
PL © 2020 HOFFEN. Wszystkie prawa zastrzeżone. Frezarka do paznokci PRO 24W 

1 

Instrukcja Obsługi 

Frezarka do paznokci PRO 24W 
Model: BE-2412 

 

 
 

    
 

SPIS TREŚCI 
1. WPROWADZENIE...................................................................................................... 2 

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM .............................................................. 2 

3. DANE TECHNICZNE ................................................................................................. 2 

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA .......................................................... 3 

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI.......................................................................................... 5 

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU ......................................................................................... 6 

7. BUDOWA ..................................................................................................................... 7 

8. UŻYTKOWANIE ......................................................................................................... 7 

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ........................................................................ 10 

10. PROBLEMY ............................................................................................................ 11 

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT ................................................................. 11 

12. GWARANCJA I SERWIS ...................................................................................... 12 

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI .......................... 12 

14. PRODUCENT ......................................................................................................... 12 



PL © 2020 HOFFEN. Wszystkie prawa zastrzeżone. Frezarka do paznokci PRO 24W 

2 

 

1. WPROWADZENIE 
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie 
będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się 
z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, 
 a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy 
zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie 
użytkowania produktu. Instrukcja dostępna jest także w formie 
elektronicznej na stronie producenta: https://mptech.eu/qr/hoffen 
 

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 
Frezarka do paznokci pozwala na wykonanie manicure i pedicure. 
Regulując prędkość obrotową można dostosować ją do indywidualnych 
potrzeb oraz zmieniać kierunek obrotu dzięki przyciskowi w bazie 
urządzenia. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania 
wewnątrz pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i nie może być używane 
w celach komercyjnych. 
 

3. DANE TECHNICZNE  
Nazwa Frezarka do paznokci PRO 24W 
Model BE-2412 
Nr partii 202104 
Moc 24 W 
Zasilanie 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,15 A 
Obroty Do 20 000 RPM 
Materiał Tworzywo sztuczne 
Akcesoria Zestaw czterech frezów 
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4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie 
tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. 

 
—WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA— 

• Urządzenie może być używane przez dzieci 
w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby 
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych lub bez 
doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem 
lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania 
z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją 
związane z tym zagrożenia. 
• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 
• Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani 
konserwować urządzenia. 
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi 
zostać wymieniony przez producenta, jego 
przedstawiciela serwisowego lub podobnie 
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia 
zagrożenia. 

—NIE RYZYKUJ— 
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania wewnątrz 
pomieszczeń w domu lub mieszkaniu. Nie nadaje się do użytkowania na 
otwartej przestrzeni (tarasach, balkonach, etc.). Nie korzystaj 
z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania 
z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub 
inne zagrożenia. Zawsze podłączaj urządzenie do źródła zasilania 
zgodnego z danymi podanymi na tabliczce znamionowej. 
Nie włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. 
Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów łatwopalnych - może to 
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doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie podnoś 
i nie przenoś włączonego urządzenia. 
 

—OTOCZENIE— 
Urządzenie przeznaczone jest do pracy w domu i powinno być 
ustawiane na płaskich powierzchniach - blatach kamiennych, stołach, 
etc. Nie używaj, ani nie przechowuj urządzenia w warunkach dużego 
zapylenia, wilgoci czy wysokiej temperatury. 
Zadbaj, aby w pobliżu działającego urządzenia nie przebywały bez 
nadzoru dzieci poniżej 8 roku życia i zwierzęta domowe, gdyż podczas 
pracy powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia mocno się 
nagrzewają – istnieje ryzyko poparzenia, a przewód zasilający może 
spowodować potknięcie, przewrócenie lub inne urazy ciała. 
 

—WODA I INNE PŁYNY— 
Nie należy narażać urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może 
to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów 
elektronicznych i elektrycznych. Należy unikać pracy w środowisku 
 o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, a także krople wody 
z innych źródeł mogą spowodować pojawienie się wilgoci w obudowie 
urządzenia, a to może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, 
 a w skrajnych przypadkach porażenia prądem. Nie korzystaj 
z urządzenia kiedy masz mokre lub wilgotne dłonie. 
 

