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De ANUBIS 002 droogfrees wordt geproduceerd door Anubis Care in 
België en dit in overeenstemming met de meest recente  CE-normen. 
Het CE-label met de vereiste technische en elektrische gegevens is te 
vinden op de achterkant van het apparaat. Lees deze handleiding 
zorgvuldig voordat u het apparaat gaat gebruiken. Als u twijfelt 
neem dan direkt contact op met uw leverancier.
 
1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Inleiding

Wij danken U voor het vertouwen dat U in ons stelt en wensen u veel 
succes met uw ANUBIS 002 droogfrees. De ontwikkeling van de 
machine is gebaseerd op de laatste behoeften van professionele 
gebruikers zoals nagelstylistes en pedicures. In het bijzonder werd 
bij de ontwikkeling van de ANUBIS 002 rekening gehouden met 
zowel de betrouwbaarheid alsmede nauwkeurigheid, veiligheid en 
duurzaamheid. Vanwege de hoge kwaliteit van alle onderdelen 
geniet U maar liefst 3 (drie) jaar garantie op de motor en het 
(dentale)handstuk. Deze garantie blijft gevalideerd door een 
 jaarlijkse nazicht/onderhoudsbeurt.
 
1.2 Bijzondere kenmerken 

De ANUBIS 002 bestaat uit een geruisarme motor met een uit de 
tandartsenwereld afkomstig, tweedelig  handstuk. Het toerental is 
traploos regelbaar van nul tot 40.000 toeren per minuut.De ANUBIS 
002 droogfrees is compact en licht van gewicht dus makkelijk mee 
te nemen.(ambulant praktijk). Op de achterzijde van het apparaat 
is een urenteller gemonteerd. Registratie van gewerkte uren en 
idem voor jaarlijks onderhoud is hiermede probleemloos mogelijk. 
Bewaar steeds de originele verpakking, zodat de machine voor 
jaarlijks nazicht/onderhoud  kan worden verstuurd naar Uw 
leverancier. De bedieningsknoppen zijn overzichtelijk op het 
voorpaneel gerangschikt.
 



1.3 Veilig gebruik

Alvorens U start met de ANUBIS 002 droogfrees gelieve U op het 
navolgende te letten:

ANUBIS 002 buiten bereik van kinderen houden
Zorg voor voldoende verluchting van Uw praktijkruimte; dit is nodig 
om de vrijgekomen stofdeeltjes te laten vervliegen.
Roken is niet toegestaan in nabijheid van de machine.
Bewaar nimmer etenswaren in de nabijheid van de frees.
Stel uw frees nimmer op in de nabijheid van een warmtebron
De machine niet onmiddellijk in gebruik nemen na extreme 
temperatuur veranderingen (bijvoorbeeld, na een koele nacht in 
een auto). Gebruik de ANUBIS 002 alleen bij kamertemperatuur
Uw ANUBIS 002 droogfrees  is niet geschikt voor gebruik (en 
opslag) in vochtige ruimtes, zoals bijvoorbeeld een badkamer
Voor een veilige opslag of transport, gebruik dan de Anubis
pedicureko�er of een degelijke draagtas of schoudertas
Sluit de ANUBIS 002 via de gemonteerde voedingskabel aan op 
het electriciteitsnet. Voor gebruik, controleert U steeds  of de 
spanning op het lokale elektriciteitsnet in overeenstemming is 
met de speci�caties zoals vermeld  op het CE-label.
Gebruik nimmer de aan/uit-knop wanneer het handstuk niet is 
aangesloten.
Als er per ongeluk vloeistof in de machine terecht komt, zet de 
motor dan onmiddellijk uit, en verwijder de netspanningskabel 
uit de contactdoos.Vraag uw leverancier advies voor eventueel 
extra onderhoud (lees garantie-informatie elders in dit document)
Indien bij inschakelen van de machine de  lamp ‘aan / uit  “niet 
gaat branden, dan dient U allereerst te controleren of de 
netspanningskabel correct is aangesloten.Nimmer zelf de 
motor openen

Werk altijd met handschoenen, een veiligheidsbril 
en een mondmaskertje

 

3.4 Technische speci�caties en garantie.

- Standaard 230 Volt (optie 110 Volt)

