
HANDLEIDING

Vivaldi Line 006
Dit apparaat wordt in België volgens CE-voorschriften van de Europese 

Unie gebouwd. Het CE-label met de voorgeschreven technische en 

elektrische gegevens vindt u op de rugzijde van dit apparaat. Lees deze 

handleiding zorgvuldig door vooraleer u dit toestel in gebruik neemt. In 

twijfelgevallen neemt u best contact op met uw leverancier.

A N U B I S  C A R E   -   D O N K S E S T E E N W E G  2 1 2 ,  2 9 3 0  B R A S S C H A AT  ( A N T W E R P E N ) ,  B E L G I Ë   -   + 3 2  ( 0 ) 3 6 4 7 3 6 1 2  



1. Algemene informatie

1 . 1  Voorwoord We wensen u veel geluk met de aankoop van dit VIVALD LINE 006 apparaat. De VIVALDI 

LINE 006 is een modern, zeker en makkelijk te bedienen toestel. Er werd bij de ontwikkeling van dit 

apparaat rekening gehouden met de recentste eisen van voetverzorging, in het bijzonder aangaande 

betrouwbaarheid, precisie, veiligheid en duurzaamheid. Gezien de hoogstaande kwaliteit van VIVALDI LINE 

motoren geven we 10 jaar garantie op de motoren en 1 jaar op het handstuk. Om te kunnen genieten van 

de premie vrije waarborg dient de complete unit jaarlijks voor een onderhoudsbeurt binnen gebracht te 

worden of na 250u gebruik. Ter voorkoming van misverstanden zijn de ANUBIS LINE motoren voorzien van 

een verzegelde urenteller.

1.2 Bijzondere functies van de VIVALDI LINE 006 is een combinatie van een sterke freesmotor met traploos 

instelbaar toergetal en een regelbare verstuivingsfunctie. Tezamen zorgen deze voor een desinfecterende 

en verkoelende voet-(hand)verzorging. De freesmotor kan met of zonder spray gebruikt worden. Het 

spraysysteem werkt alleen met ingeschakelde freesmotor. De verbindingskabel van het handstuk is, om 

veiligheidsredenen, vast aan het handstuk verbonden. Bij levering wordt de freeskop beschermd door een 

metaalstaafje. Bewaar dit bij de verpakking om bij een transport van het toestel terug te plaatsen voor 

bescherming. Aan het frontpaneel zijn voor de bediening de knoppen en regelaars geplaatst. Als 

toebehoren is een voetschakelaar (Aan/Uit) beschikbaar. Hiervoor is een aansluiting voorzien aan de 

achterzijde van het toestel. Met de meegeleverde elektriciteitskabel verbindt u de VIVALDI LINE 006 met 

een stopcontact.

1.3 Voor en veilig gebruik: Telkenmale u het toestel wil gebruiken moet u volgende veiligheidsregels en 

voorbereidingen in acht nemen:

• Houd het toestel weg van kinderen en niet-aangewezen personen. 

• Een goede luchtcirculatie is noodzakelijk om de spray-aerosol af te voeren en om te verhinderen dat 

  het toestel oververhit geraakt. Bedek nooit de verluchtingsopeningen. 

• De verstuivingen kunnen ontvlambaar zijn. Roken, ook door uw klanten, is ongewenst. De combinatie 

 van de verstuivingsgassen en sigarettenrook is trouwens giftig. Plaats daarom ook geen 

  levensmiddelen in de buurt. 

• Plaats uw VIVALDI LINE 006 niet in de buurt van warmtebronnen. 

• Het apparaat mag niet worden gebruikt onmiddellijk na extreme temperatuurwisselingen (bv. na een 

  koude nacht in de auto). Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt bij kamertemperatuur. 

• Uw VIVALDI LINE 006 is niet geschikt voor gebruik (en opslag) in vochtige ruimtes zoals een badkamer. 

• Gebruik voor een veilige opslag en vervoer een draagkoffer of een sterke schoudertas. 

• Sluit het apparaat aan met de bijgeleverde netsnoer in een geaard stopcontact of stekkerdoos. Voor 

   het eerste gebruik, controleert u of de plaatselijke netspanning overeenkomt met de gegevens op het 

   CE-label. 

• Bedien nooit de aan/uit-schakelaar indien het freeshandstuk niet is aangesloten. Zorg ervoor dat deze 

  goed is aangesloten. 

• Wanneer een vloeistof in uw apparaat belandt, schakel het toestel dan onmiddellijk uit en trek de 

  stekker uit het stopcontact. Breng het toestel naar uw leverancier voor onderhoud. Lees hiervoor ook 

  de garantievoorschriften aan het einde van deze handleiding. 

  

• Wanneer het controlelampje van de aan/uit-schakelaar niet brandt, controleer dan of de stekker is 

  aangesloten. Wanneer het toestel dan nog niet aangeschakeld wordt neemt u best contact op met 

  de verkoper van het toestel. Open onder geen enkele omstandigheid zelf het toestel. 

• Werk steeds met handschoenen, veiligheidsbril, mondmasker en veiligheidskledij (katoen). 

• Wanneer het piepsignaal en/of het waarschuwingslampje signaal geven, dient u het toestel aan te 

  bieden voor onderhoud.

1.4 Voorbereidingen alvorens te gebruiken: Om het waterreservoir te vullen neemt u deze uit het vak van het 

toestel. Schroef het draaisluitstuk van het reservoir en vul deze uitsluitend met desinfecterende sproeivloeistof 

tot aan de hals van het reservoir. Dit betekent een gebruiksinhoud van 160ml. Gebruik uitsluitend ANUBIS 

spray-vloeistof. Deze is desinfecterend en werkt zowel koelend als kalmerend voor de klant. Gebruik geen 

leidingwater omdat door kalkaanslag het handstuk mogelijk beschadigd kan worden. Ook 

huishoudreinigingsmiddelen kunnen het motorbinnenwerk beschadigen. Voeg bij de sproeivloeistof geen 

essences toe. Deze kunnen de verstuivingsgaatjes verstoppen. De verdeler of fabrikant is niet verantwoordelijk 

voor het gebruik van "valse" sproeivloeistoffen. TIP: Hou de vulstand in het oog. Wanneer de vloeistof-container 

droog valt of wanneer deze lange tijd niet wordt gebruikt, kan het een minuut duren vooraleer de verstuiver 

werkt. Dit is nogal storend voor zowel uw klant als voor u. Gebruik geen freesjes 2526mm.

1.5 Gebruikinstructies: Wanneer u alle bovenstaande voorbereidingen en alle veiligheidsvoorschriften en 

voorzorgsmaatregelen hebt uitgevoerd, kan het toestel ingeschakeld worden. Handel voor ingebruikname 

op volgende wijze:

• Zet de "aan/uit-schakelaar aan om het toestel aan te zetten. Het indicatielampje licht op. Of de spray 

  indicator oplicht hangt af van hoe het apparaat het laatst werd geschakeld. Vooraleer u de freesmotor 

  aanzet, kan u de instellingen naar uw wensen wijzigen.

• Neem het handstuk vast in de hand. Druk, indien uitgeschakeld en indien gewenst, aansluitend op de 

  spray-knop.

• De eerste toevoer van sproeivloeistof hangt af van de positie van de overeenkomstige regelaar. Draai 

  deze regelknop tegen de klok in om de toevoer te verhogen. Draai met de klok mee om de toevoer te   

  verlagen.

• In beide draairichtingen kan u met de draairegelaar traploos het toerental van de freesmotor in stellen 

  met een maximum draaigetal van 40.000 toeren per minuut. De laagste stand is uitermate geschikt 

  voor de verzorging van vingernagels.

• De looprichting (links/rechts) van de freesmotor kunt u instellen met de looprichting-aanwijzer knop.   

  Om van looprichting te veranderen is het belangrijk dat u de motor uitzet.

• OPMERKING: Om van frees te wisselen altijd eerst de motor uit zetten en wacht tot de motor 

  stilstaat. Vervolgens kan u het freesje losmaken door de freeskop los te draaien. Gebruik geen druk

  met de frees tijdens de behandeling.

1.6 Onderbreken en beëindigen van de behandeling: De verstuivingsbediening is eenvoudig te 

onderbreken of te stoppen door op de overeenkomstige toets te duwen. Wanneer u de freeshandeling 

wenst te onderbreken hoeft u alleen de frees aan/uit-schakelaar op uit te plaatsen waardoor automatisch 

ook de eventuele ingeschakelde spray beëindigd wordt. Uw VIVALDI LINE 006 blijft bedrijfsklaar. Bij het 

terug aanzetten van de frees aan/uit-schakelaar kan u de behandeling onmiddellijk hervatten met dezelfde 

instellingen als eerst ingesteld. Als de behandeling volledig is beëindigd drukt u op de aan/uit-schakelaar. 