—PROFESJONALNY SERWIS— 
Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis 
producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia 
przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt 
serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane 
samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika. 
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5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI 

 
Ważne informacje dotyczące użytkowania urządzenia. 

 

OSTRZEŻENIE! Uważnie zapoznaj się z treścią zapisanych 
ostrzeżeń. Ich nieprzestrzeganie może grozić uszkodzeniem 
urządzenia, a w skrajnych przypadkach utratą zdrowia lub życia.  

 

Symbol oznaczający tekturę płaską (materiał opakowania). 

 

Do użytku wewnątrz pomieszczeń. 

 

Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny 
z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami 
Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej. 

 

Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie 
z lokalnymi przepisami. 

 

Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną 
izolacją. Urządzenia tej klasy charakteryzują się wzmocnioną 
izolacją zapewniającą ochronę przed dotykiem bezpośrednim i 
pośrednim. Oprócz izolacji podstawowej stosuje się również 
izolację dodatkową. 

 

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi 
z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania. 

 

Elementy opakowania należy wyrzucić do odpowiednich 
kontenerów 

 
Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić pudełko – 
papier. 

 
Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić folię – 
plastik/metal. 



PL © 2020 HOFFEN. Wszystkie prawa zastrzeżone. Frezarka do paznokci PRO 24W 

6 

 
Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić wytłoczkę – 
plastik/metal. 

 

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na 
śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and 
Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym 
symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub 
wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. 
Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego 
punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są 
procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów 
w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania 
przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy 
recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma 
korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu 
uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla 
środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się 
z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki 
odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt. 

 
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

W zestawie znajdują się: 
1. Baza frezarki 
2. Uchwyt frezarki 
3. Pojemnik na frezy zawierający cztery frezy 
4. Instrukcja obsługi 

 

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona 
uszkodzona skontaktuj się ze sprzedawcą. 

 

Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. 
Przechowuj opakowanie poza zasięgiem dzieci. 

 

Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej instrukcji 
o dużym rozmiarze czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu 
internetowego: 

https://mptech.eu/qr/hoffen 
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7. BUDOWA 
WYGLĄD OGÓLNY 
 

 
8. UŻYTKOWANIE 

Zadbaj o to, aby przewód był tak poprowadzony, aby nie było 
możliwości jego uszkodzenia, przecięcia, potrącenia lub pociągnięcia, 

co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub kontuzję użytkownika 
lub osób postronnych. Stawiaj urządzenie na płaskiej, poziomej i stabilnej 
powierzchni. 
 

Jeśli zauważysz, że obudowa, podstawa, przewód lub wtyczka 
zasilająca są uszkodzone, to nie włączaj urządzenia. 

 

Uważaj, żeby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia! Jest to 
urządzenie elektryczne, a woda może spowodować zwarcie, które 

może uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem 
elektrycznym. 
 
 
 

Baza frezarki 
z przewodem 
zasilającym 

Uchwyt frezarki 
z przewodem 

połączeniowym 

Pojemnik na 
frezy 

Główny 
włącznik 

Włącznik 
uchwytu 

Regulacja 
obrotów 
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PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA 
Wyjmij bazę frezarki z opakowania i rozwiń przewód zasilający. Ustaw 
bazę w miejscu docelowym, w którym nie ma ryzyka, że urządzenie 
może zostać potrącone lub mają do niego dostęp dzieci i zwierzęta 
domowe. Następnie wyjmij uchwyt frezarki, rozwiń przewód 
połączeniowy uchwytu i podłącz go do złącza w bazie frezarki. 
Podłączając, zwróć uwagę żeby strzałka na wtyczce przewodu uchwytu 
frezarki była widoczna patrząc na urządzenie z góry. Podłącz wtyczkę 
zasilającą do gniazda sieci elektrycznej. 
 

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE 
Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że zamontowany frez jest 
prawidłowo umieszczony w głowicy i odpowiednio zabezpieczony. 
Uruchomienie frezarki z niezabezpieczonym lub uszkodzonym frezem 
może spowodować uszkodzenie urządzenia. 
Nie dotykaj frezów w trakcie pracy. 
 
