
 

 

Sfaturi in alegerea unei pile electrice (freze). 

 

- Cum alegem o pila electrica pentru manichiura si dupa ce criterii ne ghidam.  

- Cum o utilizam corect pentru a-i prelungi durata de viata. 

- Cum se face intretinerea ei, cand se recomanda si in ce consta. 

- Ce este garantia si care sunt termenii ei. Ce garantie ar trebui sa primim in termeni legali. 

- Cum se asigura mentenanta in timpul garantiei, dupa ce iese din garantie si cat costa. 

- Cum facem deosebirea dintre un fake si un aparat original. 

- Care sunt avantajele cand cumpar de la o firma de incredere. 

 

 

Pila electrica este un aparat care ne usureaza munca si ne scurteaza mult timpul de lucru aferent pilirii.  

De asemenea, este indispensabila la stilizarea cuticulei.                                                                                                  

 

     In momentul in care cumpar o pila electrica trebuie sa stiu cateva lucruri importante ca sa stiu sa o aleg 
corect dupa nevoile mele. Nu ne permitem un aparat de slaba calitate, mai ales atunci cand avem flux 
continuu de cliente. 

     Se confunda foarte des numarul de rotatii pe minut (RPM) cu puterea frezei. Nu viteza este cea care ne 
intereseaza in prima faza, ci cuplul mandrinei si puterea aparatului. Manerul/mandrina este cea 
responsabila de realizarea manichiurii/pedichiurii fara probleme, iar unitatea centrala o alimenteaza cu 
putere. In zadar avem o pila electrica cu 35.000 RPM daca cuplul, puterea au valori sub 2,6 Ncm, respectiv 
25 W. Prin urmare, un aparat slab la 30.000-35.000 RPM, va scoate un zgomot intens, cu vibratii puternice 
si se va incalzi rapid. De unde rezulta o durata scurta de functionare si o investitie in zadar pe termen scurt. 
Ne dorim acest lucru?! Cu siguranta NU! 

     Spre deosebire de pilele electrice clasice, cele Marathon-3 Champion fabricate in Corea sunt mult mai 
silentioase si se incalzesc mult mai greu. 
Acestea au un design elegant, placut, care ocupa putin spatiu pe masa de lucru. Pe baza inferioara sunt 



dispuse 4 picioruse din silicon pentru a nu aluneca.  Partea superioara este prevazuta cu orificii pentru 
sustinerea capetelor de freza. Ambele laterale dotate cu spatiu pentru suportul de mandrina, astfel, mandrina 
poate fi pozitionata pe partea cea mai la indemana. De asemenea este inclus si un suport de masa pentru 
aceasta. 
La fel ca majoritatea pilelor electrice si cele MARATHON sunt dotate cu un control pedala variabil, care este 
manevrata cu piciorul cand mainile sunt ocupate, in special la pedichiura. 
Proiectantul aparatului M-3 Champion garanteaza faptul ca mandrina, SDE-SH20N a fost realizata pentru 
performante superioare. Pentru ca are doar 146 g, este foarte usor si facil de utilizat. Pentru schimbarea 
capetelor de freza se rasuceste manerul invers acelor de ceasornic, apoi foarte usor se revine la forma 
initiala. Mandrina are mecanism Twist Lock, lucreaza silentios si fara vibratii. 
Datorita cuplului mare cu care este dotat manerul si anume 2,7 Ncm, viteza maxima atinsa de aceasta pila 
este de 30.000 RPM. 

Sfaturi utile pentru o folosire indelungata: 

- Cand nu este folosita, aveti grija ca aceasta sa fie oprita de la butonul OFF. Nu este suficient ca modul de lucru 
sa fie dat la 0. Se poate supraincalzi si poate lua foc. 

   - Pentru fiecare schimbare a sensului de rotatie setati mai intai viteza de rotatie la 0 apoi apasati butonul de 
Reverse / Forward. Nu apasati butonul de Reverse / Forward in timpul functionarii. Exista riscul ca mandrina sa se 
arda. 

- Cand schimbati bitul, scuturati praful de pe capatul mandrinei apoi il scoateti si introduceti pe cel nou. 

- Nu lasati niciodata mandrina fara bit sau test bit. 

  - Nu scapati pe podea mandrina sau unitatea centrala. Se poate sparge, deregla sau mandrina se poate descentra 
si atunci bitul vibreaza, scoate mult zgomot si nu mai putem lucra eficient. 

  - IMPORTANT! Durata de operare a pilei electrice este de 20 minute, după care este OBLIGATORIU un repaos de 
alte 20 de minute pentru a prelungi durata de viață a micromotorului. 

    - Nu lasati sa patrunda apa in interiorul unitatii centrale sau a micromotorului. Nu pulverizati dezinfectant pe 
mandrina. Acesta e coroziv si odata patruns in aparat, piesele pot rugini si mandrina se poate strica. Dezinfectantul se 
pulverizeaza pe un sevetel si cu acesta se sterge aparatul. 

