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1  BELANGRIJKE INFORMATIE VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

De gebruiksaanwijzing maakt integraal deel uit van het manicure- en pedicuretoestel en moet samen met het toestel worden 
bewaard. We vragen ook om, als u het manicure- en pedicuretoestel aan derden doorgeeft, ook de gebruiksaanwijzing door te 
geven. De gebruiksaanwijzing bevat namelijk belangrijke instructies voor de ingebruikname en de bediening van het toestel. 

Om de vele voordelen van het toestel te leren kennen en de veiligheid van het toestel te waarborgen, is het absoluut 
noodzakelijk dat u deze gebruikersinformatie en de hierin vervatte veiligheidsinstructies leest voordat u het toestel gebruikt. 

Controleer, nadat u het toestel hebt uitgepakt, of het volledig is volgens de leveringsomvang en of het tijdens het vervoer niet 
is beschadigd. In geval van twijfel neemt u onmiddellijk contact op met uw ProNails verdeler.

1.1  GEBRUIKTE SYMBOLEN

Wees voorzichtig, let op. Belangrijke informatie. 
Dit symbool wijst op een gevaar voor personen of voor het toestel. 

Wees voorzichtig, netspanning! Gevaar voor elektrische schokken.

Verwijzingen naar aanvullende informatie in de gebruikersinformatie.

Opmerking inzake verwijdering.

1.2  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

• Gebruik het toestel enkel als het in perfecte staat verkeert en alleen voor het beoogde gebruik. 
• De gebruiker moet alle toepasselijke richtlijnen en wetten, alsook alle geldende nationale voorschriften, in het bijzonder de 

toepasselijke voorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het werk en alle maatregelen om ongevallen te voorkomen, 
toepassen en naleven. 

• Voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt, moet u controleren of het stroomtype en de netspanning van de 
stroombron overeenkomen met de specificaties op het typeplaatje.

• Sluit het toestel enkel aan op een geschikt stopcontact. Het toestel mag enkel met de meegeleverde netadapter worden 
gebruikt.

• Schakel in geval van storingen het toestel onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. Neem in dit geval contact 
op met uw ProNails verdeler. 

• Gebruik het toestel nooit als de snelheidsinstelling (touchdisplay) of de displayelementen schade vertonen of niet meer 
goed functioneren. Schakel in dit geval het toestel onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op 
met uw ProNails verdeler.

• Indien er vloeistoffen of andere vreemde stoffen in het toestel terechtkomen, schakelt u het toestel onmiddellijk uit en 
koppelt u het los van de stroomvoorziening. Neem contact op met uw ProNails verdeler voordat u het toestel opnieuw 
gebruikt.

• Het is niet toegestaan om het toestel zonder toestemming te openen of om met het handstuk te knoeien. Als u het toestel 
of het handstuk zonder toestemming opent, vervalt de garantie.

• De garantie vervalt eveneens als u de verbruiksgoederen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld, niet gebruikt, als de 
klant of een andere onbevoegde persoon met het toestel knoeit, als het toestel voor andere doeleinden dan deze waarvoor 
het is bedoeld, wordt gebruikt of in geval van schade als gevolg van grove nalatigheid of onoordeelkundig gebruik.

• In geval van abnormale werking van het VP1000 toestel of het handstuk stopt u onmiddellijk met het gebruik ervan en 
neemt u contact op met uw ProNails verdeler.

• Alle handstukken, micromotoren en instrumenten zijn voor een specifieke toepassing ontworpen en gebouwd. Het onjuiste 
gebruik ervan kan leiden tot beschadiging van menselijk weefsel, voortijdige slijtage en vernietiging van de instrumenten 
en tot gevaar voor de klant, de gebruiker of derden.

• Gebruik het toestel nooit zonder stofzak of motorbeveiliging.
• Gebruik het toestel nooit zonder bit. Als u het toestel niet gebruikt, plaatst u altijd de veiligheidspin.
• Gebruik enkel bits met een maximale kopdiameter van 13 mm en een maximale koplengte van 25 mm.
• Gebruik enkel bits met een pinlengte van 31,75 mm en een pindiameter van 2,35 mm.

