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GEBRUIKSAANWIJZING ORTHO-SPRAY RR
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1. Hoofdschakelaar
2. Aan/uit schakelaar spray
3. Links/rechts schakelaar
4. Toerental regeling

5. Sprayregelaar
6. Aansluiting handstuk
7. Aansluiting vloeistofslang
8. Uitneembaar reservoir

De vernieuwde Ortho-Spray met uitneembaar reservoir biedt als professionele pedicuremotor vele
voordelen voor zowel de voetverzorger/ster als de cliënt.
Door het gebruik van de Ortho-Spray is er sprake van een hygiënische manier van werken.
De instelbare verneveling zorgt voor een pijnloze behandeling, een aangename verkoeling en een
voortdurende ontsmetting van de te behandelende locaties.
Zo hechten de ontstane stofdeeltjes zich aan de minuscule druppeltjes (nevel).
Deze manier van behandelen wordt als ontspannend en verkwikkend ervaren door de cliënt.
Door het reservoir naar u toe te trekken (8) kunt u het tankje los schroeven en vullen met orthospray vloeistof of gedemineraliseerd water. Bij gebruik van andere vloeistoffen doet uw aanspraak
op garantie vervallen. Let op dat het reservoir goed dichtgedraaid is dit voorkomt drukverlies
zodat er een goede verneveling van de spray plaats kan vinden.
De vloeistofslang 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 (7) net zolang totdat u
merkt dat hij niet meer verder kan. De stekker (6)kan er slecht op één manier in en dat is met het
glimmende stukje naar boven. Om de vloeistofslang weer te verwijderen moet u het zwarte
ringetje dat naar voren komt teruggedrukt houden, pas dan kunt u het slangetje er uittrekken.
Tijdens het vervoer is het altijd raadzaam om het handstuk los te koppelen zodat er geen knikken
in kunnen komen.
Vervolg gebruiksaanwijzing achterkant………….
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Als eerste dient u nu een frais in het handstuk te doen dit volgens de aparte bijgeleverde
gebruiksaanwijzing voor het handstuk.
Nu word als eerste de hoofdschakelaar (1) ingedrukt en met de regelknop (4) kan het gewenste
toerental van de frais worden ingesteld. Met schakelaar (3) kunt u de gewenste draairichting instellen.
Vervolgens wordt schakelaar (2) ingedrukt om de spray in te schakelen en kunt u met regelknop (5) de
spray hoeveelheid instellen. Rechtsom is zachter en linksom is harder. Let op het duurt enige
seconden voordat het spraysysteem op druk komt. Is de spraynevel correct ingesteld dan is het niet
noodzakelijk meer om deze stand weer te wijzigen zogauw de machine uit is geweest en vervolgens
weer wordt aangezet.
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 (6) 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 blauwe
lampje achter het reservoir (8) ook uitgeschakeld zijn. 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 spray het niet doet of niet goed werkt.
1 controleer of schakelaar (1) en (2) niet uitgeschakeld zijn.
2 controleer of het reservoir (8) goed aangedraaid is.
3 controleer of de sprayregelaar (5) niet dicht staat.
4 ook moet het spray mondje wat op het handstuk bevestigt is (waar de spray nevel
uitkomt) schoongehouden worden. Deze kunt u van het zwarte slangetje aftrekken en dan in uw
ultrasone reinigen.
Onderhoud aan uw machine
Als fabrikant en service punt van de orthofex motoren adviseren wij 1 keer per jaar een onderhouds
beurt. 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 multie-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.

