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Gebruiksaanwijzing (2018) 
Met aanpassingen door IMGRO Beauty 

 
577-E Orthofex Micro Air Pedicuremotor  

 
Met de Orthofex Micro Air heeft u de 
beschikking over een professionele 
pedicuremotor met stofafzuiging. De 
compacte uitvoering en het geringe 
totaalgewicht ( ± 3,3 kg) 
maken daarom de Micro Air ook zeer 
geschikt voor de ambulante praktijk.   
Door de krachtige 
afzuigmotor wordt freesstof van 
nagels en eelt vrijwel voldoende 
afgezogen. Er zal echter altijd enig 
zwerfstof vrijkomen dat buiten het 
bereik van de aanzuigpijp 
wegdwarrelt.  

 
Een soepele siliconenslang vormt de verbinding tussen het ergonomische gevormde handstuk, 
waarin zich de hoogwaardige micro (frees)- motor bevindt, en de Micro– air unit. Het afgevangen 
stof wordt via de slang verzameld in het uitwisselbaar stofzakje in het compartiment in de stuurkast. 
 
Een stofzakje wordt vervangen als “de buik “ van het zakje meer dan halfvol is. Voorkom dat een 
zakje scheurt of van de hechtbuis afschuift. Controleer elk dagdeel de vulling van het stofzakje en 
vervang indien nodig. Druk de grijze afzuigslang met een kleine draaibeweging op de aansluiting van 
het klepje van het stofkabinet.  
 
Naast deze stofaansluiting bevindt zich de DIN-plug  aansluiting waarin de DIN-plug  wordt gestoken 
welke komt van het handstuk. Deze gaat slechts op één manier in de unit, lukt dit niet, draai de 
stekker dan een halve slag verder.   
 
Stel de Links-Rechts schakelaar in de gewenste draairichting voor de frees. Let op dat deze schakelaar 
niet in de middenstand staat ( hebben niet alle jaarseries van Orthofex maar het komt voor). In de 
middenstand is de micromotor in uw handstuk namelijk stroomloos en dus uit.! 
 
Schakel de hoofdschakelaar in en met de regelknop kan het gewenste toerental van de frees worden 
ingesteld. Vervolgens wordt met de 2e schakelaar  de afzuigmotor gestart (of gestopt) , en met 
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regelknop kan de afzuigkracht worden ingesteld. Het is echter overbodig om deze maximaal in te 
stellen.  
 
Bij gebruik van een te volle stofzak of wanneer de afzuig huls op het handstuk dicht zit met stof (vuil), 
zal een automatische zekering de afzuigmotor voor ± 15 minuten uitschakelen. Vervang de stofzak. 
De afzuighuls wordt van het handstuk gedraaid door eerst de siliconenslang los te trekken. Verwijder 
nu al het vuil uit de afzuighuls. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING van het handstuk ORTHO-SPRAY/ geldt ook bij Afzuigmodel 
 
U begint met een frees in het handstuk te doen . Volg hierbij de volgende stappen 
- Houdt het  dikke gedeelte ( = achterhuis) stevig vast in 1 hand 
- Pak het geribbelde buswieltje ( = Spanmoer) tussen duim en wijsvinger  
- Draai de spanmoer links (=klem) of rechtsom ( ontklem) 
- Als het goed is voel je een soort “hikje” in de draaislag. Dit “hikje” geeft aan dat de klem/ 

ontklem is geactiveerd. 
 

Als je het achterhuis (dikke deel) vasthoudt kan je 
de spanmoer een ¼-slag draaien. Met de klok 
mee is dan de klem sluiten en tegen de klok in is 
de klem openen. Als de klem open staat kan je de 
frees er uit halen en wisselen. 
 
De frees kop zal zich redelijk dichtbij het 
afzuigstuk moeten bevinden voor een optimale 
stofafzuiging.  
 

 
Tip: Leg een handstuk bij voorkeur nooit lang weg zonder frees in de klem. Zorg bij transport dat de 
frees in het handstuk NIET kan stoten, voorkom daarmee inwendige schade aan het  handstuk. 