1.3  LEVERINGSOMVANG

De leveringsomvang omvat:
1 stuk  Toestel
1 stuk Handstuk met veiligheidspin
1 stuk Netadapter
1 stuk Motorfilter
5 stuks Stofzakken 
1 stuk Antennehouder voor afzuigbuis
1 stuk Houder voor katoenpads

Optionele leveringsomvang:
Progressief voetpedaal - voor traploze snelheidsregeling 
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1.4 VERPAKKING

De verpakking beschermt het toestel tegen beschadiging tijdens het vervoer. De verpakking is gemaakt van waardevolle 
materialen die kunnen worden gerecycled. 

We raden aan dat u de verpakkingsdoos en de opvulstukken bewaart voor een eventuele retourzending in geval van 
onderhoud of herstelling. 

1.5 RECYCLING

Als u de verpakking wilt weggooien, moet u ervoor zorgen dat dit volgens het soort afval gebeurt. Maak in dit geval gebruik 
van de plaatselijke mogelijkheden om papier, karton en lichte verpakkingen in te zamelen. Oude toestellen horen niet thuis in 
het huishoudelijke afval en moeten als elektronisch afval worden verwijderd.

2 BEOOGD GEBRUIK

De Vision Pro 1000 is bedoeld voor cosmetische toepassingen in manicure- en pedicuresalons.

Het handstuk van het toestel is geschikt voor roterende instrumenten zoals braam- en slijpmiddelen. Het wordt gebruikt in de 
volgende gebieden en toepassingen voor droge technologie: 
 
• gel- of acrylnagels slijpen en frezen
• nagels schoonmaken en polijsten
• eelt verwijderen

Het gebruik van het toestel in andere gebieden en toepassingen is op eigen risico en kan gevaarlijk zijn. Onjuist gebruik kan 
leiden tot schade aan personen en bezittingen. 

• De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van oneigenlijk gebruik of de onjuiste 
bediening.

• In geval van oneigenlijk gebruik of oneigenlijke opening of wijziging van het toestel vervalt elke aanspraak op 
garantie. 

2.1 OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN

Werking
Temperatuurbereik +10 tot +35  °C
Relatieve vochtigheid, niet-condenserend;  
geen bescherming tegen tropische weersomstandigheden 30 tot 85  %
Luchtdruk 860 tot 1060  mbar

Vervoer 
Temperatuurbereik -10 tot +50  °C
Relatieve vochtigheid, niet-condenserend;  
geen bescherming tegen tropische weersomstandigheden 10 tot 85  %
Luchtdruk 500 tot 1060  mbar

Opslag
Temperatuurbereik -10 tot +50  °C
Relatieve vochtigheid, niet-condenserend;  
geen bescherming tegen tropische weersomstandigheden 10 tot 85  %
Luchtdruk 500 tot 1060  mbar

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

• Ingeval de omgevingsomstandigheden de toegestane werkingsgrenzen overschrijden, moet de toepassing 
onmiddellijk worden onderbroken en het toestel worden uitgeschakeld.

2.2  OPSLAG EN VERVOER

Houd u voor een correcte opslag strikt aan de opslagvoorwaarden. 
Het toestel moet in de buitenverpakking (originele doos) worden bewaard of vervoerd.
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3  VISION PRO 1000

3.1 VOORAANZICHT 3.2 ACHTERAANZICHT

4 HANDSTUK 
 

Afbeelding 3 - Belangrijkste componenten van het handstuk 
01   Binnenhuls met klemsysteem
02  Buitenhuls
03  Micromotor
04  Afzuigslang

• Gebruik enkel roterende instrumenten met een cilindrische schachtdiameter van 2,35 mm. Meer informatie vindt u in 
DIN EN ISO 1797-1. Volg voorts de aanwijzingen van de fabrikant met betrekking tot de maximumsnelheid, de reiniging, 
de ontsmetting en de sterilisatie van de roterende instrumenten steeds nauwgezet op. Zie bijlage 1 voor een overzicht 
van de door ProNails goedgekeurde bits met rotatiesnelheid en -richting.

