obr/min z hamulcem na zatrzask
?trzpieñ zabezpieczaj¹cy zacisk g³owicy    
?podstawka pod g³owicê
?zestaw frezów   

aparatu

FREZARKA BIO NAIL C nr kat. 
?g³owica 
?trzpieñ zabezpieczaj¹cy zacisk g³owicy    
?podstawka pod g³owicê
?zestaw frezów   

BN500 11214C
max 30000obr/min z hamulcem na zatrzask

FREZARKA DO PEDICURE BIO NAIL D nr kat. 11214D
?g³owica 
?trzpieñ zabezpieczaj¹cy zacisk g³owicy    
?podstawka pod g³owicê
?zestaw talerzyków i papierków  

B
pedicure max 500obr/min 

BN500

FREZARKA BIO NAIL B nr kat. 
?g³owica  max 25000obr/min   
?podstawka pod g³owicê
?zestaw frezów   

BN500 11214B
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1. W³¹cznik sieciowy

2. Gniazdo g³owicy 

3. G³owica 

4. Podstawka g³owicy

5. Zatrzask freza

6. Frez
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DANE  TECHNICZNE:
?Zasilanie 230 V; 50 Hz
?Moc pobierana 40W 
?Wymiary  150  x 150  x  50mm
?Ciê¿ar ~450g  aparat  / g³owica ~200g
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Standardowe koñcówki robocze:

- 3 frezy sto¿kowe diamentowe

- 2 frez walcowy diamentowy

- 1 frez do kapturków

- 6 kapturków œciernych

Rodzaje koñcówek na wyposa¿eniu 

aparatu mog¹ siê ró¿niæ od przedstawionych w 

instrukcji.

11214DRODZAJE KOÑCÓWEK DOTYCZY APARATU nr. kat 

Wyposa¿enie w komplecie 

- talerzyk du¿y fi 40mm nr kat. 00610  
- talerzyk ma³y  fi 28mm nr kat. 00610    

Iloœæ papierków œciernych (jednorazowych):           
40mm ziarnistoœæ 120  1kpl - 10szt. kr¹¿ków
28mm ziarnistoœæ 60    1kpl - 10szt.  kr¹¿ków 

Wyposa¿enie dodatkowe dla g³owicy Pedicure / Brusher -  

- szczotka duýa wykonana z wysokiej              
   jakoúci naturalnego wùosia. Wùosie twarde.  
   nr kat. 00604 

- szczotka duýa wykonana z wysokiej              
   jakoúci naturalnego wùosia. Wùosie miêkkie.
   nr kat. 00604M  

- szczotka œrednia wykonana z wysokiej 
  jakoœci naturalnego w³osia (koza). Szczotka miêkka.   
  nr kat. 00603

- szczotka ma³a wykonana z wysokiej 
  jakoœci naturalnego w³osia (koza). Szczotka miêkka.   
  nr kat. 00602

 
 

 

Praca na sucho lub  mokro
( zalecana  praca na sucho – lepsza  wydajnoœæ )  

opcjonalne

PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY 

1. w³o¿yæ wtyczkê kabla do gniazda sieciowego 230V,50Hz.

2. wtyczkê g³owicy roboczej (3)  w³o¿yæ do gniazda (2)

3. w³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem  O/I  (1)

4. na pulpicie frezarki zaœwiec¹ siê niebieskie i bia³e diody (lub bia³a 

jedna dioda jeœli prêdkoœæ ustawiona jest na minimum).

5. podczas pracy migaj¹ca niebieska dioda oznaczaj¹ kierunek   

   obrotów freza ? ,? , a bia³e  wielkoœæ obrotów / minutê (SPEED).

ZAK£ADANIE FREZA G£OWICY

dotyczy aparatu nr kat. oraz nr kat. 

1. Upewnij siê ¿e g³owica nie pracuje

    (diody niebieskie œwiec¹ siê - nie migaj¹). 

2. Zacisk freza (5) przekrêciæ w lewo (

).

3. Wsun¹ñ frez do g³owicy przekrêciæ zacisk(5) w 

prawo. 

4.  Zdejmowanie freza - postêpuj jak przy 

zak³adaniu.

NIE URUCHAMIAÆ SILNIKA 

FREZARKI, gdy uchwyt freza jest w pozycji 

otwartej. Nie uruchamiaæ, gdy w g³owicy nie 

ma freza.

 (grozi uszkodzeniem urz¹dzenia). W przeciwnym 

razie aparat siê resetuje i na  chwilê zgasn¹ 

wszystkie diody!

Po skoñczonej pracy w uchwycie 

g³owicy frezarki powinien byæ zawsze 

zaciœniêty frez lub do³¹czony trzpieñ 

zaœlepiaj¹cy.

11214A 11214C

UWAGA - 

przy wy³¹czonym silniku

UWAGA!  