- Afmetingen ( Lx B x H) 110 x 130 mm x 105 mm

- Gewicht ca. 1.3 kg

- AC: 220-240 V AC

- Stroomverbruik (maximaal) 40 Watt

- Stroomverbruik (standby) 5 Watt

- Netto-kabel veiligheid 8 bij 250 V

- Rotaties / minuut 40,000

- Bescherming van klasse 2

- Indeling BF

- IP-classi�catie IP20

- Bedrijfstemperatuur: van 5° C tot 40° C

- Opslagruimte temperatuur idem: 5° C tot  40° C

- Relatieve vochtigheid 20 tot 65%

- Motor Positie: horizontaal

Geleverde onderdelen: kabel, handstuk met Micro-motor
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2. De functies van de ANUBIS 002 droogfrees:
2.1 Het correct bedienen van de diverse  knoppen en schakelaars
 
On/o� schakelaar met ingebouwde activerings-lamp; frees draait 
Draaiknop: toerental traploos instelbaar van 0 tot 40.000 toeren 
per minuut
Drukknop draairichting:naar links ingedrukt:links draaiend; naar 
rechts ingedrukt:rechtsdraaiend
Urenteller op achterzijde machine:registratie gewerkte uren en 
binnenbrengen machine na 250 uren
Aansluiting plug handstuk ( 24 volt) op voorzijde behuizing 
Voetpedaal-aansluiting op achterzijde
Aan/uit schakelaar voor activering voetpedaal op achterzijde
Tweedelig ,luchtgekoeld, handstuk;micromotor en separaat kopstuk 
voor vastklemmen freesje
 
2.2 Voorbereidingen voor gebruik
 Gebruik nimmer freesjes met een diameter > 6 mm.
 
2.3 Gebruiksaanwijzing
Nadat U voorbereidingen heeft uitgevoerd, zoals beschreven in 
section 1.3. kan de ANUBIS 002 worden ingeschakeld.
 
Ga als volgt te werk:
Activeer de machine door aan/uit-knop in te schakelen. De indicator 
licht op. Alvorens op te starten kan toerental worden ingesteld
Neem het handstuk.Activeer on/o� knop; het draaien van de frees start 
Traploos toerental te regelen , maximale snelheid van 40.000 tpm.
Droog frezen met name bedoelt voor nagelstudio’s. (lakken)
 
LET OP:
Voor het vervangen van een freesje, schakel de motor uit, en wacht 
tot de motor tot stilstand is gekomen.
Ontgrendel sluiting freesje (dubbel-klik systeem)  en vervang freesje
Let op: Oefen geen druk uit op het handstuk tijdens behandeling

 
2.4 Behandeling onderbreken
Door on/o� schakelaar.Bij herstarten werkzaamheden ‘onthoudt’ 
de ANUBIS JUNIOR de laatste instelling 
Waardoor behandeling direkt kan worden voortgezet.

3 Onderhoud en speci�caties

3.1 Onderhoud van de ANUBIS 002 droogfrees 
Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat unit gedurende 
enkele minuten afkoelen
Gebruik de unit niet in water,chemicaliën of vochtige ruimtes
Voor reiniging van de behuizing volstaat een vochtige doek al dan 
niet in combinatie met een  alles-reiniger
Desinfecteer oppervlak handstuk door gebruik papieren doekje of 
katoenen doek bevochtigd met Isopranol of gelijkwaardige 
desinfectans
Controleer dat er geen vocht kan stromen in de micro-motor
Freesjes separaat reinigen en vervolgens desinfecteren in ultrasoon 
of desinfectiebakje
 
3.2 Onderhoud van Micro-motor (handstuk) en kopstuk 
De micromotor,dit is het electronisch deel van het  handstuk,is 
onderhoudsvrij. Kopstuk (waar klemsysteem frresjes zich bevindt) 
reinigen, desinfecteren en oliën, middels speciale Anubis lubricant 
spray. Plaats uiteinde spray�acon via een separaat bij te plaatsen 
aluminium koppelstukje op de opening van kopstuk. Kortdurend 
onder druk dit onderdeel doorspuiten. Resultante is drieledig: 
we reinigen, desinfecteren én smeren het kopstuk. Zie tekening. 
Kopstuk aan het einde van elke werkdag behandelen zoals omschreven
 
3.3 Waarschuwing
Jaarlijks dient uw ANUBIS 002 een onderhoud te krijgen bij Uw 
leverancier. U produceert microscopisch kleine stofdeeltjes die 
U met het blote oog niet ziet. Deze deeltjes dienen wel professioneel 
te worden verwijders om vastlopen apparatuur te voorkomen.
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