




• Pak de onderdelen met uiterste zorg uit. Alle onderdelen 
 van de pedicure motor zouden perdirect geïnspecteerd moeten 
 worden, zodat enige mogelijke schade die ontstaan is tijdens het 
 transport vastgesteld kan worden. In het geval van schade, 
 verwittig de fabrikant/leverancier binnen 48u na levering met 
 indicaties van de beschadigde onderdelen.

• Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing alvorens te starten, 
 onderhoud uit te voeren en/ofandere acties uit te voeren met 
 dit apparaat.

• Voor optimaal gebruik, inspecteer van tijd tot tijd de onderdelen 
 die onderhevig zijn aan slijtage.

• Knoei niet met de interne elektrische systemen van de machine.

• Het apparaat is uitgerust met beveiligingsmechanisme(s) die niet 
 verwijderd en/of aangepast mogen worden.

• Laat onbevoegde personen geen reparaties en/of onderhoud 
 uitvoeren op de machine.

• Gebruik geen benzine, oplosmiddelen of andere brandbare 
 middelen om de onderdelen proper te maken.

• Gebruik alleen spray vloeistof van Anubis Care.

VOORZORGSMAATREGELEN



1) Steek het handstuk in de drager (met de bovenkant naar boven 
 gericht) en zet de machine op een vlakke en stabiele ondergrond
 met genoeg ruimte rondom.

2) Verbind de stroomkabel met de machine en een stopcontact

3) Verbind de voetpedaal (optie) (of optionele multifunctionele 
 voetpedaal) met de machine

4) Draai de stop van het vloeistofreservoir en vul deze met Anubis 
 Care spray vloeistof. Draai nadien de stop weer op het vloeistof-
 reservoir !! Alvorens het vloeistofreservoir te vullen, kijk na of het 
 apparaat uit staat !!!! Indien er vloeistof wordt gemorst op het 
 apparaat, droog dan de machine grondig af voor hem aan te zetten !!

5) Steek een droge frees in het handstuk. De frees zal automatisch 
 vastgezet worden wanneer de motor geactiveerd wordt. Test ook 
 regelmatig of uw frezen nog recht zijn met een frezentester.

6) Zet het apparaat aan via de aan-/uitknop
 !! Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel !!
 !! Kijk op voorhand na dat het voltage klopt met de voltage 
 aangegeven op de sticker op de onderkant van de machine !!

BESCHRIJVING, INSTALLATIE EN GEBRUIK



1) Leg het handstuk met frees in een opvangschaal of enig ander 
 voorwerp dat geschikt is om een mogelijke kleine waterlekkage 
 op te vangen.

2) Zet de spray regelaar volledig naar links.

3) Duw de knop op het controlepaneel, onder ‘light’, in voor 3 seconden
 op het scherm zal u ‘FILL’ zien (afkorting voor ‘filling’) en de vul-
 procedure zal starten.

4) Laat de knop los en wacht tot het einde van de vulprocedure (dit kan 
 ongeveer 30 seconden in beslag nemen). Wanneer u ‘END’ ziet op het 
 scherm, dan is de vulprocedure afgerond en ishet apparaat klaar voor 
 gebruik !! De vulprocedure MOET uitgevoerd worden tijdens de 
 eerste  installatie, na het compleet legen van het vloeistofreservoir 
 en in geval van een spraystoring !! Herhaal zo nodig de "FILLING" 
 procedure meerdere keren tot er druppels water uit het voorstuk van 
 uw handstuk komen. Tijdens de "FILLING" procedure het handstuk lager 
 dan uw toestel houden, zo komt de druk sneller op gang. Een alternatief 
 voor de digitale "FILLING"procedure is 5x op de rubber knop aan de 
 zijkant te drukken - zet daarna uw toestel aan - spray kraan 60 
 seconden volledig open en aan. De lucht zal uit uw systeem geraken.

5) Draai de ‘motor’-knop om de rotatiesnelheid en rotatierichting te 
 kiezen. Draai de ‘spray’-knop om het sprayniveau te kiezen !! Als de 
 voetpedaal niet verbonden is aan het apparaat, dan zal de motor 
 onmiddellijk beginnen met draaien !! 
 !! Gebruik een passende snelheid bij de diameter en type van de 
 gebruikte frees !!

6) Druk op de ‘light’-knop om de LED-modus van het handstuk te 
 activeren.Het kleine blauwe ledlampje zal aan/uit gaan volgens de 
 gekozen optie.
  - Eerste optie: Led aan
  - Tweede optie: Led gaat automatisch aan wanneer de motor 
     geactiveerd wordt. 
  - Derde optie: Led uit

7) Duw de voetpedaal in om de motor te activeren.

PROCEDURE VULLEN SLANG



- Duw de pedaal in om de motorsnelheid aan te passen a.d.h.v. de 
 uitgeoefende druk opde pedaal.

- Duw de rechtse knop in om de LED-modus van het handstuk te 
 activeren.

  - Eerste optie: Led aan

  - Tweede optie: Led gaat automatisch aan wanneer de 
     motor geactiveerd wordt

  - Derde optie: Led uit
  (Zelfde functie als de ‘light’-knop op het controlepaneel)

- Duw de linkse knop in om de spray-modus te activeren. De twee 
 mogelijke opties zijn:

  - Lucht (Er zal een puntje verschijnen rechtsonder 
     op het scherm)

  - Verneveld water

GEBRUIK VAN DE MULTIFUNCTIONELE 
VOETPEDAAL



         !! Zet het apparaat altijd uit voor elke onderhoudsprocedure !!

- Uitkuisen/vervangen van de filter:

  In geval van een spraystoring, is de eerste stap altijd het 
  uitvoeren van de vulprocedure(door de knop onder ‘light’ 
  voor 3 seconden in te duwen)

  Als het probleem nog steeds aanwezig is, kan je de staat van 
  de filter in hetv loeistofreservoir nakijken en, indien nodig, de 
  filter uitkuisen/vervangen.

  Om de filter uit het vloeistofreservoir te halen, moet u de tube 
  in het vloeistofreservoir omhoog trekken om de filter uit de 
  tube te trekken.

  De filter kan hierna uitgekuist worden met perslucht, water 
  of met ontkalkingsmiddelen.(Nadien altijd afspoelen met water
  alvorens de filter opnieuw in de tube te steken)

- Proper maken apparaat en handstuk:
  
  Maak de externe oppervlakken proper met een zacht doekje 
  dat natgemaakt is met isopropanol. Zorg ervoor dat er geen 
  water/detergent in het apparaat raakt. Na het proper maken, 
  afdrogen met een zachte doek.

ONDERHOUD



Bij technische storingen en voor uw jaarlijks onderhoud, 
neem contact op met de technische dienst 

van Anubis Care (+323 647 36 12)

Anubis Care bvba 
Donksesteenweg 212
 B-2930 Brasschaat

www.anubiscare.be

info@anubiscare.be