Zowel de motor als de verstuiving zullen dan stoppen en de LED-lampjes gaan uit. Zoals hierboven vermeld 

onthoudt uw VIVALDI LINE 006 alle instellingen.

2.1 Onderhoud van de pedicure motor:

• Trek het netsnoer uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen. 

• Steek het toestel en handstuk niet in water of chemicaliën. 

• Gebruik voor het schoonmaken van het toestel en handstuk geen stalen borstel of ultrasone reiniger.

• Gebruik voor een eenvoudige reiniging een conventionele allesreiniger. 

• Desinfecteer het handstuk met een papierdoek of een zachte katoenen doek, bevochtigd met 70% 

  Isopranol. Zorg er voor dat geen vocht in de behuizing komt. 

• Wanneer u ANUBIS sprayvloeistof gebruikt voor uw verstuiving dan hoeft u het sprayvloeistofreservoir en 

  de slangen niet te reinigen na behandeling. 

• Gebruik een ultrasone reiniger of heteluchtsterilisator voor het desinfecteren van frezen en andere 

  gereedschappen.

2.2 Onderhoud van de micro-motor en handstuk

• De micro-motor is onderhoudsvrij 

• Het af te nemen kopstuk dient bij voorkeur dagelijks, op het einde van iedere werkdag, gereinigd en 

  gesmeerd te worden. 

• Dit kan op een eenvoudige wijze geschieden door plaatsing van het aluminium koppelstuk op de 

  ANUBIS LINE flacon (Afb. D1, D2, D3). 

• De geplaatste frees of het metalen pinnetje moet worden verwijderd (Afb. D4) en het aluminium 

  koppelstuk dient met het zwart rubber ringetje MAXIMAAL tot in het handstuk worden geschoven om   

  een goede sluiting te bekomen (Afb. D5, D6). Blaas met de ANUBIS LINE flacon gedurende enkele 

  seconden door het handstuk. TIP: Reinig ook de sproeiers van het handstuk.

• Check de staat van uw frees met Anubis haar frezentester (MM-201). Het is noodzakelijk om met 

  regelmaat de staat van de te gebruiken frees te controleren. Het is namelijk essentieel dat uw frees 

  perfect recht is. De frezentester van Anubis Care is daarom een noodzakelijk hulpmiddel. Schuif de te 

  controleren frees in de frezentester en u kunt onmiddellijk zien of uw frees nog perfect recht is. Let Op! 

  Het gebruik van een kromme frees zal de mechaniek van het handstuk beschadigen en laat uw garantie 

  doen vervallen.

 

2.3 Waarschuwing Het is aangeraden om uw VIVALDILINE 006 jaarlijks, of na 250u werking, na te laten 

kijken. De verdeler van uw toestel kan u een erkend onderhoudspunt adviser

3.4 Technische specificaties en garantie

Standaard 230 Volt (Optie 110 Volt)

Afmetingen (B x D x H)

Gewicht

Netspanning

Stroomverbruik (maximal)

Stroomverbruik (standby)

Netsnoerzekering 

Toeren per minuut 

Schutzklasse

Classificering

IP Classificering

Toegestane bedrijfstemperatuur

Toegestane opslagtemperatuur

Relatieve luchtvochtigheid

Apparaat positie

Meegeleverde delen

3. Verklaring

De ontwerpafdeling van Anubis Care in België, is voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën en 

kennis. Kleine verschillen tussen de tekst in deze handleiding en in het ontwerp zijn steeds mogelijk. Het 

CE-label op de achterkant van het toestel bevat de volgende (technische) gegevens:

• Voeding: spanning (V) 

• Stroomverbruik: Watt 

• Frequentie (Hertz - Hz)

• Stroomsterkte van de printzekering (Ampère - AT)

• Model van het apparaat

• Dit CE-label is de garantie dat dit apparaat werd ontwikkeld en gebouwd in overeenstemming met 

  recente EU-richtlijnen. Verwijder dit label niet. Deze gegevens zijn belangrijk voor de 10-jarige garantie 

  en bevatten informatie wanneer uw leverancier om raad vraagt. De garantie begint vanaf de dag van 

  levering, waarvan de factuur/rekeningafschrift als bewijs geldt. Bewaar dus deze factuur/rekeningafschrift 

  goed. De garantie en aansprakelijkheid met betrekking tot zowel de motor als het handstuk vervalt bij 

  misbruik of oneigenlijk gebruik, onbevoegde wijzigingen en aanpassingen, reparatie door een 

  niet-geautoriseerde service, of door schade door val of ruw gebruik. Dit geldt ook voor de 

  aansprakelijkheid voor materiële en persoonlijke schade. Wanneer het toestel wordt teruggestuurd, moet 

  dit gebeuren in de originele verpakking.

A N U B I S  C A R E   -   D O N K S E S T E E N W E G  2 1 2 ,  2 9 3 0  B R A S S C H A AT  ( A N T W E R P E N ) ,  B E L G I Ë   -   + 3 2  ( 0 ) 3 6 4 7 3 6 1 2  



1 . 1  Voorwoord We wensen u veel geluk met de aankoop van dit VIVALD LINE 006 apparaat. De VIVALDI 
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apparaat rekening gehouden met de recentste eisen van voetverzorging, in het bijzonder aangaande 

betrouwbaarheid, precisie, veiligheid en duurzaamheid. Gezien de hoogstaande kwaliteit van VIVALDI LINE 

motoren geven we 10 jaar garantie op de motoren en 1 jaar op het handstuk. Om te kunnen genieten van 

de premie vrije waarborg dient de complete unit jaarlijks voor een onderhoudsbeurt binnen gebracht te 

worden of na 250u gebruik. Ter voorkoming van misverstanden zijn de ANUBIS LINE motoren voorzien van 
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1.2 Bijzondere functies van de VIVALDI LINE 006 is een combinatie van een sterke freesmotor met traploos 

instelbaar toergetal en een regelbare verstuivingsfunctie. Tezamen zorgen deze voor een desinfecterende 

en verkoelende voet-(hand)verzorging. De freesmotor kan met of zonder spray gebruikt worden. Het 

spraysysteem werkt alleen met ingeschakelde freesmotor. De verbindingskabel van het handstuk is, om 
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• Een goede luchtcirculatie is noodzakelijk om de spray-aerosol af te voeren en om te verhinderen dat 

  het toestel oververhit geraakt. Bedek nooit de verluchtingsopeningen. 

• De verstuivingen kunnen ontvlambaar zijn. Roken, ook door uw klanten, is ongewenst. De combinatie 

 van de verstuivingsgassen en sigarettenrook is trouwens giftig. Plaats daarom ook geen 
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tot aan de hals van het reservoir. Dit betekent een gebruiksinhoud van 160ml. Gebruik uitsluitend ANUBIS 

spray-vloeistof. Deze is desinfecterend en werkt zowel koelend als kalmerend voor de klant. Gebruik geen 

leidingwater omdat door kalkaanslag het handstuk mogelijk beschadigd kan worden. Ook 

huishoudreinigingsmiddelen kunnen het motorbinnenwerk beschadigen. Voeg bij de sproeivloeistof geen 

essences toe. Deze kunnen de verstuivingsgaatjes verstoppen. De verdeler of fabrikant is niet verantwoordelijk 

voor het gebruik van "valse" sproeivloeistoffen. TIP: Hou de vulstand in het oog. Wanneer de vloeistof-container 

droog valt of wanneer deze lange tijd niet wordt gebruikt, kan het een minuut duren vooraleer de verstuiver 
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• Zet de "aan/uit-schakelaar aan om het toestel aan te zetten. Het indicatielampje licht op. Of de spray 
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  spray-knop.
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  deze regelknop tegen de klok in om de toevoer te verhogen. Draai met de klok mee om de toevoer te   

  verlagen.

• In beide draairichtingen kan u met de draairegelaar traploos het toerental van de freesmotor in stellen 

  met een maximum draaigetal van 40.000 toeren per minuut. De laagste stand is uitermate geschikt 

  voor de verzorging van vingernagels.

• De looprichting (links/rechts) van de freesmotor kunt u instellen met de looprichting-aanwijzer knop.   

  Om van looprichting te veranderen is het belangrijk dat u de motor uitzet.

• OPMERKING: Om van frees te wisselen altijd eerst de motor uit zetten en wacht tot de motor 

  stilstaat. Vervolgens kan u het freesje losmaken door de freeskop los te draaien. Gebruik geen druk
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kennis. Kleine verschillen tussen de tekst in deze handleiding en in het ontwerp zijn steeds mogelijk. Het 

CE-label op de achterkant van het toestel bevat de volgende (technische) gegevens:

• Voeding: spanning (V) 

• Stroomverbruik: Watt 
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  levering, waarvan de factuur/rekeningafschrift als bewijs geldt. Bewaar dus deze factuur/rekeningafschrift 

  goed. De garantie en aansprakelijkheid met betrekking tot zowel de motor als het handstuk vervalt bij 

  misbruik of oneigenlijk gebruik, onbevoegde wijzigingen en aanpassingen, reparatie door een 

  niet-geautoriseerde service, of door schade door val of ruw gebruik. Dit geldt ook voor de 

  aansprakelijkheid voor materiële en persoonlijke schade. Wanneer het toestel wordt teruggestuurd, moet 

  dit gebeuren in de originele verpakking.