 
A = Schuifconnector siliconeslang en Afzuigbuis 
 
B = Aluminium spanmoer 
 
C = Afzuigbuis Chroom 
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Nu wordt als eerste de hoofdschakelaar ingedrukt en met de regelknop kan het gewenste 
toerental van de frees worden ingesteld. Met schakelaar kunt u de gewenste draairichting instellen. 
Vervolgens wordt schakelaar ingedrukt om de spray in te schakelen en kunt u met regelknop 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 zo gauw 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 goed heeft aangesloten. 
2. controleer of schakelaar ingeschakeld is. (schakelaar licht op als hij aanstaat) 
3. ook is het handstuk beveiligt met een automatische zekering als deze inwerking is zal het 

handstuk niet meer draaien. Als de zekering in werking is moet u de gehele machine voor ca. 
1 minuut uitschakelen. 

4. controleer of de toerental knop niet helemaal uitstaat. 
 
Wat te doen als mijn afzuiger het niet doet of niet goed werkt: 

1. controleer of schakelaar ingeschakeld en niet uitgeschakeld zijn. 
2. controleer of het stofzakje niet te vol zit. 
3. controleer of de afzuighuls niet vol zit met stof (vuil). 

 
Schoonmaak tips  
- Maak nooit uw machine schoon met alcohol!!!!  
- Gebruik voor de buitenkant van de kast en het handstuk en snoeren  gewone water oplosbare 

multireiniger.   Ditzelfde geldt voor het pedicure handstuk. Gebruik uitsluitend een vochtige 
doek met “reinigingssop” , (geen vloeistoffen dus!!) en neem kast en handstuk af. 

- De gekartelde spanmoer van het handstuk kunt u het beste met een frezen borstel 
schoonhouden. 

- De afzuigbuis kunt u ultrasoon reinigen of met alcohol reinigen. U kunt de afzuigbuis met een 
draaiende beweging van het handstak verwijderen voor reiniging . 

 
Garantie 
Op nieuwe Orthofex motoren heb je maximaal 3 jaar garantie. De fabrieksgarantie is bepaald op 12 
maanden vanaf aankoopdatum. Deze fabrieksgarantie kan worden verlengt met  maximaal 2 x 12 
maanden indien in de eerste 2 gebruiksjaren een jaarlijkse servicebeurt wordt uitgevoerd bij IMGRO 
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Beauty.  
 
Buiten de garantie vallen lampjes, zekeringen, draadbreuk, ondeskundig gebruik,  schade veroorzaakt 
door invloeden van buitenaf en reparaties door derden. 
 
Garantie kan niet worden overgenomen bij ongeregistreerde doorverkoop aan derden. 
 
Onderhoud aan uw machine: 
Als  officieel Orthofex dealer en servicepunt van Orthofex motoren adviseren wij 1 keer per jaar een 
onderhoudsbeurt uit te laten voeren.  Het handstuk en de stuurkast bevatten onderdelen die 
periodiek moeten worden gereinigd, afgesteld  of zelfs moeten worden vervangen.  IMGRO Beauty 
verzorgt in eigen werkplaats ook deze jaarlijkse  servicebeurten. Onderhoud en reparaties aan je 
Orthofex pedicuremachines worden gedaan op afspraak in onze vestiging in Hillegom. Geoown 
inleveren en afhalen kan ook zonder afspraak vóóraf.  
Bel voor een afspraak of stuur je machine op naar IMGRO Beauty in Hillegom. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I     = Verbinder Slang & Afzuigbuis 
II    = Spanmoer 
II I  = Afzuigbuis 
IV   = DIN-Plug 
V    = Siliconeslang 
VI   = Links-Rechts schakelaar 
VII  = Hoofschakelaar met lampje 
VIII = Toerentalregelaar frees 
IX    =  Toerentalregelaar Afzuiger 
X     = Schakelaar stofafzuiging  
 
 

 
 
 
 


