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Hoofdschakelaar
Aan l uit schakelaar stofafzuiging
Links 1 rechts schakelaar draairichting frais
Snelheids-regelknop frais(motor)
Regelknop afzuigkracht
Compartiment stofzak
Aansluiting afzuigslang

Hoofdschakelaar
Aan l uit schakelaar vloeistofpomp
Links l rechts schakelaar draairichting frais
Snelheids-regelknop frais(motor)
Draaiknop spray-regeling
Vloeistofreservoir (niveau)
Vul-schroef
Aansluiting vloeistofslang

ORTHO-SPRAY
Beschriivinq
De vernieuwde Ortho-spray van Orthofex met spray-techniek biedt als professionele pedicuremotor vele voordelen voor zowel de voetverzorger/ster als de client.
Door het gebruik van de Ortho-spray is er sprake van een hygiënische en geurloze manier van
werken. (Slechts de geur van Orthofex spray-vloeistof is waarneembaar.)
De (instelbare) constante verneveling van de desinfecterende Orthofex spray-vloeistof zorgt
voor een pijnloze behandeling, een aangename verkoeling en een voortdurende ontsmetting van
de te behandelen plaats. Zo hechten zich de ontstane stofdeeltjes, gevormd door het fraisen met
een hoog toerental, zich aan de miniscule druppeltjes (nevel), die zich tot grotere druppels
verdichten en vervolgens op de plastic opvangschaal of handoek vallen. Deze manier van
behandelen wordt als ontspannend en verkwikkend ervaren door de client.
Door de vulschroef (7) los te draaien kunt u met de bijgeleverde plastic flacon het
vloeistofreservoir vullen met Orthofex spray-vloeistof of gedeminiraliseerd water totdat het
maximale niveau op het peilglas (6) is bereikt. Het gebruik van andere vloeistoffen doet uw
aanspraak op garantie vervallen. Let erop dat vulschroef (7) niet scheef wordt ingedraaid
waardoor de schroefdraad in het reservoir kan beschadigen. Bij een slechte sluiting van deze
schroef kan de spraydruk verminderen of wegvallen. De vulschroef (7) heeft een rubber O-ring
welke zorgt voor een optimale afdichting en slechts licht aangedraaid hoeft te worden. Zorg
ervoor dat het vloeistof reservoir na iedere behandeling tot maximaal gevuld is. Bij een te laag
vloeistof-niveau duurt het namelijk langer voordat de spray (nevel) wordt gevormd.
De vloeistof slang en de stekker aan het handstuk worden op de volgende manier aangesloten
in de unit. Als eerste neemt u de vloeistofslang en drukt deze in de aansluiting (8) net zolang
totdat u merkt dat deze niet verder kan. De stekker gaat slechts op één manier in de unit; lukt dit
niet, draai de stekker dan een halve slag verder. (Om de vloeistofslang uit de aansluiting te
nemen gebruikt u twee handen; één om het bovenste deel van de aansluiting ingedrukt te
houden, terwijl u met de andere hand de slang eruit trekt.)
Nu wordt als eerste de hoofdschakelaar ( l ) ingedrukt en met de regelknop (4) kan het gewenste
toerental van de frais worden ingesteld.
Vervolgens wordt schakelaar (2) ingedrukt om apart de spray-pomp te starten (of te stoppen).
We laten het spray-systeem even op druk komen (2 10 sec.). Met de draai-knop (5) kunnen we
de nevel (spray) instellen al naar gelang de aard van de uit te voeren behandeling; rechtsom
draaien zal een mindere spray geven en linksom zal vollere spray geven. Is de nevel (spray)
bepaald dan is het niet noodzakelijk meer om deze stand weer te wijzigen zo gauw de machine
uit is geweest en vervolgens weer wordt aangezet.
De frais wordt nu ingebracht volgens de beschrijving van de Pro-handstukken.
Let erop dat het frais-kop-oppervlak in aanraking komt met de nevel (spray). Door het hoge
toerental moet de frais gekoeld blijven omdat anders de huid verbrandt. Met schakelaar (3) kunt
u de gewenste draairichting van de frais instellen;
(L) linksom en (R ) rechtsom. Let wel op dat deze schakelaar niet in de middenstand komt te
staan; de frais zal niet draaien in deze stand !!
Orthofex adviseert om bij deze spray-techniek diamantboren te gebruiken daar roestvorming
ontstaat bij gebruik van stalen fraisen.
Als fabrikant en service-punt adviseert Orthofex dat de Ortho-Spray l x per jaar wordt nagekeken
en schoongemaakt.
Orthofex wenst u veel succes en werkplezier met deze nieuwe techniek in een compacte
uitvoering!
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Gebruiksaanwijzing PRO - handstuk
Het inzetten en verwisselen van fraisen (zie ook onderstaande tekening)
Zorg dat de fiais (motor) stil staat alvorens de fiais 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
fiais inbrengen als u de kartelmoer weer links om draait tot aan de klik zit uw fi-ais
vast.
Heeft u uw fi-ais niet goed vast zitten of u heeft geen fiais 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 fiais is ingebracht,
één van de bijgeleverde rubberen stofkapjes over de steel van de fiais 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
fiais 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 voorkornmen dat stof en vocht in het klemmechanisme of
lagers terecht komt.

Hier onder nog enkele aandachtspunten

* Zorg dat uw handstuk niet valt
* Gebruik van fiaisen met een diameter groter dan 8rnm mogen niet worden toegepast.
* Olie of andere smeermiddelen mogen nooit gebruikt worden.
* Laat het reinigen van uw handstuk edof 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 afmigmondje schoonmaken deze kunt u van de slang
aftrekken en in u ultrasone reiniger doen (het afmigmondje kan rechts om van de kartelmoer
worden afgedraaid) . NOOIT het hele handstuk in uw ultrasone leeeen.