Power - aan/uit-schakelaar 

Spray - aan/uit-schakelaar 

Toerental - regelaar 

Links/rechts - schakelaar

Spray regelaar

Waterreservoir

Water en lucht toevoer 

Voeding handstuk / boorslang
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1 . 1  Voorwoord We wensen u veel geluk met de aankoop van dit VIVALD LINE 006 apparaat. De VIVALDI 

LINE 006 is een modern, zeker en makkelijk te bedienen toestel. Er werd bij de ontwikkeling van dit 

apparaat rekening gehouden met de recentste eisen van voetverzorging, in het bijzonder aangaande 

betrouwbaarheid, precisie, veiligheid en duurzaamheid. Gezien de hoogstaande kwaliteit van VIVALDI LINE 

motoren geven we 10 jaar garantie op de motoren en 1 jaar op het handstuk. Om te kunnen genieten van 

de premie vrije waarborg dient de complete unit jaarlijks voor een onderhoudsbeurt binnen gebracht te 

worden of na 250u gebruik. Ter voorkoming van misverstanden zijn de ANUBIS LINE motoren voorzien van 

een verzegelde urenteller.

1.2 Bijzondere functies van de VIVALDI LINE 006 is een combinatie van een sterke freesmotor met traploos 

instelbaar toergetal en een regelbare verstuivingsfunctie. Tezamen zorgen deze voor een desinfecterende 

en verkoelende voet-(hand)verzorging. De freesmotor kan met of zonder spray gebruikt worden. Het 

spraysysteem werkt alleen met ingeschakelde freesmotor. De verbindingskabel van het handstuk is, om 

veiligheidsredenen, vast aan het handstuk verbonden. Bij levering wordt de freeskop beschermd door een 

metaalstaafje. Bewaar dit bij de verpakking om bij een transport van het toestel terug te plaatsen voor 

bescherming. Aan het frontpaneel zijn voor de bediening de knoppen en regelaars geplaatst. Als 

toebehoren is een voetschakelaar (Aan/Uit) beschikbaar. Hiervoor is een aansluiting voorzien aan de 

achterzijde van het toestel. Met de meegeleverde elektriciteitskabel verbindt u de VIVALDI LINE 006 met 

een stopcontact.

1.3 Voor en veilig gebruik: Telkenmale u het toestel wil gebruiken moet u volgende veiligheidsregels en 

voorbereidingen in acht nemen:

• Houd het toestel weg van kinderen en niet-aangewezen personen. 

• Een goede luchtcirculatie is noodzakelijk om de spray-aerosol af te voeren en om te verhinderen dat 

  het toestel oververhit geraakt. Bedek nooit de verluchtingsopeningen. 

• De verstuivingen kunnen ontvlambaar zijn. Roken, ook door uw klanten, is ongewenst. De combinatie 

 van de verstuivingsgassen en sigarettenrook is trouwens giftig. Plaats daarom ook geen 

  levensmiddelen in de buurt. 

• Plaats uw VIVALDI LINE 006 niet in de buurt van warmtebronnen. 

• Het apparaat mag niet worden gebruikt onmiddellijk na extreme temperatuurwisselingen (bv. na een 

  koude nacht in de auto). Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt bij kamertemperatuur. 

• Uw VIVALDI LINE 006 is niet geschikt voor gebruik (en opslag) in vochtige ruimtes zoals een badkamer. 

• Gebruik voor een veilige opslag en vervoer een draagkoffer of een sterke schoudertas. 

• Sluit het apparaat aan met de bijgeleverde netsnoer in een geaard stopcontact of stekkerdoos. Voor 

   het eerste gebruik, controleert u of de plaatselijke netspanning overeenkomt met de gegevens op het 

   CE-label. 

• Bedien nooit de aan/uit-schakelaar indien het freeshandstuk niet is aangesloten. Zorg ervoor dat deze 

  goed is aangesloten. 

• Wanneer een vloeistof in uw apparaat belandt, schakel het toestel dan onmiddellijk uit en trek de 

  stekker uit het stopcontact. Breng het toestel naar uw leverancier voor onderhoud. Lees hiervoor ook 

  de garantievoorschriften aan het einde van deze handleiding. 

  

• Wanneer het controlelampje van de aan/uit-schakelaar niet brandt, controleer dan of de stekker is 

  aangesloten. Wanneer het toestel dan nog niet aangeschakeld wordt neemt u best contact op met 

  de verkoper van het toestel. Open onder geen enkele omstandigheid zelf het toestel. 

• Werk steeds met handschoenen, veiligheidsbril, mondmasker en veiligheidskledij (katoen). 

• Wanneer het piepsignaal en/of het waarschuwingslampje signaal geven, dient u het toestel aan te 

  bieden voor onderhoud.

1.4 Voorbereidingen alvorens te gebruiken: Om het waterreservoir te vullen neemt u deze uit het vak van het 

toestel. Schroef het draaisluitstuk van het reservoir en vul deze uitsluitend met desinfecterende sproeivloeistof 

tot aan de hals van het reservoir. Dit betekent een gebruiksinhoud van 160ml. Gebruik uitsluitend ANUBIS 

spray-vloeistof. Deze is desinfecterend en werkt zowel koelend als kalmerend voor de klant. Gebruik geen 

leidingwater omdat door kalkaanslag het handstuk mogelijk beschadigd kan worden. Ook 

huishoudreinigingsmiddelen kunnen het motorbinnenwerk beschadigen. Voeg bij de sproeivloeistof geen 

essences toe. Deze kunnen de verstuivingsgaatjes verstoppen. De verdeler of fabrikant is niet verantwoordelijk 

voor het gebruik van "valse" sproeivloeistoffen. TIP: Hou de vulstand in het oog. Wanneer de vloeistof-container 

droog valt of wanneer deze lange tijd niet wordt gebruikt, kan het een minuut duren vooraleer de verstuiver 

werkt. Dit is nogal storend voor zowel uw klant als voor u. Gebruik geen freesjes 2526mm.

1.5 Gebruikinstructies: Wanneer u alle bovenstaande voorbereidingen en alle veiligheidsvoorschriften en 

voorzorgsmaatregelen hebt uitgevoerd, kan het toestel ingeschakeld worden. Handel voor ingebruikname 

op volgende wijze:

• Zet de "aan/uit-schakelaar aan om het toestel aan te zetten. Het indicatielampje licht op. Of de spray 

  indicator oplicht hangt af van hoe het apparaat het laatst werd geschakeld. Vooraleer u de freesmotor 

  aanzet, kan u de instellingen naar uw wensen wijzigen.

• Neem het handstuk vast in de hand. Druk, indien uitgeschakeld en indien gewenst, aansluitend op de 

  spray-knop.

• De eerste toevoer van sproeivloeistof hangt af van de positie van de overeenkomstige regelaar. Draai 

  deze regelknop tegen de klok in om de toevoer te verhogen. Draai met de klok mee om de toevoer te   

  verlagen.

• In beide draairichtingen kan u met de draairegelaar traploos het toerental van de freesmotor in stellen 

  met een maximum draaigetal van 40.000 toeren per minuut. De laagste stand is uitermate geschikt 

  voor de verzorging van vingernagels.

• De looprichting (links/rechts) van de freesmotor kunt u instellen met de looprichting-aanwijzer knop.   

  Om van looprichting te veranderen is het belangrijk dat u de motor uitzet.

• OPMERKING: Om van frees te wisselen altijd eerst de motor uit zetten en wacht tot de motor 

  stilstaat. Vervolgens kan u het freesje losmaken door de freeskop los te draaien. Gebruik geen druk

  met de frees tijdens de behandeling.

1.6 Onderbreken en beëindigen van de behandeling: De verstuivingsbediening is eenvoudig te 

onderbreken of te stoppen door op de overeenkomstige toets te duwen. Wanneer u de freeshandeling 

wenst te onderbreken hoeft u alleen de frees aan/uit-schakelaar op uit te plaatsen waardoor automatisch 

ook de eventuele ingeschakelde spray beëindigd wordt. Uw VIVALDI LINE 006 blijft bedrijfsklaar. Bij het 

terug aanzetten van de frees aan/uit-schakelaar kan u de behandeling onmiddellijk hervatten met dezelfde 

instellingen als eerst ingesteld. Als de behandeling volledig is beëindigd drukt u op de aan/uit-schakelaar. 