Przed przełączeniem kierunku obrotów silnika frezarki — wyłącz 
urządzenie. 
Zalecamy przerywaną pracę urządzenia w celu uniknięcia 
nadmiernego nagrzewania się i zapewnienia bezawaryjnego działania. 
Zwiększaj prędkość obrotów silnika frezarki stopniowo, nie zwiększaj 
jej zbyt gwałtownie. 

 

Włączanie urządzenia odbywa się przez przytrzymanie głównego 
włącznika przez ok. 3 sekundy i jest sygnalizowane podświetleniem 
głównego włącznika. Frezarka jest wówczas w gotowości do pracy, lecz 
do uruchomienia silnika frezarki wymagane jest krótkie wciśnięcie 
włącznika uchwytu. 
Podświetlenie głównego włącznika może przyjąć jeden z dwóch 
kolorów: niebieski lub czerwony. Kolory te oznaczają kierunek rotacji 
silnika frezarki: 

• Niebieski: obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara. 

• Czerwony: obroty w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara. 
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Silnik frezarki domyślnie obraca się 
w ostatnio wybieranym kierunku. 
W przypadku wyjęcia wtyczki 
zasilania z gniazdka elektrycznego 
lub braku prądu w sieci elektrycznej 
domyślnie wybierane są obroty 
w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. 
 

Po uruchomieniu silnika frezarki 
istnieje możliwość płynnej regulacji 
jego obrotów za pomocą pokrętła 
regulacji obrotów, znajdującego się na bazie frezarki. Prędkość 
obrotową należy dobrać do aktualnie używanego w urządzeniu frezu: 

• Do 25 % - dla największego frezu z wymiennymi końcówkami 
ściernymi. 

• Od 25% do 50 % - dla grubego frezu. 
• Od 50% do 75 % - dla średniego frezu. 
• Od 75% do 100% - dla najcieńszego frezu. 

Aby wyłączyć frezarkę należy przytrzymać główny włącznik przez ok. 
3 sekundy. 
 

WYMIANA FREZÓW 
Wymiana frezów może odbywać się tylko, kiedy urządzenie jest 
wyłączone oraz odłączone od sieci. Włączenie urządzenia podczas 

wymiany frezów może spowodować obrażenia u użytkownika urządzenia. 
 

Pojemniki na frezy mieści się w komorze w spodniej części bazy frezarki. 
Aby go wyjąć odwróć bazę frezarki do góry nogami, a następnie 
odciągnij blokadę pojemnika i usuń go z komory. 
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Usuń aktualnie zamontowany w urządzeniu frez, poprzez delikatne 
pociągnięcie go wzdłuż osi uchwytu frezarki w kierunku na zewnątrz 
uchwytu. Następnie wsuń w jego miejsce nowy frez. 
 

Pojemnik na frezy służy również 
za wygodną podstawkę na 
uchwyt frezarki w momencie 
kiedy nie jest on używany. 
Wystarczy otworzyć pojemnik i 
maksymalnie rozchylić jego 
drzwiczki, a następnie ułożyć na 
nich uchwyt frezarki (patrz 
zdjęcie obok). 
 

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
OSTRZEŻENIE! Urządzenia nie można zanurzać w wodzie ani myć pod 
strumieniem bieżącej wody! 

 

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia zadbaj o to, aby mieć 
suche ręce, a urządzenie ma ostygnąć i być odłączone od sieci 

energetycznej. 
 

Urządzenie nie wymaga konserwacji. 
 

 

Blokada pojemnika 
na frezy 
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CZYSZCZENIE 
Do czyszczenia produktu używaj tylko suchej ściereczki lub 
papierowego ręcznika. W przypadku mocnych zabrudzeń dopuszcza się 
użycie ściereczki lekko zwilżonej letnią wodą i mocno wyżętej z jej 
nadmiaru. Po tym niezwłocznie należy przetrzeć myte miejsce suchą 
ściereczką lub papierowym ręcznikiem i pozostawić produkt do pełnego 
wyschnięcia 
 

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się  
z poniższymi poradami. 
 

Urządzenie nie ma żadnych elementów, które mogą być naprawiane 
przez użytkownika. 

 

Urządzenie nie 
działa po 

włączeniu wtyczki 
do sieci 

energetycznej. 

Sprawdź, czy wtyczka lub przewód zasilający nie 
są uszkodzone. 
Sprawdź poprawność podłączenia wtyczki do 
gniazda sieci elektrycznej. 
Sprawdź, czy gniazdko elektryczne nie jest 
uszkodzone – wybierz inne. 