UWAGA! - 
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ZAK£ADANIE FREZA G£OWICY 

dotyczy aparatu nr kat. 

1. Upewnij siê ¿e g³owica nie pracuje

    (diody niebieskie œwiec¹ siê - nie migaj¹). 

2. Wsuñ frez do oporu w g³owicê (

).               

3. Zdejmowanie freza - postêpuj jak przy zak³adaniu.

ZAK£ADANIE TALERZYKA  

dotyczy aparatu nr kat. 

1. Upewnij siê ¿e g³owica nie pracuje

    (diody niebieskie œwiec¹ siê - nie migaj¹). 

2. Wsuñ trzpieñ talerzyka do oporu w g³owicê 

( ).

3. Jeœli talerzyk nie ma naklejonego papierka: 

          - oczyœæ powierzchnie talerzyka, aby by³a czysta i sucha

          - zdejmij z kr¹¿ka œciernego folie zabezpieczaj¹c¹ klej

          - przyklej papierek œcierny równomiernie na talerzyku

          - stosuj papierki œcierne odpowiedniego rozmiaru do talerzyka

 4. Zdejmowanie talerzyka - postêpuj jak przy zak³adaniu.

URUCHOMIENIE G£OWICY - PRACA

       

Wybraæ kierunek obrotów i nacisn¹æ krótko przycisk  L  lub P.

G³owica uruchomi siê i zacznie migaæ niebieska dioda w danym 

kierunku.

 Aby zatrzymaæ obroty g³owicy nacisn¹æ krótko dowolny klawisz.

11214B

11214D

UWAGA - przy                      

wy³¹czonym silniku

UWAGA - przy wy³¹czonym silniku

6

USTAWIENIE OBROTÓW FREZARKI i FREZARKI PEDICURE  

Obroty  regulujesz  przy  pracuj¹cej g³owicy.

Dla  zwiêkszania obrotów:

 naciœnij i trzymaj wciœniêty prawy klawisz (P), a¿ bia³e diody 

kolejno zapal¹ siê. 

Dla zmniejszenia obrotów:

            naciœnij i trzymaj wciœniêty lewy klawisz (L), a¿ bia³e diody 

kolejno bed¹ gasn¹æ. 

Pierwsza dioda “LO” oznacza prêdkoœæ minimaln¹, a ostatnia dioda 

“HI”, maksymaln¹ dla danej g³owicy. 

Po ponownym w³¹czeniu, aparat pamiêta ostatnio ustawion¹ prêdkoœæ.

 

Przeci¹¿enie mo¿e byæ spowodowane zbyt du¿ym dociskiem freza do 

materia³u obrabianego lub/i  zbyt du¿¹ œrednic¹ freza (tarczy) przy 

danej prêdkoœci obrotowej.   

ZASTOSOWANIE FREZÓW

 U¿ycie za du¿ego i za ostrego frezu podczas skracania, 
czyszczenia koñcówki paznokcia mo¿e spowodowaæ uszkodzenia 
wolnego brzegu paznokcia (co sprzyja rozwarstwieniom i powstawaniu 
grzybicy). 
Ostrze najlepiej ustawiæ pod k¹tem 90 stopni, z frezark¹ ustawion¹ na 

UWAGA: Frezarka ma zaprojektowany uk³ad przeciw przeci¹¿eniowy. 

Je¿eli przy pracy spowodujesz przeci¹¿enie g³owicy, aparat 

automatycznie zatrzyma pracê g³owicy. 

UWAGA!

7

START/STOP
PRESS BUTTON 

SPEED
HOLD BUTTON 

LO HI
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odpowiedni¹ prêdkoœæ, pi³owaæ w poprzek koñcówki paznokcia, ca³y 
czas podtrzymuj¹c go.

 wykorzystywany jest do pi³owania, skracania,  
podwa¿ania i usuwania skórek. Stosowany do pracy pod paznokciem. 
Delikatne i œrednie ostrza wykorzystywane s¹ do czyszczenia spodu 
akrylowych paznokci. Sto¿ki zwê¿aj¹ce siê ku do³owi mog¹ byæ 
stosowane przy bardzo krótkich paznokciach. 

 u¿ywany g³ównie na powierzchni paznokcia. Œrednie i 
ostre frezy wykorzystywane s¹ do spi³owywania starej masy akrylowej, w 
trakcie przygotowywania do dope³niania lub modelowania nowego 
paznokcia z masy. 

Ostrze frezarki ustawiæ równolegle do p³ytki paznokcia. 
Powierzchniê akrylow¹ pi³owaæ bez dodatkowego nacisku. 6000 obr. / 
min. (1 dioda ) jest  to bezpieczna prêdkoœæ pracy frezarki w okolicach 
skórek. 