   -    Cand trimitem pila electrica la intretinere?  Mandrina trebuie trimisa la curatat si verificat pentru o buna 
functionare timp indelungat. Pentru a-i mari durata de viata, intretinerea/mentenanta se face la 6 luni cand o folosesti 
ocazional, dar se recomanda mai des cand este utilizata la flux continuu, cand aveti cliente zilnic. De asemenea se 
recomanda ori de cate ori vedeti o modificare in functionarea acesteia : scoate zgomot mai mare, vibreaza, se incinge 
manerul inainte de 20 min de utilizare.  Intretinerea ei este gratuita pe perioada garantiei iar dupa garantie, costurile 
variaza intre 10 lei si 100 lei, in functie de reparatiile pe care le necesita. Nu se schimba pe garantie aparatul defect 
cu unul nou decat in cazul in care acesta nu mai poate fi reparat. Nu se schimba pe garantie carcasa de plastic 
sparta, deteriorata, topita pe alocuri...  Se trimite doar mandrina daca unitatea centrala nu are probleme, in cutia 
originala, cu cheia si periile din cutie. Mandrina este curatata, se schimba periile si, in caz de nevoie, rulmentii si este 
trimisa inapoi in stare de conformitate, in stare functionala. Se schimba inclusiv motorasul in cazul in care acesta se 
arde. Durata acestei proceduri este de la cateva zile lucratoare la maxim 10 zile lucratoare, in functie de fluxul si 
volumul de lucru. 

Garantia 

       În momentul de faţă, în România, garanţia legală este de doi ani pentru persoane fizice si 1 an pentru persoane juridice    
(firma). Ea poate fi mai mică pentru produsele cu o durată de viață mai scurtă. Asa ca, in momentul in care o cumparati pe 
persoana fizica si vi se ofera o garantie mai mica de 2 ani, ar trebui sa va puneti semne de intrebare plus ca e ilegal. Oare ce 
aparat cumperi daca vanzatorul nu garanteaza o durata de viata de minim 2 ani? Asa ca aveti grija de unde cumparati 
aparatele. Te bucuri pe moment de un pret mai mic dar in timp s-ar putea sa platesti mai mult pe reparatii, daca nu ai o 



garantie sau in cel mai rau caz in va trebui sa-ti cumperi un aparat nou pentru ca nu are cine sa ti-l repare. Incercati sa 
cumparati de la branduri cunoscute, de incredere care ofera garantie si mentenanta atat pe perioada garantiei cat si dupa 
expirarea acesteia. 

   La solicitarea garantiei este necesara prezentarea produsului defect cu elementele de identificare intacte (serial 
number sau ambalaj), impreuna cu accesoriile aferente si copiile de pe factura fiscala si certificatul de garantie. In cazul 
in care produsele ajung neinsotite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fara a i se 
solutiona garantia. 

  Nu fac obiectul garantiei produsele care prezinta defecte fizice precum: lovituri, crapaturi, ciobiri, componente/piese arse 
sau plesnite etc., produsele utilizate in conditii neadecvate. 

Cum facem diferenta intre un fake si un aparat original 

 La prima vedere un fake poate parea original pentru necunoscatori, dar sunt multe semne distincte care fac 
diferenta. Poate ca la inceput nu te deranjeaza aceste diferente si te bucuri doar de pretul redus, dar in timp 
vei simti diferentele in durata de viata si in modul de functionare. 

Modelul Marathon Champion 3 este cel mai popular model si cel mai des contrafacut de producatori din 
China si vandut pe diferite siteuri ca fiind original. 

Iata cateva aspecte importante care te vor ajuta sa nu cazi in aceasta capcana, atunci cand cumperi o freza 
Marathon: 

• Pilele electrice originale sunt fabricate in Coreea de firma Saeyang 
• Pe spatele unitatii centrale intotdeauna gasim  o eticheta care contine: 

- Seria aparatului 
- Numele firmei Saeyang 
- Marcajul CE 
- Adresa producatorului 
- Inscriptia MADE IN KOREA 
- Website-ul producatorului 
- Specificatiile tehnice 

• Pe mandrina gasesti inscriptia CE alaturi de modelul mandrinei( in acest caz SDE-SH 20N). De 
asemenea atentie la materialul din care este confectionat manerul acesteia. La cea fake este mai 
lucios, de un argintiu deschis, fata de cel original care este satinat. 

• Pe cutia mandrinei este inscriptionat www.saegyang.com alaturi de CE 
• Pe cablul de alimentare va fi inscriptionat marca HYUNDAi, iar pe stecher BO SUNG 
• Suportul de masa al mandrinei nu este din plastic ci dintr-un material flexibil, cauciucat, special 

fabricat pentru ca mandrina sa nu se strice. 
• Apoi piesele din interior, la un fake, nu sunt de calitate si contin piese de plastic ce se deterioreaza 

rapid si de multe ori nu mai pot fi reparate. Acest lucru tu nu-l poti verifica, dar iti garantam ca am 
verificat noi acest lucru 

• Mandrina este mai grea, vibreaza si se incinge mult mai rapid. 

Parametri aparat 

- rotita centrala - reglare continuă a turațiilor 0 – 30.000 rot/min 

- putere 45 W 

- tensiune - AC 110 - 220V, frecvență 50-60 Hz - dimensiune aparat: (l x L x H) 118x158x78(mm) 

http://www.saegyang.com/


- greutate: 1,23 kg 

Mandrină 

- Sistem -Twist Lock (asigură înlocuirea rapidă a capetelor de freză) 

- se potrivesc bituri cu diametrul  2.32 

- cuplu: 2,7 Ncm 

- tensiune: DC 30V 

- funcționare F/R 

- dimensiuni: L 128 x D 26 (mm) 

- greutate: 146 g 

Ambalajul conține: 

- aparatul M – 3 Champion 

- mandrina 

- pedală de picior 

- suport mâner masă 

- suport mâner atașabil la aparat 

- cheie mâner 

- două perii de carbon 