Zowel de motor als de verstuiving zullen dan stoppen en de LED-lampjes gaan uit. Zoals hierboven vermeld 

onthoudt uw VIVALDI LINE 006 alle instellingen.

2.1 Onderhoud van de pedicure motor:

• Trek het netsnoer uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen. 

• Steek het toestel en handstuk niet in water of chemicaliën. 

• Gebruik voor het schoonmaken van het toestel en handstuk geen stalen borstel of ultrasone reiniger.

• Gebruik voor een eenvoudige reiniging een conventionele allesreiniger. 

• Desinfecteer het handstuk met een papierdoek of een zachte katoenen doek, bevochtigd met 70% 

  Isopranol. Zorg er voor dat geen vocht in de behuizing komt. 

• Wanneer u ANUBIS sprayvloeistof gebruikt voor uw verstuiving dan hoeft u het sprayvloeistofreservoir en 

  de slangen niet te reinigen na behandeling. 

• Gebruik een ultrasone reiniger of heteluchtsterilisator voor het desinfecteren van frezen en andere 

  gereedschappen.

2.2 Onderhoud van de micro-motor en handstuk

• De micro-motor is onderhoudsvrij 

• Het af te nemen kopstuk dient bij voorkeur dagelijks, op het einde van iedere werkdag, gereinigd en 

  gesmeerd te worden. 

• Dit kan op een eenvoudige wijze geschieden door plaatsing van het aluminium koppelstuk op de 

  ANUBIS LINE flacon (Afb. D1, D2, D3). 

• De geplaatste frees of het metalen pinnetje moet worden verwijderd (Afb. D4) en het aluminium 

  koppelstuk dient met het zwart rubber ringetje MAXIMAAL tot in het handstuk worden geschoven om   

  een goede sluiting te bekomen (Afb. D5, D6). Blaas met de ANUBIS LINE flacon gedurende enkele 

  seconden door het handstuk. TIP: Reinig ook de sproeiers van het handstuk.

• Check de staat van uw frees met Anubis haar frezentester (MM-201). Het is noodzakelijk om met 

  regelmaat de staat van de te gebruiken frees te controleren. Het is namelijk essentieel dat uw frees 

  perfect recht is. De frezentester van Anubis Care is daarom een noodzakelijk hulpmiddel. Schuif de te 

  controleren frees in de frezentester en u kunt onmiddellijk zien of uw frees nog perfect recht is. Let Op! 

  Het gebruik van een kromme frees zal de mechaniek van het handstuk beschadigen en laat uw garantie 

  doen vervallen.

 

2.3 Waarschuwing Het is aangeraden om uw VIVALDILINE 006 jaarlijks, of na 250u werking, na te laten 

kijken. De verdeler van uw toestel kan u een erkend onderhoudspunt adviser

3.4 Technische specificaties en garantie

Standaard 230 Volt (Optie 110 Volt)

Afmetingen (B x D x H)

Gewicht

Netspanning

Stroomverbruik (maximal)

Stroomverbruik (standby)

Netsnoerzekering 

Toeren per minuut 

Schutzklasse

Classificering

IP Classificering

Toegestane bedrijfstemperatuur

Toegestane opslagtemperatuur

Relatieve luchtvochtigheid

Apparaat positie

Meegeleverde delen

3. Verklaring

De ontwerpafdeling van Anubis Care in België, is voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën en 

kennis. Kleine verschillen tussen de tekst in deze handleiding en in het ontwerp zijn steeds mogelijk. Het 

CE-label op de achterkant van het toestel bevat de volgende (technische) gegevens:

• Voeding: spanning (V) 

• Stroomverbruik: Watt 

• Frequentie (Hertz - Hz)

• Stroomsterkte van de printzekering (Ampère - AT)

• Model van het apparaat

• Dit CE-label is de garantie dat dit apparaat werd ontwikkeld en gebouwd in overeenstemming met 

  recente EU-richtlijnen. Verwijder dit label niet. Deze gegevens zijn belangrijk voor de 10-jarige garantie 

  en bevatten informatie wanneer uw leverancier om raad vraagt. De garantie begint vanaf de dag van 

  levering, waarvan de factuur/rekeningafschrift als bewijs geldt. Bewaar dus deze factuur/rekeningafschrift 

  goed. De garantie en aansprakelijkheid met betrekking tot zowel de motor als het handstuk vervalt bij 

  misbruik of oneigenlijk gebruik, onbevoegde wijzigingen en aanpassingen, reparatie door een 

  niet-geautoriseerde service, of door schade door val of ruw gebruik. Dit geldt ook voor de 

  aansprakelijkheid voor materiële en persoonlijke schade. Wanneer het toestel wordt teruggestuurd, moet 

  dit gebeuren in de originele verpakking.
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1 . 1  Voorwoord We wensen u veel geluk met de aankoop van dit VIVALD LINE 006 apparaat. De VIVALDI 

LINE 006 is een modern, zeker en makkelijk te bedienen toestel. Er werd bij de ontwikkeling van dit 

apparaat rekening gehouden met de recentste eisen van voetverzorging, in het bijzonder aangaande 

betrouwbaarheid, precisie, veiligheid en duurzaamheid. Gezien de hoogstaande kwaliteit van VIVALDI LINE 

motoren geven we 10 jaar garantie op de motoren en 1 jaar op het handstuk. Om te kunnen genieten van 

de premie vrije waarborg dient de complete unit jaarlijks voor een onderhoudsbeurt binnen gebracht te 

worden of na 250u gebruik. Ter voorkoming van misverstanden zijn de ANUBIS LINE motoren voorzien van 

een verzegelde urenteller.

1.2 Bijzondere functies van de VIVALDI LINE 006 is een combinatie van een sterke freesmotor met traploos 

instelbaar toergetal en een regelbare verstuivingsfunctie. Tezamen zorgen deze voor een desinfecterende 

en verkoelende voet-(hand)verzorging. De freesmotor kan met of zonder spray gebruikt worden. Het 

spraysysteem werkt alleen met ingeschakelde freesmotor. De verbindingskabel van het handstuk is, om 

veiligheidsredenen, vast aan het handstuk verbonden. Bij levering wordt de freeskop beschermd door een 

metaalstaafje. Bewaar dit bij de verpakking om bij een transport van het toestel terug te plaatsen voor 

bescherming. Aan het frontpaneel zijn voor de bediening de knoppen en regelaars geplaatst. Als 

toebehoren is een voetschakelaar (Aan/Uit) beschikbaar. Hiervoor is een aansluiting voorzien aan de 

achterzijde van het toestel. Met de meegeleverde elektriciteitskabel verbindt u de VIVALDI LINE 006 met 

een stopcontact.

1.3 Voor en veilig gebruik: Telkenmale u het toestel wil gebruiken moet u volgende veiligheidsregels en 

voorbereidingen in acht nemen:

• Houd het toestel weg van kinderen en niet-aangewezen personen. 

• Een goede luchtcirculatie is noodzakelijk om de spray-aerosol af te voeren en om te verhinderen dat 

  het toestel oververhit geraakt. Bedek nooit de verluchtingsopeningen. 

• De verstuivingen kunnen ontvlambaar zijn. Roken, ook door uw klanten, is ongewenst. De combinatie 

 van de verstuivingsgassen en sigarettenrook is trouwens giftig. Plaats daarom ook geen 

  levensmiddelen in de buurt. 

• Plaats uw VIVALDI LINE 006 niet in de buurt van warmtebronnen. 

• Het apparaat mag niet worden gebruikt onmiddellijk na extreme temperatuurwisselingen (bv. na een 

  koude nacht in de auto). Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt bij kamertemperatuur. 

• Uw VIVALDI LINE 006 is niet geschikt voor gebruik (en opslag) in vochtige ruimtes zoals een badkamer. 

• Gebruik voor een veilige opslag en vervoer een draagkoffer of een sterke schoudertas. 

• Sluit het apparaat aan met de bijgeleverde netsnoer in een geaard stopcontact of stekkerdoos. Voor 

   het eerste gebruik, controleert u of de plaatselijke netspanning overeenkomt met de gegevens op het 

   CE-label. 

• Bedien nooit de aan/uit-schakelaar indien het freeshandstuk niet is aangesloten. Zorg ervoor dat deze 

  goed is aangesloten. 

• Wanneer een vloeistof in uw apparaat belandt, schakel het toestel dan onmiddellijk uit en trek de 

  stekker uit het stopcontact. Breng het toestel naar uw leverancier voor onderhoud. Lees hiervoor ook 

  de garantievoorschriften aan het einde van deze handleiding. 

  

• Wanneer het controlelampje van de aan/uit-schakelaar niet brandt, controleer dan of de stekker is 

  aangesloten. Wanneer het toestel dan nog niet aangeschakeld wordt neemt u best contact op met 

  de verkoper van het toestel. Open onder geen enkele omstandigheid zelf het toestel. 

