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GEBRUIKSAANWIJZING MICRO– AIR
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Hoofdschakelaar
Aan/ uit schakelaar stofafzuiging
Links / rechts schakelaar draairichting frais
Snelheids– regelknop frais (motor)

5. Regelknop afzuigkracht
6. Compartiment stofzak
7. Aansluiting afzuigslang
8. Aansluiting handstuk

De Orthofex Micro-air geeft u de beschikking over een professionele pedicuremotor, waarmee het
gezond en plezierig werken is. De compacte uitvoering en het geringe totaalgewicht ( ± 3,3 kg)
maken daarom de Micro-air ook zeer geschikt voor de ambulante praktijk. Door de krachtige
afzuigmotor wordt fraisstof van nagels en eelt vijwel volledig afgezogen. Slechts een soepele
siliconenslang vormt de verbinding tussen het ergonomische gevormde handstuk, waarin zich de
nieuwe hoogwaardige micro (frais)- motor bevindt, en de Micro– air unit. Het afgevangen stof
wordt via de slang verzameld in het uitwisselbaar stofzakje in het compartiment in de unit.
Nadat er gecontroleerd is of het stofzakje in het compartiment (6) niet vervangen moet worden,
wordt de slang met een kleine draaibeweging op de aansluiting (7) gedrukt. Naast deze
aansluiting bevindt zich de stekker aansluiting waarin de stekker word gestoken welke komt van
het handstuk (8). Deze gaat slechts op één manier in de unit; lukt dit niet, draai de stekker dan
een halve slag verder. Nu kan de frais ingebracht worden volgens de beschrijving van de Pro–
handstukken. De frais– kop zal zich redelijk dichtbij het afzuigstuk moeten bevinden voor een
optimale stofafzuiging. Vervolgens wordt de schakelaar (3) in de gewenste draairichting voor de
frais gezet. Nu wordt als eerste de hoofdschakelaar (1) ingedrukt en met de regelknop (4) kan het
gewenste toerental van de frais worden ingesteld. Vervolgens wordt schakelaar (2) om apart de
afzuigmotor te starten ( of te stoppen) , en met regelknop (5) kan de afzuigkracht worden
ingesteld. Het is echter overbodig om deze maximaal in te stellen. Bij gebruik van een te volle
stofzak of wanneer de afzuig– huls op het handstuk dicht zit met stof (vuil), zal een automatische
zekering de afzuigmotor voor ± 15 minuten uitschakelen. Vervang de stofzak. De afzuighuls wordt
van het handstuk gedraaid door eerst de siliconenslang los te trekken. Verwijder nu al het vuil uit
de afzuighuls.
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GEBRUIKSAANWIJZING MICRO– AIR
Wat te doen als mijn machine helemaal niks doet.
1 controleer uw eigen aansluit punt
2 controleer de hoofdzekering aan de achterzijde van het apparaat (zwartdopje) en vervang deze als het
noodzakelijk is bij aanschaf van de machine zit 1 extra glaszekering geleverd in het zakje met
stofkapjes.
Wat te doen als mijn handstuk het niet doet.
1 controleer of u het stekkertje (8) goed heeft aangesloten.
2 controleer of schakelaar (1) ingeschakeld is. (schakelaar licht op als hij aanstaat )
3 ook is het handstuk beveiligt met een automatische zekering als deze inwerking is zal het handstuk niet
meer draaien. Als de zekering in werking is moet u de gehele machine voor ca. 1 minuut uitschakelen.
4 controleer of de toerental knop (4) niet helemaal uitstaat .
Wat te doen als mijn afzuiger het niet doet of niet goed werkt.
1 controleer of schakelaar (1) en (2) niet uitgeschakeld zijn.
2 controleer of het stofzakje niet te vol zit.
3 controleer of de afzuighuls niet vol zit met stof (vuil).
Onderhoud aan uw machine
Als fabrikant en service punt van de orthofex motoren adviseren wij 1 keer per jaar een
onderhoudsbeurt. Uit ervaring blijkt dat de levensduur van uw machine met ca. 10 jaar verlengt wordt.
Voor de garantie voorwaarden zie meegeleverde garantie kaart.
Schoonmaak tips van orthofex
Maak nooit uw machine met alcohol schoon gebruik hier voor gewone multi-reiniger ditzelfde geld voor het
handstuk. Maar gebruik zo weinig mogelijk. De gekartelde spanmoer van het handstuk kunt u het beste met
een fraisen borstel schoonhouden.