Baza frezarki 
pracuje, ale nie 

włącza się silnik 

Sprawdź, czy przewód uchwytu frezarki nie 
odłączył się bazy. 
Sprawdź, czy przewód uchwytu frezarki lub sam 
uchwyt nie są uszkodzone. 

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi skontaktuj się z serwisem 
producenta. 

 

 

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA 
Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po 
odłączeniu go od sieci energetycznej, wystygnięciu i wyczyszczeniu 
przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. 
Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, poza 
zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. 
 

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
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TRANSPORT URZĄDZENIA 
Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. 
Podczas transportu nie należy narażać urządzenia na nadmierne 
wibracje i wstrząsy. Jeśli zachodzi konieczność przeniesienia 
urządzenia podczas jego użytkowania rób jedynie po jego wyłączeniu, 
ostygnięciu i zamknięciu zabezpieczenia, trzymając za uchwyt. Nie 
narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć. 
 

12. GWARANCJA I SERWIS 
Produkt ma 3 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu.  
W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został 
zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. 
Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony  
w oryginalnym opakowaniu.  
 

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI 
Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt 
jest zgodny z podstawowymi wymaganiami  
i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego 
podejścia” Unii Europejskiej. 

 

14. PRODUCENT 

mPTech Sp. z o.o. 
ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 

Infolinia: (+48 71) 71 77 400 
E-mail: pomoc@mptech.eu 
Wyprodukowano w Chinach 

Numer partii: 202104 
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User Manual 
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1. INTRODUCTION 
Thank you for choosing our product. We are confident that its use will 
be a great pleasure for you. Please read the user manual carefully before 
using the product, in particular the instructions on safe use. Please keep 
this manual in order to be able to refer to it while using the product. The 
manual is also available in electronic form on the manufacturer's 
website: https://mptech.eu/qr/hoffen 
 

2. INTENDED USE 
Nail shaper allows for manicure and pedicure. The speed can be 
adjusted to individual needs and the direction of rotation can be 
changed using a button in the base of the device. The device is designed 
exclusively for indoor use in a house or apartment and may not be used 
for commercial purposes. 
 

3. TECHNICAL DATA  
Name Nail Shaper PRO 24W 
Model BE-2412 
Lot number 202104 
Power 24 W 
Power supply 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.15 A 
Rotation Up to 20 000 RPM 
Material Plastic 
Accessories Set of four drills 

 

 
4. PRINCIPLES OF SAFE USE 

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous 
or illegal. 

—IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS— 
• This appliance may be used by children from 8 
years of age and older and persons with limited 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge, if they are supervised or 
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have been instructed in the safe use of the 
appliance and understand the hazards involved. 
• Children must not play with this device. 
• Children must not clean or maintain the 
appliance without supervision. 
•  If the power cable is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, its service agent or a 
similarly qualified person in order to avoid a hazard. 

 

—DO NOT RISK— 
The device is designed exclusively for indoor use in a house or an 
apartment. Not suitable for outdoor use (terraces, balconies, etc.). Do 
not use this device in locations where it is prohibited to use electrical 
equipment, or where it may cause harmful interference or other hazards. 
Always connect the device to a power supply that matches the data on 
the rating plate. Do not switch on or use the device close to flammable 
materials. Do not place any flammable objects on the device - this may 
result in damage to the device or even fire. Do not lift or carry the device 
while it is switched on. 

—SURROUNDINGS— 
The device is designed for home use and should be placed on flat 
surfaces - stone worktops, tables, etc. Do not use or store the device in 
dusty, damp or hot conditions. 
Keep children under 8 years of age and pets away from the unit when it 
is in operation, as the internal and external surfaces of the unit become 
very hot during operation - there is a risk of burns. The power cord may 
cause tripping, tipping over or other injuries. 