• Werk steeds met handschoenen, veiligheidsbril, mondmasker en veiligheidskledij (katoen). 

• Wanneer het piepsignaal en/of het waarschuwingslampje signaal geven, dient u het toestel aan te 

  bieden voor onderhoud.

1.4 Voorbereidingen alvorens te gebruiken: Om het waterreservoir te vullen neemt u deze uit het vak van het 

toestel. Schroef het draaisluitstuk van het reservoir en vul deze uitsluitend met desinfecterende sproeivloeistof 

tot aan de hals van het reservoir. Dit betekent een gebruiksinhoud van 160ml. Gebruik uitsluitend ANUBIS 

spray-vloeistof. Deze is desinfecterend en werkt zowel koelend als kalmerend voor de klant. Gebruik geen 

leidingwater omdat door kalkaanslag het handstuk mogelijk beschadigd kan worden. Ook 

huishoudreinigingsmiddelen kunnen het motorbinnenwerk beschadigen. Voeg bij de sproeivloeistof geen 

essences toe. Deze kunnen de verstuivingsgaatjes verstoppen. De verdeler of fabrikant is niet verantwoordelijk 

voor het gebruik van "valse" sproeivloeistoffen. TIP: Hou de vulstand in het oog. Wanneer de vloeistof-container 

droog valt of wanneer deze lange tijd niet wordt gebruikt, kan het een minuut duren vooraleer de verstuiver 

werkt. Dit is nogal storend voor zowel uw klant als voor u. Gebruik geen freesjes 2526mm.

1.5 Gebruikinstructies: Wanneer u alle bovenstaande voorbereidingen en alle veiligheidsvoorschriften en 

voorzorgsmaatregelen hebt uitgevoerd, kan het toestel ingeschakeld worden. Handel voor ingebruikname 

op volgende wijze:

• Zet de "aan/uit-schakelaar aan om het toestel aan te zetten. Het indicatielampje licht op. Of de spray 

  indicator oplicht hangt af van hoe het apparaat het laatst werd geschakeld. Vooraleer u de freesmotor 

  aanzet, kan u de instellingen naar uw wensen wijzigen.

• Neem het handstuk vast in de hand. Druk, indien uitgeschakeld en indien gewenst, aansluitend op de 

  spray-knop.

• De eerste toevoer van sproeivloeistof hangt af van de positie van de overeenkomstige regelaar. Draai 

  deze regelknop tegen de klok in om de toevoer te verhogen. Draai met de klok mee om de toevoer te   

  verlagen.

• In beide draairichtingen kan u met de draairegelaar traploos het toerental van de freesmotor in stellen 

  met een maximum draaigetal van 40.000 toeren per minuut. De laagste stand is uitermate geschikt 

  voor de verzorging van vingernagels.

• De looprichting (links/rechts) van de freesmotor kunt u instellen met de looprichting-aanwijzer knop.   

  Om van looprichting te veranderen is het belangrijk dat u de motor uitzet.

• OPMERKING: Om van frees te wisselen altijd eerst de motor uit zetten en wacht tot de motor 

  stilstaat. Vervolgens kan u het freesje losmaken door de freeskop los te draaien. Gebruik geen druk

  met de frees tijdens de behandeling.

1.6 Onderbreken en beëindigen van de behandeling: De verstuivingsbediening is eenvoudig te 

onderbreken of te stoppen door op de overeenkomstige toets te duwen. Wanneer u de freeshandeling 

wenst te onderbreken hoeft u alleen de frees aan/uit-schakelaar op uit te plaatsen waardoor automatisch 

ook de eventuele ingeschakelde spray beëindigd wordt. Uw VIVALDI LINE 006 blijft bedrijfsklaar. Bij het 

terug aanzetten van de frees aan/uit-schakelaar kan u de behandeling onmiddellijk hervatten met dezelfde 

instellingen als eerst ingesteld. Als de behandeling volledig is beëindigd drukt u op de aan/uit-schakelaar. 

Zowel de motor als de verstuiving zullen dan stoppen en de LED-lampjes gaan uit. Zoals hierboven vermeld 

onthoudt uw VIVALDI LINE 006 alle instellingen.

2.1 Onderhoud van de pedicure motor:

• Trek het netsnoer uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen. 

• Steek het toestel en handstuk niet in water of chemicaliën. 

• Gebruik voor het schoonmaken van het toestel en handstuk geen stalen borstel of ultrasone reiniger.

• Gebruik voor een eenvoudige reiniging een conventionele allesreiniger. 

• Desinfecteer het handstuk met een papierdoek of een zachte katoenen doek, bevochtigd met 70% 

  Isopranol. Zorg er voor dat geen vocht in de behuizing komt. 

• Wanneer u ANUBIS sprayvloeistof gebruikt voor uw verstuiving dan hoeft u het sprayvloeistofreservoir en 

  de slangen niet te reinigen na behandeling. 

• Gebruik een ultrasone reiniger of heteluchtsterilisator voor het desinfecteren van frezen en andere 

  gereedschappen.

2.2 Onderhoud van de micro-motor en handstuk

• De micro-motor is onderhoudsvrij 

• Het af te nemen kopstuk dient bij voorkeur dagelijks, op het einde van iedere werkdag, gereinigd en 

  gesmeerd te worden. 

• Dit kan op een eenvoudige wijze geschieden door plaatsing van het aluminium koppelstuk op de 

  ANUBIS LINE flacon (Afb. D1, D2, D3). 

• De geplaatste frees of het metalen pinnetje moet worden verwijderd (Afb. D4) en het aluminium 

  koppelstuk dient met het zwart rubber ringetje MAXIMAAL tot in het handstuk worden geschoven om   

  een goede sluiting te bekomen (Afb. D5, D6). Blaas met de ANUBIS LINE flacon gedurende enkele 

  seconden door het handstuk. TIP: Reinig ook de sproeiers van het handstuk.

• Check de staat van uw frees met Anubis haar frezentester (MM-201). Het is noodzakelijk om met 

  regelmaat de staat van de te gebruiken frees te controleren. Het is namelijk essentieel dat uw frees 

  perfect recht is. De frezentester van Anubis Care is daarom een noodzakelijk hulpmiddel. Schuif de te 

  controleren frees in de frezentester en u kunt onmiddellijk zien of uw frees nog perfect recht is. Let Op! 

  Het gebruik van een kromme frees zal de mechaniek van het handstuk beschadigen en laat uw garantie 

  doen vervallen.

 

2.3 Waarschuwing Het is aangeraden om uw VIVALDILINE 006 jaarlijks, of na 250u werking, na te laten 

kijken. De verdeler van uw toestel kan u een erkend onderhoudspunt adviser

3.4 Technische specificaties en garantie

Standaard 230 Volt (Optie 110 Volt)

Afmetingen (B x D x H)

Gewicht

Netspanning

Stroomverbruik (maximal)

Stroomverbruik (standby)

Netsnoerzekering 

Toeren per minuut 

Schutzklasse

Classificering

IP Classificering

Toegestane bedrijfstemperatuur

Toegestane opslagtemperatuur

Relatieve luchtvochtigheid

Apparaat positie

Meegeleverde delen

3. Verklaring

De ontwerpafdeling van Anubis Care in België, is voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën en 

kennis. Kleine verschillen tussen de tekst in deze handleiding en in het ontwerp zijn steeds mogelijk. Het 

CE-label op de achterkant van het toestel bevat de volgende (technische) gegevens:

• Voeding: spanning (V) 

• Stroomverbruik: Watt 

• Frequentie (Hertz - Hz)

• Stroomsterkte van de printzekering (Ampère - AT)

• Model van het apparaat

• Dit CE-label is de garantie dat dit apparaat werd ontwikkeld en gebouwd in overeenstemming met 

  recente EU-richtlijnen. Verwijder dit label niet. Deze gegevens zijn belangrijk voor de 10-jarige garantie 

  en bevatten informatie wanneer uw leverancier om raad vraagt. De garantie begint vanaf de dag van 

  levering, waarvan de factuur/rekeningafschrift als bewijs geldt. Bewaar dus deze factuur/rekeningafschrift 

  goed. De garantie en aansprakelijkheid met betrekking tot zowel de motor als het handstuk vervalt bij 

  misbruik of oneigenlijk gebruik, onbevoegde wijzigingen en aanpassingen, reparatie door een 

  niet-geautoriseerde service, of door schade door val of ruw gebruik. Dit geldt ook voor de 

  aansprakelijkheid voor materiële en persoonlijke schade. Wanneer het toestel wordt teruggestuurd, moet 

  dit gebeuren in de originele verpakking.

