
Inschakelen:  

• Steek de 5-pinsstekker van het handstuk in het ronde stopcontact aan de bovenzijde van de 

transformator.  

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

• Draai het kunststof gedeelte van het handstuk naar links tot u “klik” hoort en verwijder het 

beschermbitje.  

• Plaats het gekozen freesje/bitje in het handstuk en draai het kunststof gedeelte naar rechts tot u 

weer “klik”hoort, controleer of het bitje goed vastzit voor gebruik.  

• Zet de toerentalregelaar op MIN.  

• Steek de stekker in een daarvoor geschikt stopcontact 220/240 Volt.  

Handbediening: Zet de rechter wipschakelaar op de bovenzijde van de transformator op HAND 

(handbediening) en de rechter wipschakelaar op de gewenste frees kant (linksom REV en rechtsom 

FWD). Stel het toerental in op de gewenste toeren door middel van de toerentalregelaar (van MIN 

richting MAX).  

Voetbediening: Zet de rechter wipschakelaar op de bovenzijde van de transformator op FOOT 

(voetbediening). Door het indrukken van het voetpedaal start je de frees, bij het loslaten van het 

pedaal stopt de frees. De gewenste toeren kunnen worden ingesteld door middel van de 

toerentalregelaar (van MIN richting MAX).  

Let op:  

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

• Zet de toerentalregelaar altijd op MIN alvorens de frees uit te schakelen  

• Verwijder nooit de stekkers wanneer de frees in gebruik is.  

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

• 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 i.v.m. garantie en veiligheid. 

 • Elektrische apparatuur behoort niet in kinderhanden.  

• Afgedankte elektrische apparaten afgeven bij uw milieupark. 