 

—WATER AND OTHER LIQUIDS— 
Do not expose the device to water or other liquids. It can influence work 
and the life span of electronic components. Avoid working in an 
environment with high humidity - steamed kitchens or bathrooms. 
Particles of water from any source may cause moisture to appear in the 
device, which may result in damage to the device and, in extreme cases, 
of electric shock. Do not use the device when your hands are wet or 
damp. 
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—QUALIFIED SERVICE— 
Only qualified personnel or an authorized service centre may install or 
repair this product. Repairing by an unauthorized or unqualified service 
may cause device damage and warranty loss. The manufacturer is not 
responsible for problems caused by unauthorized modifications to the 
equipment made by the user. 
 

5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS 

 
Important information on the use of the device. 

 

WARNING! Please read the warnings carefully. Failure to do so may 
result in damage to the device and, in extreme cases, in loss of 
health or life.  

 

Symbol for cardboard (packaging material). 

 

For indoor use. 

 

The mark placed on the product indicates that the product complies 
with the basic requirements and other provisions of the so-called 
"Directive of  the 'New Approach' Directive of the European Union. 

 

The packaging of the device can be recycled in accordance with 
local regulations.  

 

The symbol denotes a device of protection class II with double 
insulation. Devices of this class are characterized by reinforced 
insulation that provides protection against direct and indirect 
contact. In addition to the basic insulation, additional insulation is 
also used. 

 

The symbol means that the package includes an instruction manual 
which should be read before use. 

 

The packaging elements should be disposed of in appropriate 
containers. 
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The marking of the container into which the box - paper should be 
discarded. 

 
Marking of the container into which the foil should be thrown - 
plastic/metal. 

 
Marking of the container into which the stamping should be thrown 
- plastic/metal. 

 

The device is marked with a crossed-out rubbish bin, in accordance 
with the European Directive 2012/19/WE on used electrical and 
electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - 
WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed 
of or dumped with other household waste after a period of use.  The 
user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment 
by delivering it to designated recycling point in which dangerous 
waste are being recycled. Collecting this type of waste in 
designated locations, and the actual process of their recovery 
contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of 
used electrical and electronic equipment is beneficial to human 
health and environment. To obtain information on where and how 
to dispose of used electrical and electronic equipment in an 
environmentally friendly manner user should contact their local 
government office, the waste collection point, or point of sale, where 
the equipment was purchased. 

 

6. CONTENTS OF THE SET 
Included in the set: 

1. Nail shaper base 
2. Nail shaper handle 
3. Container with four nail-shaping drills 
4. User manual 

 
 

If any of the above items is missing or damaged, please contact your 
dealer. 
 We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the 
packaging out of reach of children. 

 

You can obtain a free printed version of the manual with the large font 
size or download it from the web address below: 

https://mptech.eu/qr/hoffen 
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7. CONSTRUCTION 
GENERAL OVERVIEW 
 

 
 

8. USE 
 Ensure that the cable is routed so that there is no possibility of 
damage, cutting, pushing or pulling that could cause damage to the 

equipment or injury to you or anyone else. Place the device on a flat, 
horizontal and stable surface. 
 

 If you notice that the housing, cable, base or power plug is damaged, 
do not turn on the device. 

 

 Be careful not to let water get inside the device! This is an electrical 
appliance and water may cause a short circuit that may damage the 

appliance or cause electric shock. 
 

BEFORE THE FIRST USE 
Take the base out of the foil and unravel the power supply cable. The 
base should be placed in spot where there is no risk of knocking and 
where children and pets cannot reach it. Then take out the nail shaper 

Nail shaper base 
with power cord 

Nail shaper 
handle with 

connection cable 

Nail shaping 
drills container 

Main switch 

Handle switch Rotation 
regulation 
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holder, unfold the connection cable of the holder and connect it to the 
connector in the nail shaper base. Pay attention that the arrow placed at 
the plug of the connection cable is visible from the above. Plug the 
power supply unit into the mains socket. 
 

TURNING ON AND OFF 
Before starting work, make sure that the mounted nail-shaping drill is 
correctly positioned in the head and properly secured. Starting the 

device with an unprotected or damaged drill can cause irreversible damage. 
 Do not touch a rotating drill. 
 

 Before switching the rotation direction of the nail-shaper - switch off 
the device. 
We recommend intermittent operation of the device in order to avoid 
overheating and ensure trouble-free operation. 
 Increase the engine RPM gradually, do not increase it too rapidly. 
 