2. Onderhoud en technische gegevens

D D1 D2 D3

D4 D5 D6
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1 . 1  Voorwoord We wensen u veel geluk met de aankoop van dit VIVALD LINE 006 apparaat. De VIVALDI 

LINE 006 is een modern, zeker en makkelijk te bedienen toestel. Er werd bij de ontwikkeling van dit 

apparaat rekening gehouden met de recentste eisen van voetverzorging, in het bijzonder aangaande 

betrouwbaarheid, precisie, veiligheid en duurzaamheid. Gezien de hoogstaande kwaliteit van VIVALDI LINE 

motoren geven we 10 jaar garantie op de motoren en 1 jaar op het handstuk. Om te kunnen genieten van 

de premie vrije waarborg dient de complete unit jaarlijks voor een onderhoudsbeurt binnen gebracht te 

worden of na 250u gebruik. Ter voorkoming van misverstanden zijn de ANUBIS LINE motoren voorzien van 

een verzegelde urenteller.

1.2 Bijzondere functies van de VIVALDI LINE 006 is een combinatie van een sterke freesmotor met traploos 

instelbaar toergetal en een regelbare verstuivingsfunctie. Tezamen zorgen deze voor een desinfecterende 

en verkoelende voet-(hand)verzorging. De freesmotor kan met of zonder spray gebruikt worden. Het 

spraysysteem werkt alleen met ingeschakelde freesmotor. De verbindingskabel van het handstuk is, om 

veiligheidsredenen, vast aan het handstuk verbonden. Bij levering wordt de freeskop beschermd door een 

metaalstaafje. Bewaar dit bij de verpakking om bij een transport van het toestel terug te plaatsen voor 

bescherming. Aan het frontpaneel zijn voor de bediening de knoppen en regelaars geplaatst. Als 

toebehoren is een voetschakelaar (Aan/Uit) beschikbaar. Hiervoor is een aansluiting voorzien aan de 

achterzijde van het toestel. Met de meegeleverde elektriciteitskabel verbindt u de VIVALDI LINE 006 met 

een stopcontact.

1.3 Voor en veilig gebruik: Telkenmale u het toestel wil gebruiken moet u volgende veiligheidsregels en 

voorbereidingen in acht nemen:

• Houd het toestel weg van kinderen en niet-aangewezen personen. 

• Een goede luchtcirculatie is noodzakelijk om de spray-aerosol af te voeren en om te verhinderen dat 

  het toestel oververhit geraakt. Bedek nooit de verluchtingsopeningen. 

• De verstuivingen kunnen ontvlambaar zijn. Roken, ook door uw klanten, is ongewenst. De combinatie 

 van de verstuivingsgassen en sigarettenrook is trouwens giftig. Plaats daarom ook geen 

  levensmiddelen in de buurt. 

• Plaats uw VIVALDI LINE 006 niet in de buurt van warmtebronnen. 

• Het apparaat mag niet worden gebruikt onmiddellijk na extreme temperatuurwisselingen (bv. na een 

  koude nacht in de auto). Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt bij kamertemperatuur. 

• Uw VIVALDI LINE 006 is niet geschikt voor gebruik (en opslag) in vochtige ruimtes zoals een badkamer. 

• Gebruik voor een veilige opslag en vervoer een draagkoffer of een sterke schoudertas. 

• Sluit het apparaat aan met de bijgeleverde netsnoer in een geaard stopcontact of stekkerdoos. Voor 

   het eerste gebruik, controleert u of de plaatselijke netspanning overeenkomt met de gegevens op het 

   CE-label. 

• Bedien nooit de aan/uit-schakelaar indien het freeshandstuk niet is aangesloten. Zorg ervoor dat deze 

  goed is aangesloten. 

• Wanneer een vloeistof in uw apparaat belandt, schakel het toestel dan onmiddellijk uit en trek de 

  stekker uit het stopcontact. Breng het toestel naar uw leverancier voor onderhoud. Lees hiervoor ook 

  de garantievoorschriften aan het einde van deze handleiding. 

  

• Wanneer het controlelampje van de aan/uit-schakelaar niet brandt, controleer dan of de stekker is 

  aangesloten. Wanneer het toestel dan nog niet aangeschakeld wordt neemt u best contact op met 

  de verkoper van het toestel. Open onder geen enkele omstandigheid zelf het toestel. 

• Werk steeds met handschoenen, veiligheidsbril, mondmasker en veiligheidskledij (katoen). 

• Wanneer het piepsignaal en/of het waarschuwingslampje signaal geven, dient u het toestel aan te 

  bieden voor onderhoud.

1.4 Voorbereidingen alvorens te gebruiken: Om het waterreservoir te vullen neemt u deze uit het vak van het 

toestel. Schroef het draaisluitstuk van het reservoir en vul deze uitsluitend met desinfecterende sproeivloeistof 

tot aan de hals van het reservoir. Dit betekent een gebruiksinhoud van 160ml. Gebruik uitsluitend ANUBIS 

spray-vloeistof. Deze is desinfecterend en werkt zowel koelend als kalmerend voor de klant. Gebruik geen 

leidingwater omdat door kalkaanslag het handstuk mogelijk beschadigd kan worden. Ook 

huishoudreinigingsmiddelen kunnen het motorbinnenwerk beschadigen. Voeg bij de sproeivloeistof geen 

essences toe. Deze kunnen de verstuivingsgaatjes verstoppen. De verdeler of fabrikant is niet verantwoordelijk 

voor het gebruik van "valse" sproeivloeistoffen. TIP: Hou de vulstand in het oog. Wanneer de vloeistof-container 

droog valt of wanneer deze lange tijd niet wordt gebruikt, kan het een minuut duren vooraleer de verstuiver 

werkt. Dit is nogal storend voor zowel uw klant als voor u. Gebruik geen freesjes 2526mm.

1.5 Gebruikinstructies: Wanneer u alle bovenstaande voorbereidingen en alle veiligheidsvoorschriften en 

voorzorgsmaatregelen hebt uitgevoerd, kan het toestel ingeschakeld worden. Handel voor ingebruikname 

op volgende wijze:

• Zet de "aan/uit-schakelaar aan om het toestel aan te zetten. Het indicatielampje licht op. Of de spray 

  indicator oplicht hangt af van hoe het apparaat het laatst werd geschakeld. Vooraleer u de freesmotor 

  aanzet, kan u de instellingen naar uw wensen wijzigen.

• Neem het handstuk vast in de hand. Druk, indien uitgeschakeld en indien gewenst, aansluitend op de 

  spray-knop.

• De eerste toevoer van sproeivloeistof hangt af van de positie van de overeenkomstige regelaar. Draai 

  deze regelknop tegen de klok in om de toevoer te verhogen. Draai met de klok mee om de toevoer te   

  verlagen.

• In beide draairichtingen kan u met de draairegelaar traploos het toerental van de freesmotor in stellen 

  met een maximum draaigetal van 40.000 toeren per minuut. De laagste stand is uitermate geschikt 

  voor de verzorging van vingernagels.

• De looprichting (links/rechts) van de freesmotor kunt u instellen met de looprichting-aanwijzer knop.   

  Om van looprichting te veranderen is het belangrijk dat u de motor uitzet.

• OPMERKING: Om van frees te wisselen altijd eerst de motor uit zetten en wacht tot de motor 

  stilstaat. Vervolgens kan u het freesje losmaken door de freeskop los te draaien. Gebruik geen druk

  met de frees tijdens de behandeling.

1.6 Onderbreken en beëindigen van de behandeling: De verstuivingsbediening is eenvoudig te 

onderbreken of te stoppen door op de overeenkomstige toets te duwen. Wanneer u de freeshandeling 

wenst te onderbreken hoeft u alleen de frees aan/uit-schakelaar op uit te plaatsen waardoor automatisch 

ook de eventuele ingeschakelde spray beëindigd wordt. Uw VIVALDI LINE 006 blijft bedrijfsklaar. Bij het 

terug aanzetten van de frees aan/uit-schakelaar kan u de behandeling onmiddellijk hervatten met dezelfde 

instellingen als eerst ingesteld. Als de behandeling volledig is beëindigd drukt u op de aan/uit-schakelaar. 

Zowel de motor als de verstuiving zullen dan stoppen en de LED-lampjes gaan uit. Zoals hierboven vermeld 

onthoudt uw VIVALDI LINE 006 alle instellingen.

2.1 Onderhoud van de pedicure motor:

• Trek het netsnoer uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen. 

• Steek het toestel en handstuk niet in water of chemicaliën. 

• Gebruik voor het schoonmaken van het toestel en handstuk geen stalen borstel of ultrasone reiniger.

• Gebruik voor een eenvoudige reiniging een conventionele allesreiniger. 

• Desinfecteer het handstuk met een papierdoek of een zachte katoenen doek, bevochtigd met 70% 

  Isopranol. Zorg er voor dat geen vocht in de behuizing komt. 

• Wanneer u ANUBIS sprayvloeistof gebruikt voor uw verstuiving dan hoeft u het sprayvloeistofreservoir en 

  de slangen niet te reinigen na behandeling. 

