
Hartelijk dank voor de aankoop van ons product. Lees de 

gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u het product de eerste keer 
gebruikt. Mocht u het product aan derden geven, moet deze 

gebruiksaanwijzing eveneens worden overhandigd. 

 
Beschrijving van het apparaat 

 
Arebos DR-298 is ideaal voor de verzorging van handen, voeten en 

nagels. Verwisselbare, slijtarme slijphulpstukken zorgen voor een perfecte 
verzorging. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u het 

product gaat gebruiken. De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk 
worden gesteld voor persoonlijk letsel of materiële schade als gevolg van 

het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing en de gevolgen van 
ondeskundig gebruik van het apparaat. 

 
(soortgelijke afbeelding) 

 
1) Aan-uitschakelaar 

2) Vooruit-achteruitschakelaar 

3) Regelaar voor de instelling van het toerental 
4) Bus voor handapparaat 

5) Aan-uitschakelaar handapparaat 
6) Freeskopopname 

7) bitset met stift 
 

Gebruik 
 

Begin met het inkorten en vormen van de nagels. Vijl uw nagels altijd 
recht af om een pijnlijk ingroeien te voorkomen. Met onze vijlen voorkomt 

u dit ingroeien. 
 

Voor het bestrijden van eelt behandelt u de betreffende plekken met het 
kegelopzetstuk. Herhaal de procedure regelmatig en ga voorzichtig te 

werk. 

 
Ingegroeide nagels kunnen met het freesopzetstuk op voorzichtige wijze 

worden verwijderd. Dikke, verhoornde nagels worden van bovenaf 
langzaam afgeslepen en aan de zijkanten dunner gevijld. 

 
De slijpkoppen zijn in verschillende vormen en hardheden leverbaar en 

kunnen altijd worden nabesteld. 
 

Voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, moet u controleren of de 
netspanning op het typeplaatje overeenkomt met de aanwezige 

netspanning (in Nederland 230 volt / 50 Hz). 



 

1. Aansluitsnoer van het handapparaat in de bus van de regeleenheid 
steken. 

2. Stekker van het netsnoer in het stopcontact steken. 

3. De gewenste frees in de freeskopopname steken. 
4. De regeleenheid inschakelen met de aan-uitschakelaar. De 

statusindicator netspanning (groene led) brandt nu. 
5. Met behulp van de draaischakelaar kan het gewenste toerental worden 

ingesteld. 
6. Met de aan-uitschakelaar op het handapparaat het handapparaat 

inschakelen. 
7. Het optimale toerental is afhankelijk van de hardheid van de te 

bewerken nagels, de ingestoken bit en de gebruikte frees. 
 

BELANGRIJK: 
 

Voor het regelen van de juiste draairichting van de frees - al naar gelang 
u links- of rechtshandig werkt - kunt u de schakelaar in de gewenste 

draairichting zetten. Verander nooit de draairichting terwijl de handfrees 

in gebruik is. Voor het omzetten van de draairichting verlaagt u eerst de 
snelheid naar 0. Aansluitend verandert u de draairichting. Dan stelt u de 

snelheidsregelaar weer in op de gewenste snelheid. Daarmee verhoogt u 
de levensduur van het apparaat. 

 
Onderhoud en verzorging 

 
Reiniging van het apparaat 

 
• Regelmatig onderhoud en regelmatige reiniging staan borg voor 

optimale resultaten en verlengen de levensduur van het apparaat. 
• Berg de Arebos DR-298 op een veilige, koele en droge plek op 

wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. 
• Om de veiligheid, betrouwbaarheid en de prestaties van het 

apparaat niet te benadelen, mogen er geen uitbreidingen, nieuwe 

instellingen, veranderingen of reparaties worden uitgevoerd. 
• Uitbreidingen, nieuwe instellingen, veranderingen of reparaties 

mogen alleen worden uitgevoerd door personen die daartoe door 
Canbolat Vertriebs GmbH zijn gemachtigd. 

• Controleer voorafgaand aan de reiniging van het apparaat of deze is 
uitgeschakeld en het netsnoer uit het stopcontact is getrokken. 

• Voor het reinigen gebruikt u uitsluitend een licht bevochtigde en 
zachte doek. 

• Gebruik geen agressieve middelen, zoals bijv. schuurmiddel of 
andere reinigingsmiddelen, omdat die het oppervlak kunnen 

aantasten. 
• Repareer het apparaat niet. Het bevat geen onderdelen die door de 

gebruiker kunnen worden onderhouden. 
 



Reiniging van de slijpkoppen 

 
De slijpkoppen kunnen met behulp van een borstel worden ontdaan van 

stof en huidresten. Verder is het raadzaam om de slijpkoppen met een in 

de handel verkrijgbaar desinfectiemiddel of alcohol 90% (uit de apotheek) 
te desinfecteren, om het overdragen van infecties te voorkomen. Let erop 

dat de stiften van de slijpkoppen vetvrij worden gehouden en reinig deze 
van tijd tot tijd. 

 
Veiligheidsvoorschriften 

• Dit apparaat is voor thuisgebruik bedoeld. 
• Bij gebruik van een apparaat in de buurt van kinderen is een 

nauwgezet toezicht noodzakelijk. 
• Het apparaat nooit in een natte of vochtige omgeving plaatsen of 

gebruiken. 
• Het apparaat niet onder water, bijv. onder de douche gebruiken. 

• Het apparaat nooit in direct contact met vuur, gas, zuurstof of hete 
voorwerpen, zoals bijv. kookplaten brengen. 

• Schakel het apparaat uit voordat een slijpkop wordt verwisseld. 

• Ga zorgvuldig om met het apparaat, zodat het niet kan vallen of op 
een andere manier beschadigd kan raken. 

• Mochten er problemen aan het apparaat ontstaan, lever het dan 
onmiddellijk in voor reparatie. Probeer het niet zelf te repareren. 

• Smeer of was het apparaat niet. 
• Trek de stekker van de regeleenheid uit het stopcontact wanneer u 

het apparaat niet gebruikt. 
 

Symbolen 
 

Dubbelgeïsoleerde behuizing (beschermingsklasse II). 
Veiligheidstransformator - kortsluitvast. Uitgangsspanning tot max. 50 

volt. 
Product mag uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. 

Artikel is voorzien van het GS-keurmerk. 

Lees de gebruiksaanwijzing 
 

Gevaar 
• Breng het apparaat nooit in direct contact met water of andere 

vloeistoffen. 
• Het apparaat mag niet buitenshuis worden gebruikt. 

• Raak het apparaat niet met natte handen aan. 
• Gebruik het apparaat uitsluitend met de aangegeven netspanning. 

• Trek na het gebruik en voor de reiniging altijd de netstekker uit het 
stopcontact. 

• Wanneer het apparaat in het water is gevallen, nooit ernaar grijpen! 
Trek eerst de netstekker uit het stopcontact. 



• Berg het apparaat niet op in de buurt van een wastafel of een 

badkuip, omdat het gevaar bestaat dat het in de wastafel of de 
badkuip kan vallen. 

• Om elk letselgevaar, het blokkeren of de beschadiging van het 

apparaat te vermijden, dient u erop te letten dat het draaiende 
apparaat niet in contact komt met kleding, koorden, veters, 

borstels, snoeren, draden of dergelijke.  