The device is switched on by holding the main switch for approx. 3 
seconds and is indicated by the illumination of the main switch. The nail 
shaper is then ready for operation, but a short press on the handle 
switch is required to start the engine. 
The main switch can be highlighted in one of two colours: blue or red. 
These colours indicate the direction of rotation:  

• Blue: counter-clockwise rotation. 
• Red: clockwise rotation. 

 

The motor by default rotates in 
the last selected direction. If the 
mains plug is removed from the 
mains socket or there is a 
power outage in the mains, the 
counter-clockwise rotation is 
selected by default.  
 

When the engine is started, it is 
possible to regulate its speed 
smoothly by the speed 
adjustment knob, which is 
located on the base of the nail 
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shaping device. The speed must be matched with the drill currently in 
use: 

• Up to 25 % for the largest drill with exchangeable abrasive bits. 
• From 25% to 50% - for a thick drill. 
• From 50% to 75% - for a medium-sized drill 
• From 75% to 100% - for the thinnest drill 

 

To switch off the device, hold the main switch for approx. 3 seconds. 
 

CHANGING THE NAIL SHAPING DRILLS 
 Changing the drills can only be done when the device is unplugged 
from the mains. Turning on the machine when changing drills can 

cause injury to the user. 
 

The container is located in a chamber in the bottom part of the base of 
the device. To remove it, turn the base upside down and then pull the 
container lock off and remove it from the chamber. 
 

 
 

Remove the drill currently installed in the machine by gently pulling it 
along the axis of the handle towards the outside of the handle. Then 
insert a new drill in its place. 
 
 
 

drill container lock 



EN © 2020 HOFFEN. All rights reserved. Nail Shaper PRO 24W 

21 

 
The drill holder also serves as a 
convenient holder when not in use. 
Simply open the container and tilt the 
door as far as possible and place the 
handle on it (see picture opposite). 

9. CLEANING AND MAINTENANCE 
WARNING! The device must not be submerged in water or washed 
under running water! 

 

 Make sure your hands are dry before cleaning the unit. The device has to 
cool down and be disconnected from the power supply. 

 

The device requires no maintenance. 
 

CLEANING 
Only use a dry cloth or paper towel to clean the product. In case of heavy 
soiling it is allowed to use a cloth slightly dampened with warm water 
and heavily wrung out of its excess. Afterwards, wipe the cleaned area 
immediately with a dry cloth or paper towel and leave the device to dry. 
 

10. Troubleshooting 
In case of any problems with the device, please refer to the following 
tips. 

 

The device has no user-serviceable parts. 
 

The device does 
not function even 
though the plug 
is plugged into 

the mains. 

Check that the plug or power cord is not damaged. 
Check if the connection between the plug and 
power supply is correct. 
Check whether the electrical outlet is damaged - 
select another one. 

The nail shaper 
base is running, 
but the engine 
does not start 

Check that the handle cable has not detached the 
base. 
Check that the handle cable or the handle itself is 
damaged. 

If the problem persists, contact the manufacturer's service department. 
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STORAGE OF EQUIPMENT 
If you are not going to use the device for a long time, after disconnecting 
it from the power supply, cooling and cleaning its components, store it 
in a dry room away from heat and moisture sources. It is best to place 
the device in its original packaging, out of reach of children and pets. 
 

TRANSPORT OF THE DEVICE 
It is recommended to transport the device in its original packaging. Do 
not expose the unit to excessive vibration or shock during 
transportation. If it is necessary to move the device during use, do so 
only after it has been switched off, cooled down and the lid is closed, 
holding the handle. Do not expose the device to high temperatures or 
moisture. 
 

12. WARRANTY AND SERVICE 
The product is covered by a 3 year warranty from the date of sale of the 
product. In case of a defect, the product should be returned to the shop 
where it was purchased, remembering to provide the proof of purchase. 
The product should be complete and preferably placed in its original 
packaging.  
 

13. DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN 
STANDARDS 

mPTech Sp. z o.o. hereby declares that the product 
complies with all relevant provisions of the so called the 
'New Approach' Directive of the European Union. 
 

14. MANUFACTURER 

mPTech Sp. z o.o. 
Nowogrodzka 31 
00-511 Warsaw 

Poland 

Helpline : +(48 71) 71 77 400 
E-mail: pomoc@mptech.eu 

Manufactured in China 
Lot number: 202104 
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