Delikatny walcowaty frez u¿yty z wod¹ lub olejkiem do skórek wyrówna 
p³ytkê przed polerowaniem. Najdelikatniejszy frez tego typu u¿yty w ten 
sam sposób nada koñcowy po³ysk. 

 s³u¿y do usuwania zrogowacia³ej skóry stóp i 
r¹k. 

 s³u¿y do  usuwania skórek z wa³u 
paznokciowego. 

 stosowany jest przy  kszta³towaniu  koñca paznokci 
naturalnych i sztucznych.

 stosowany jest do koñcowego wyg³adzania i polerowania p³ytki 
paznokcia.
,

 Koñcówki robocze maj¹ tendencjê do rozgrzewania siê przy 
wiêkszych obrotach, si³a nacisku z jak¹ nale¿y ich u¿ywaæ wymaga 
wyæwiczenia. Zbyt du¿e obroty i si³a docisku mo¿e spowodowaæ spalenie 
paznokcia. Dobór prêdkoœci obrotowej zale¿y od œrednicy frezu. Im 
wiêkszy frez lub kamieñ tym mniejsz¹ prêdkoœæ nale¿y ustawiæ.

Kamieñ sto¿kowy

Kamieñ walcowy

Frez metalowy walcowy

Frez  metalowy kulkowy

Kamieñ tarczowy

Filc

UWAGA! 

UWAGA!

KONSERWACJA

Frezy metalowe, kamienne i diamentowe mo¿na sterylizowaæ w 
sterylizatorze (SR01). Frezy filcowe i szczoteczki nale¿y czyœciæ p³ynem 
dezynfekuj¹cym. 

UWAGI DOTYCZ¥CE BEZPIECZNEGO U¯YTKOWANIA

· Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien 
byæ oddany do producenta celem przegl¹du.
· Je¿eli przewód zasilaj¹cy ulegnie uszkodzeniu, nale¿y go wymieniæ 
w zak³adzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
· Dokonywanie samodzielnych prze³¹czeñ w aparacie i zmian w 
uk³adzie jest zabronione.

Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z 
utrat¹ gwarancji, a producent nie bierze  odpowiedzialnoœci za 
prawid³owe i bezpieczne dzia³anie urz¹dzenia.

8 9
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Ostrze frezarki ustawiæ równolegle do p³ytki paznokcia. 
Powierzchniê akrylow¹ pi³owaæ bez dodatkowego nacisku. 6000 obr. / 
min. (1 dioda ) jest  to bezpieczna prêdkoœæ pracy frezarki w okolicach 
skórek. 

Delikatny walcowaty frez u¿yty z wod¹ lub olejkiem do skórek wyrówna 
p³ytkê przed polerowaniem. Najdelikatniejszy frez tego typu u¿yty w ten 
sam sposób nada koñcowy po³ysk. 

 s³u¿y do usuwania zrogowacia³ej skóry stóp i 
r¹k. 

 s³u¿y do  usuwania skórek z wa³u 
paznokciowego. 

 stosowany jest przy  kszta³towaniu  koñca paznokci 
naturalnych i sztucznych.

 stosowany jest do koñcowego wyg³adzania i polerowania p³ytki 
paznokcia.
,

 Koñcówki robocze maj¹ tendencjê do rozgrzewania siê przy 
wiêkszych obrotach, si³a nacisku z jak¹ nale¿y ich u¿ywaæ wymaga 
wyæwiczenia. Zbyt du¿e obroty i si³a docisku mo¿e spowodowaæ spalenie 
paznokcia. Dobór prêdkoœci obrotowej zale¿y od œrednicy frezu. Im 
wiêkszy frez lub kamieñ tym mniejsz¹ prêdkoœæ nale¿y ustawiæ.

Kamieñ sto¿kowy

Kamieñ walcowy

Frez metalowy walcowy

Frez  metalowy kulkowy

Kamieñ tarczowy

Filc

UWAGA! 

UWAGA!

KONSERWACJA

Frezy metalowe, kamienne i diamentowe mo¿na sterylizowaæ w 
sterylizatorze (SR01). Frezy filcowe i szczoteczki nale¿y czyœciæ p³ynem 
dezynfekuj¹cym. 

UWAGI DOTYCZ¥CE BEZPIECZNEGO U¯YTKOWANIA

· Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien 
byæ oddany do producenta celem przegl¹du.
· Je¿eli przewód zasilaj¹cy ulegnie uszkodzeniu, nale¿y go wymieniæ 
w zak³adzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
· Dokonywanie samodzielnych prze³¹czeñ w aparacie i zmian w 
uk³adzie jest zabronione.

Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z 
utrat¹ gwarancji, a producent nie bierze  odpowiedzialnoœci za 
prawid³owe i bezpieczne dzia³anie urz¹dzenia.
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