• Gebruik een ultrasone reiniger of heteluchtsterilisator voor het desinfecteren van frezen en andere 

  gereedschappen.

2.2 Onderhoud van de micro-motor en handstuk

• De micro-motor is onderhoudsvrij 

• Het af te nemen kopstuk dient bij voorkeur dagelijks, op het einde van iedere werkdag, gereinigd en 

  gesmeerd te worden. 

• Dit kan op een eenvoudige wijze geschieden door plaatsing van het aluminium koppelstuk op de 

  ANUBIS LINE flacon (Afb. D1, D2, D3). 

• De geplaatste frees of het metalen pinnetje moet worden verwijderd (Afb. D4) en het aluminium 

  koppelstuk dient met het zwart rubber ringetje MAXIMAAL tot in het handstuk worden geschoven om   

  een goede sluiting te bekomen (Afb. D5, D6). Blaas met de ANUBIS LINE flacon gedurende enkele 

  seconden door het handstuk. TIP: Reinig ook de sproeiers van het handstuk.

• Check de staat van uw frees met Anubis haar frezentester (MM-201). Het is noodzakelijk om met 

  regelmaat de staat van de te gebruiken frees te controleren. Het is namelijk essentieel dat uw frees 

  perfect recht is. De frezentester van Anubis Care is daarom een noodzakelijk hulpmiddel. Schuif de te 

  controleren frees in de frezentester en u kunt onmiddellijk zien of uw frees nog perfect recht is. Let Op! 

  Het gebruik van een kromme frees zal de mechaniek van het handstuk beschadigen en laat uw garantie 

  doen vervallen.

 

2.3 Waarschuwing Het is aangeraden om uw VIVALDILINE 006 jaarlijks, of na 250u werking, na te laten 

kijken. De verdeler van uw toestel kan u een erkend onderhoudspunt adviser

3.4 Technische specificaties en garantie

Standaard 230 Volt (Optie 110 Volt)

Afmetingen (B x D x H)

Gewicht

Netspanning

Stroomverbruik (maximal)

Stroomverbruik (standby)

Netsnoerzekering 

Toeren per minuut 

Schutzklasse

Classificering

IP Classificering

Toegestane bedrijfstemperatuur

Toegestane opslagtemperatuur

Relatieve luchtvochtigheid

Apparaat positie

Meegeleverde delen

3. Verklaring

De ontwerpafdeling van Anubis Care in België, is voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën en 

kennis. Kleine verschillen tussen de tekst in deze handleiding en in het ontwerp zijn steeds mogelijk. Het 

CE-label op de achterkant van het toestel bevat de volgende (technische) gegevens:

• Voeding: spanning (V) 

• Stroomverbruik: Watt 

• Frequentie (Hertz - Hz)

• Stroomsterkte van de printzekering (Ampère - AT)

• Model van het apparaat

• Dit CE-label is de garantie dat dit apparaat werd ontwikkeld en gebouwd in overeenstemming met 

  recente EU-richtlijnen. Verwijder dit label niet. Deze gegevens zijn belangrijk voor de 10-jarige garantie 

  en bevatten informatie wanneer uw leverancier om raad vraagt. De garantie begint vanaf de dag van 

  levering, waarvan de factuur/rekeningafschrift als bewijs geldt. Bewaar dus deze factuur/rekeningafschrift 

  goed. De garantie en aansprakelijkheid met betrekking tot zowel de motor als het handstuk vervalt bij 

  misbruik of oneigenlijk gebruik, onbevoegde wijzigingen en aanpassingen, reparatie door een 

  niet-geautoriseerde service, of door schade door val of ruw gebruik. Dit geldt ook voor de 

  aansprakelijkheid voor materiële en persoonlijke schade. Wanneer het toestel wordt teruggestuurd, moet 

  dit gebeuren in de originele verpakking.

325 x 170 x 155 mm

4,7 kg

220-240 V AC

75 Watt

5 Watt

8 AT 250W

40.000

2

BF

IP2O

5 - 40 - C

5 - 40 - C

20-65%

Altijd opgericht horizontaal

Netsnoer, handstuk met miCO-motor
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1 . 1  Voorwoord We wensen u veel geluk met de aankoop van dit VIVALD LINE 006 apparaat. De VIVALDI 

LINE 006 is een modern, zeker en makkelijk te bedienen toestel. Er werd bij de ontwikkeling van dit 

apparaat rekening gehouden met de recentste eisen van voetverzorging, in het bijzonder aangaande 

betrouwbaarheid, precisie, veiligheid en duurzaamheid. Gezien de hoogstaande kwaliteit van VIVALDI LINE 

motoren geven we 10 jaar garantie op de motoren en 1 jaar op het handstuk. Om te kunnen genieten van 

de premie vrije waarborg dient de complete unit jaarlijks voor een onderhoudsbeurt binnen gebracht te 

worden of na 250u gebruik. Ter voorkoming van misverstanden zijn de ANUBIS LINE motoren voorzien van 

een verzegelde urenteller.

1.2 Bijzondere functies van de VIVALDI LINE 006 is een combinatie van een sterke freesmotor met traploos 

instelbaar toergetal en een regelbare verstuivingsfunctie. Tezamen zorgen deze voor een desinfecterende 

en verkoelende voet-(hand)verzorging. De freesmotor kan met of zonder spray gebruikt worden. Het 

spraysysteem werkt alleen met ingeschakelde freesmotor. De verbindingskabel van het handstuk is, om 

veiligheidsredenen, vast aan het handstuk verbonden. Bij levering wordt de freeskop beschermd door een 

metaalstaafje. Bewaar dit bij de verpakking om bij een transport van het toestel terug te plaatsen voor 

bescherming. Aan het frontpaneel zijn voor de bediening de knoppen en regelaars geplaatst. Als 

toebehoren is een voetschakelaar (Aan/Uit) beschikbaar. Hiervoor is een aansluiting voorzien aan de 

achterzijde van het toestel. Met de meegeleverde elektriciteitskabel verbindt u de VIVALDI LINE 006 met 

een stopcontact.

1.3 Voor en veilig gebruik: Telkenmale u het toestel wil gebruiken moet u volgende veiligheidsregels en 

voorbereidingen in acht nemen:

• Houd het toestel weg van kinderen en niet-aangewezen personen. 

• Een goede luchtcirculatie is noodzakelijk om de spray-aerosol af te voeren en om te verhinderen dat 

  het toestel oververhit geraakt. Bedek nooit de verluchtingsopeningen. 

• De verstuivingen kunnen ontvlambaar zijn. Roken, ook door uw klanten, is ongewenst. De combinatie 

 van de verstuivingsgassen en sigarettenrook is trouwens giftig. Plaats daarom ook geen 

  levensmiddelen in de buurt. 

• Plaats uw VIVALDI LINE 006 niet in de buurt van warmtebronnen. 

• Het apparaat mag niet worden gebruikt onmiddellijk na extreme temperatuurwisselingen (bv. na een 

  koude nacht in de auto). Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt bij kamertemperatuur. 

• Uw VIVALDI LINE 006 is niet geschikt voor gebruik (en opslag) in vochtige ruimtes zoals een badkamer. 

• Gebruik voor een veilige opslag en vervoer een draagkoffer of een sterke schoudertas. 

• Sluit het apparaat aan met de bijgeleverde netsnoer in een geaard stopcontact of stekkerdoos. Voor 

   het eerste gebruik, controleert u of de plaatselijke netspanning overeenkomt met de gegevens op het 

   CE-label. 

• Bedien nooit de aan/uit-schakelaar indien het freeshandstuk niet is aangesloten. Zorg ervoor dat deze 

  goed is aangesloten. 

• Wanneer een vloeistof in uw apparaat belandt, schakel het toestel dan onmiddellijk uit en trek de 

  stekker uit het stopcontact. Breng het toestel naar uw leverancier voor onderhoud. Lees hiervoor ook 

  de garantievoorschriften aan het einde van deze handleiding. 

  

• Wanneer het controlelampje van de aan/uit-schakelaar niet brandt, controleer dan of de stekker is 

  aangesloten. Wanneer het toestel dan nog niet aangeschakeld wordt neemt u best contact op met 

  de verkoper van het toestel. Open onder geen enkele omstandigheid zelf het toestel. 

• Werk steeds met handschoenen, veiligheidsbril, mondmasker en veiligheidskledij (katoen). 

• Wanneer het piepsignaal en/of het waarschuwingslampje signaal geven, dient u het toestel aan te 

  bieden voor onderhoud.