Afbeelding 1 - Vooraanzicht
01 Toestel
02 Aansluiting van de afzuigslang
03 Deksel van de afzuigkamer 
04 Houder voor katoenpads
05 Handstuk met afzuigslang
06 Handstukhouder
07 Bewaarposities voor de bits
08 Houder voor de afzuigslang
09 Touchscreen met bedieningselementen

Afbeelding 2 - Achteraanzicht
01 Aan/uit schakelaar
02 Aansluiting - externe netadapter
03 Aansluiting - voetpedaal

03 02

01

01

04

07

02

05
03

06

09
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Afbeelding 4 - Goedgekeurde bitafmetingen

Veiligheidsinstructies voor het gebruik van het handstuk

• Controleer vóór elk gebruik het handstuk op trillingen, lawaai en oververhitting. In geval van onregelmatigheden stopt u 
onmiddellijk met het gebruik en neemt u contact op met uw ProNails verdeler.

• Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het handstuk regelmatig te onderhouden en inspecteren.
• Onjuist gebruik leidt tot slechte werkresultaten en kans op letsel.
• Volg de instructies van de fabrikant voor het handstuk altijd nauwgezet op.
• Gebruik het handstuk niet terwijl u de rotatierichting wilt veranderen. Wacht tot de rotatierichting is veranderd vooraleer u 

doorwerkt.
• Instrumenten van gereedschapsstaal zijn gevoelig voor corrosie! Gebruik daarom enkel reinigings- en 

ontsmettingsproducten met corrosiebescherming. Droog na reiniging en ontsmetting de instrumenten onmiddellijk af.
• Stel het handstuk niet bloot aan mechanische schokken. Laat het handstuk niet vallen. Dit kan defecten en storingen 

veroorzaken.
• De afzuiging van vloeistoffen of lucht met een hoog vloeistofgehalte (bv. waternevel) is niet toegestaan en kan het 

instrument beschadigen. 
• Gebruik het handstuk nooit zonder bit. Dit kan leiden tot een slechte werking van het handstuk.

5 KLANT- EN GEBRUIKERSBESCHERMING

Met het oog op de bescherming van klanten, gebruikers en derden moet u zich altijd aan de volgende punten houden:

• Gebruik het toestel enkel als het in perfecte staat verkeert en alleen voor het beoogde gebruik.
• Draag voor uw eigen veiligheid tijdens het gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen in overeenstemming met 

de geldende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
• Gebruik het toestel enkel als de motorfilter en de stofzak zijn geplaatst. 
• Controleer de afzuigslang en de afdichting van de afzuigkamer regelmatig op eventuele schade. Zo spoort u een eventuele 

vermindering van de zuigkracht vroegtijdig op en voorkomt u een eventuele verhoogde stofbelasting. 
• Zorg er tijdens de behandeling voor dat er geen losse voorwerpen (doeken, watten, kleding, haar, juwelen enz.) in het 

behandelveld terechtkomen. Deze kunnen namelijk in de roterende instrumenten verstrikt raken. 
• Reinig het toestel na elk gebruik en voordat u de behandeling bij een nieuwe klant opstart. 
• Reinig en onderhoud het toestel altijd vóór of na een langere onderbreking in het gebruik.
• Laat met het oog op een duurzaam gebruik en waardebehoud de voorgeschreven service- en onderhoudswerkzaamheden 

regelmatig uitvoeren.

6 OPSTARTEN

6.1 HET TOESTEL VOORBEREIDEN

Controleer eerst en vooral of de locatie (plaats van gebruik) geschikt is, vooral met betrekking tot de stroomvoorziening, de 
effenheid van het installatieoppervlak, de netheid van de ruimte en de klimatologische omstandigheden. Pak het toestel enkel 
uit als de ruimte perfect geschikt is.

Veiligheidsinstructies voor de inbedrijfstelling van het toestel

• Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, controleert u eerst de buitenverpakking van het toestel op mogelijke externe 
schade. Als u transportschade vaststelt, neemt u contact op met uw plaatselijke ProNAils verdeler en spreekt u de verdere 
procedure af.

