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GEBRUIKSAANWIJZING MICRO-FRAISER
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1 Hoofdschakelaar
2 Toerental regeling
3 Schakelaar links/rechts draaiend
Met de Micro-fraiser heeft u een professionele pedicure/manicure motor
gekocht. Dit type onderscheid zicht door dat het handstuk 40.000 toeren draait
maar nog belangrijker is het koppel van het handstuk (doorzettingskracht) .
Dit maakt dat type ideaal is voor pedicure en manicure.
Micro-fraiser 40.000 toeren handstuk met professioneel klemsysteem
gebruiksaanwijzing zie achterkant.
Mijn micro-fraiser doet het niet wat nu ??????????
* Controleer of links/rechts schakelaar (3) niet in de middenstand staat
* Controleer of het stekkertje met het glimmende lipje aan de bovenkant
zit
* Na te zware belasting frais, zal automatische zekering in werking
treden deze kunt u recette door de gehele Micro-Fraiser voor
gedurende 30 seconden uit te schakelen met de hoofdschakelaar
Zie voor garantievoorwaarde het garantiebewijs kijk ook op www.orthofex.nl
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Gebruiksaanwijzing PRO - handstuk
Het inzetten en verwisselen van fraisen (zie ook onderstaande tekening)
Zorg dat de frais (motor) stil staat alvorens de frais in te brengen of te verwisselen.
De motor mag alleen draaien met vastgeklemde frais.
Door de kartelmoer rechtsom te draaien tot aan de klik gaat hij open en kunt u uw
frais inbrengen als u de kartelmoer weer links om draait tot aan de klik zit uw frais
vast.
Heeft u uw frais niet goed vast zitten of u heeft geen frais in uw handstuk en uw
machine staat aan dan zal er een automatische zekering in werking treden.
Om deze te recette zie gebruiksaanwijzing motor.
Zowel bij de Micro-air als de Ortho-spray wordt, voordat de frais is ingebracht,
één van de bijgeleverde rubberen stofkapjes over de steel van de frais geschoven.
De frais wordt hierna vastgeklemd volgens de bovenstaande beschrijving. De
afstand van het rubberen kapje tot aan het handstuk is ongeveer een nageldikte. De
frais draait vrij rond en het stofkapje raakt het handstuk dus niet.
Het is van groot belang dit stofkapje op de juiste manier aan te brengen omdat op
deze manier wordt voorkommen dat stof en vocht in het klemmechanisme of
lagers terecht komt.

Hier onder nog enkele aandachtspunten
* Zorg dat uw handstuk niet valt
* Gebruik van fraisen met een diameter groter dan 8mm mogen niet worden toegepast.
* Olie of andere smeermiddelen mogen nooit gebruikt worden.
* Laat het reinigen van uw handstuk en/of motor aan de monteurs van Orthofex over.
* Orthofex adviseert één keer per jaar een onderhoudsbeurt aan uw pedicure motor dit voor een
langere levens duur.
* Bij het niet naleven van deze regels kan uw recht op garantie vervallen.
U kunt wel zelf uw spraymondje of afzuigmondje schoonmaken deze kunt u van de slang
aftrekken en in u ultrasone reiniger doen (het afzuigmondje kan rechts om van de kartelmoer
worden afgedraaid) . NOOIT het hele handstuk in uw ultrasone leggen.