1.4 Voorbereidingen alvorens te gebruiken: Om het waterreservoir te vullen neemt u deze uit het vak van het 

toestel. Schroef het draaisluitstuk van het reservoir en vul deze uitsluitend met desinfecterende sproeivloeistof 

tot aan de hals van het reservoir. Dit betekent een gebruiksinhoud van 160ml. Gebruik uitsluitend ANUBIS 

spray-vloeistof. Deze is desinfecterend en werkt zowel koelend als kalmerend voor de klant. Gebruik geen 

leidingwater omdat door kalkaanslag het handstuk mogelijk beschadigd kan worden. Ook 

huishoudreinigingsmiddelen kunnen het motorbinnenwerk beschadigen. Voeg bij de sproeivloeistof geen 

essences toe. Deze kunnen de verstuivingsgaatjes verstoppen. De verdeler of fabrikant is niet verantwoordelijk 

voor het gebruik van "valse" sproeivloeistoffen. TIP: Hou de vulstand in het oog. Wanneer de vloeistof-container 

droog valt of wanneer deze lange tijd niet wordt gebruikt, kan het een minuut duren vooraleer de verstuiver 

werkt. Dit is nogal storend voor zowel uw klant als voor u. Gebruik geen freesjes 2526mm.

1.5 Gebruikinstructies: Wanneer u alle bovenstaande voorbereidingen en alle veiligheidsvoorschriften en 

voorzorgsmaatregelen hebt uitgevoerd, kan het toestel ingeschakeld worden. Handel voor ingebruikname 

op volgende wijze:

• Zet de "aan/uit-schakelaar aan om het toestel aan te zetten. Het indicatielampje licht op. Of de spray 

  indicator oplicht hangt af van hoe het apparaat het laatst werd geschakeld. Vooraleer u de freesmotor 

  aanzet, kan u de instellingen naar uw wensen wijzigen.

• Neem het handstuk vast in de hand. Druk, indien uitgeschakeld en indien gewenst, aansluitend op de 

  spray-knop.

• De eerste toevoer van sproeivloeistof hangt af van de positie van de overeenkomstige regelaar. Draai 

  deze regelknop tegen de klok in om de toevoer te verhogen. Draai met de klok mee om de toevoer te   

  verlagen.

• In beide draairichtingen kan u met de draairegelaar traploos het toerental van de freesmotor in stellen 

  met een maximum draaigetal van 40.000 toeren per minuut. De laagste stand is uitermate geschikt 

  voor de verzorging van vingernagels.

• De looprichting (links/rechts) van de freesmotor kunt u instellen met de looprichting-aanwijzer knop.   

  Om van looprichting te veranderen is het belangrijk dat u de motor uitzet.

• OPMERKING: Om van frees te wisselen altijd eerst de motor uit zetten en wacht tot de motor 

  stilstaat. Vervolgens kan u het freesje losmaken door de freeskop los te draaien. Gebruik geen druk

  met de frees tijdens de behandeling.

1.6 Onderbreken en beëindigen van de behandeling: De verstuivingsbediening is eenvoudig te 

onderbreken of te stoppen door op de overeenkomstige toets te duwen. Wanneer u de freeshandeling 

wenst te onderbreken hoeft u alleen de frees aan/uit-schakelaar op uit te plaatsen waardoor automatisch 

ook de eventuele ingeschakelde spray beëindigd wordt. Uw VIVALDI LINE 006 blijft bedrijfsklaar. Bij het 

terug aanzetten van de frees aan/uit-schakelaar kan u de behandeling onmiddellijk hervatten met dezelfde 

instellingen als eerst ingesteld. Als de behandeling volledig is beëindigd drukt u op de aan/uit-schakelaar. 

Zowel de motor als de verstuiving zullen dan stoppen en de LED-lampjes gaan uit. Zoals hierboven vermeld 

onthoudt uw VIVALDI LINE 006 alle instellingen.

2.1 Onderhoud van de pedicure motor:

• Trek het netsnoer uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen. 

• Steek het toestel en handstuk niet in water of chemicaliën. 

• Gebruik voor het schoonmaken van het toestel en handstuk geen stalen borstel of ultrasone reiniger.

• Gebruik voor een eenvoudige reiniging een conventionele allesreiniger. 

• Desinfecteer het handstuk met een papierdoek of een zachte katoenen doek, bevochtigd met 70% 

  Isopranol. Zorg er voor dat geen vocht in de behuizing komt. 

• Wanneer u ANUBIS sprayvloeistof gebruikt voor uw verstuiving dan hoeft u het sprayvloeistofreservoir en 

  de slangen niet te reinigen na behandeling. 

• Gebruik een ultrasone reiniger of heteluchtsterilisator voor het desinfecteren van frezen en andere 

  gereedschappen.

2.2 Onderhoud van de micro-motor en handstuk

• De micro-motor is onderhoudsvrij 

• Het af te nemen kopstuk dient bij voorkeur dagelijks, op het einde van iedere werkdag, gereinigd en 

  gesmeerd te worden. 

• Dit kan op een eenvoudige wijze geschieden door plaatsing van het aluminium koppelstuk op de 

  ANUBIS LINE flacon (Afb. D1, D2, D3). 

• De geplaatste frees of het metalen pinnetje moet worden verwijderd (Afb. D4) en het aluminium 

  koppelstuk dient met het zwart rubber ringetje MAXIMAAL tot in het handstuk worden geschoven om   

  een goede sluiting te bekomen (Afb. D5, D6). Blaas met de ANUBIS LINE flacon gedurende enkele 

  seconden door het handstuk. TIP: Reinig ook de sproeiers van het handstuk.

• Check de staat van uw frees met Anubis haar frezentester (MM-201). Het is noodzakelijk om met 

  regelmaat de staat van de te gebruiken frees te controleren. Het is namelijk essentieel dat uw frees 

  perfect recht is. De frezentester van Anubis Care is daarom een noodzakelijk hulpmiddel. Schuif de te 

  controleren frees in de frezentester en u kunt onmiddellijk zien of uw frees nog perfect recht is. Let Op! 

  Het gebruik van een kromme frees zal de mechaniek van het handstuk beschadigen en laat uw garantie 

  doen vervallen.

 

2.3 Waarschuwing Het is aangeraden om uw VIVALDILINE 006 jaarlijks, of na 250u werking, na te laten 

kijken. De verdeler van uw toestel kan u een erkend onderhoudspunt adviser

3.4 Technische specificaties en garantie

Standaard 230 Volt (Optie 110 Volt)

Afmetingen (B x D x H)

Gewicht

Netspanning

Stroomverbruik (maximal)

Stroomverbruik (standby)

Netsnoerzekering 

Toeren per minuut 

Schutzklasse

Classificering

IP Classificering

Toegestane bedrijfstemperatuur

Toegestane opslagtemperatuur

Relatieve luchtvochtigheid

Apparaat positie

Meegeleverde delen

3. Verklaring

De ontwerpafdeling van Anubis Care in België, is voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën en 

kennis. Kleine verschillen tussen de tekst in deze handleiding en in het ontwerp zijn steeds mogelijk. Het 

CE-label op de achterkant van het toestel bevat de volgende (technische) gegevens:

• Voeding: spanning (V) 

• Stroomverbruik: Watt 

• Frequentie (Hertz - Hz)

• Stroomsterkte van de printzekering (Ampère - AT)

• Model van het apparaat

• Dit CE-label is de garantie dat dit apparaat werd ontwikkeld en gebouwd in overeenstemming met 

  recente EU-richtlijnen. Verwijder dit label niet. Deze gegevens zijn belangrijk voor de 10-jarige garantie 

  en bevatten informatie wanneer uw leverancier om raad vraagt. De garantie begint vanaf de dag van 

  levering, waarvan de factuur/rekeningafschrift als bewijs geldt. Bewaar dus deze factuur/rekeningafschrift 

  goed. De garantie en aansprakelijkheid met betrekking tot zowel de motor als het handstuk vervalt bij 

  misbruik of oneigenlijk gebruik, onbevoegde wijzigingen en aanpassingen, reparatie door een 

  niet-geautoriseerde service, of door schade door val of ruw gebruik. Dit geldt ook voor de 

  aansprakelijkheid voor materiële en persoonlijke schade. Wanneer het toestel wordt teruggestuurd, moet 

  dit gebeuren in de originele verpakking.

EC DECLARATIONOFCOMPLANCE, CE

Manufacturer Anubis Care bvba

Address. Donksesteenweg 212, 2930 Brasschaat (Antwerp), België

Tel: +32 (0)36473612 

Fax: +32 (0)3 645 1575 

E-mail: info@anubiscare be

VAT number: BE0809628631

Directive 89/392/EEC-91/S86/EEC-9344/EEC satisfy the conditions set 

out in the Low Voltage

Guideline Directive. 7S/23/EEC-93/63/EEC satisfy the conditions set out 

in the Guideline Electromagnetic Compatibility

Guideline Directive 89/336/EEC-92/31/EEC-93/68/EEC

Place: Brasschaat, Date: 25– 07- 2010.

Jan de Bruijn.