• Zorg ervoor dat u het toestel op een geschikte stabiele effen ondergrond gebruikt zodat het toestel niet kan (om)vallen. 
• Zorg ervoor dat u de ventilatiesleuven van de behuizing niet afdekt of blokkeert.
• Het toestel moet zodanig worden geplaatst dat het in geval van een storing gemakkelijk van de netvoeding kan worden 

losgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te trekken.
• Warmtebronnen zoals direct zonlicht en radiatoren in de onmiddellijke nabijheid van het toestel kunnen een negatief effect 

op de koeling hebben. Plaats het toestel daarom nooit in de buurt van een warmtebron.
• Het toestel is niet bedoeld voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving of in natte ruimten.

Min 31,75 mm
Max 25 mm
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6.2 DE HOUDER VOOR DE AFZUIGSLANG BEVESTIGEN

Om de houder voor de afzuigslang te bevestigen, gaat u als volgt te werk:

Stap 1  
Steek de houder voor de afzuigslang bovenaan    
de behuizing in de hiervoor bestemde opening.    
  
 

Afbeelding 5 - Bevestiging van de houder voor de afzuigslang

6.3  HET HANDSTUK OP HET TOESTEL AANSLUITEN

Om het handstuk aan te sluiten, gaat u als volgt te werk:
(1)  Verwijder de veiligheidsmelding van de afzuigkamer.
(2)  Vóór u het handstuk aansluit, drukt u eerst de meegeleverde stofzak zo ver mogelijk op de buisaansluiting. 
(3)  Steek de geplaatste stofzak met het deksel van de afzuigkamer voorzichtig in de afzuigkamer van het toestel en verbind 

de glijpennen met de contactbussen op de afzuigkamer van het toestel. 

• Zorg ervoor dat u de handstukconnector recht in de contactbussen steekt en de connector niet kantelt.
 

6.4 ROTERENDE INSTRUMENTEN PLAATSEN 

Om de roterende instrumenten te plaatsen, gaat u als volgt te werk: 
1. Zorg ervoor dat de micromotor is uitgeschakeld voordat u het roterende instrument 

plaatst.
2. Om de veiligheidspin te verwijderen, draait u het handstuk naar de 'OPEN' richting - 

totdat de rechte markering op de buitenhuls samenvalt met de driehoekige markering   
(zie hiernaast).

3. Verwijder de veiligheidspin uit de klem.
4. Plaats nu uw gekozen werkbit zo diep mogelijk in de klem tot de eindpal voelbaar is.
5. Om het bit weer stevig vast te zetten, draait u het handstuk naar de 'LOCK' positie - 

totdat de twee rechte markeringen samenvallen. 

OPEN

LOCK

Stap 2
Schroef de bevestigingsknop 
van de steunantenne los. Draai 
de steunantenne met de klok 
mee tot aan de schroefdraad 
van de handstukhouder 
eronder. Oefen geen kracht 
uit. Schroef de knop onder de 
steunantenne vast.

Bevestigings- 
knop

Houder voor de 
afzuigslang
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6. Controleer of het instrument stevig is bevestigd zodat het tijdens de behandeling niet kan losraken.
7. Het handstuk met het nieuw geplaatste bit is nu klaar voor gebruik. 

Afbeelding 6 - Bits vergrendelen en ontgrendelen

• Zorg ervoor dat de micromotor volledig tot stilstand is gekomen voor u roterende instrumenten 
verwisselt of plaatst.

• Zorg ervoor dat het bit ALTIJD volledig is vergrendeld! Let er dus altijd op dat de horizontale 
vergrendelingsmarkeringen op één lijn liggen.  
Als u het handstuk bedient terwijl het bit niet volledig is vergrendeld, zal het 
bit niet draaien en zal het handstuk oververhit raken.

Om de concentriciteit van de roterende instrumenten te controleren, raden we aan om een 
controlemal  
te gebruiken (zie accessoires).

6.5 HET PROGRESSIEVE VOETPEDAAL AANSLUITEN

 
1. Zorg ervoor dat uw toestel aan de achterkant is 

uitgeschakeld (groene schakelaar moet op '0' staan).
2. Steek de stekker van het voetpedaal in de 

aansluiting op het achterpaneel van het 
toestel voordat u het toestel in gebruik 
neemt. U herkent de aansluiting van het 
voetpedaal aan het volgende symbool. 
Zorg ervoor dat de twee pijlen op de 
aansluitstekker naar boven zijn gericht.

3. Schakel nu uw VP1000 aan de achterkant van het 
toestel in door de groene schakelaar in stand 'I' te 
drukken.

4. Stel op het touchscreen zowel de maximale 
rotatiesnelheid als de zuigkracht in waarmee u wenst te 
werken.

5. U kunt nu met het voetpedaal werken zonder dat u 
het scherm nog moet aanraken. Hoe harder u op het 
voetpedaal drukt, hoe hoger de rotatiesnelheid, tot u de 
maximale rotatiesnelheid die u hebt ingesteld, bereikt. U kunt de rotatiesnelheid verlagen door de druk op het voetpedaal 
te verminderen. Als u uw voet van het voetpedaal haalt, stopt het toestel volledig.

• Let erop dat de hoofdschakelaar aan de achterkant van het toestel altijd in de UIT positie staat voordat u het 
handstuk op de afzuigkamer of het voetpedaal op het toestel kunt aansluiten. Zo ook als u het handstuk van de 
afzuigkamer of het voetpedaal van het toestel wilt loskoppelen.

OPEN

LOCK

FOUT

Afbeelding 7 - Aansluiting van het voetpedaal
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6.6 DE NETADAPTER AANSLUITEN

• In Europa gebruiken we een netspanning van 230 V, 50 Hz. Voordat u het toestel inschakelt, controleert u of de 
gegevens op het typeplaatje van de netadapter met deze waarde overeenkomen.

Om de netadapter aan te sluiten, gaat u als volgt te werk:
(1) Sluit de meegeleverde netadapter aan op de aansluiting aan de achterkant van het toestel  

(zie afbeelding 2). U herkent de aansluiting voor de netadapter aan het volgende symbool.
(2) Steek de netadapter in een geschikt stopcontact.  

• Gebruik enkel de meegeleverde netadapter. Gebruik de netadapter nooit als deze zichtbaar is beschadigd. 

6.7  DE HOUDER VOOR DE KATOENPADS PLAATSEN

Om de houder voor de katoenpads te plaatsen, gaat u als volgt te werk: 
1. Plaats de daarvoor bestemde padhouder vanaf de achterkant in de sleuf aan de zijkant van de behuizing.
2. Plaats de opening van de padhouder over het bevestigingselement onderaan de behuizing en laat de padhouder op de 

onderkant van de behuizing zakken.
3. Als de padhouder onder het bevestigingselement is vastgezet, duwt u deze zo ver mogelijk naar voren.

Afbeelding 8 - De houder voor de katoenpads plaatsen / zijaanzicht

7 WERKING - TOESTEL

Veiligheidsinstructies voor de bediening en het gebruik van het toestel

• Controleer de netadapter regelmatig op schade. Het toestel mag in geen geval met een beschadigde netadapter worden 
gebruikt, bv. als de netadapter (sporen van) knelling, knikken, schuren of andere invloeden vertoont. Als u schade aan de 
netadapter vaststelt, stopt u uw werkzaamheden onmiddellijk, schakelt u de hoofdschakelaar van het toestel uit en trekt 
u de netadapter uit het stopcontact. Vervang eerst de netadapter voordat u verder gaat met uw werk of neem contact op 
met uw plaatselijke ProNails verdeler.

• Controleer om de 10 bedrijfsuren het niveau van de stofzak. Vervang een volle stofzak onmiddellijk. Als u een set van 5 
stofzakken hebt opgebruikt, moet u ook de motorfilter vervangen. 

• Als de omgevingsvoorwaarden buiten de toegelaten werkingsgrenzen vallen, onderbreekt u onmiddellijk de manicure- of 
pedicurebehandeling en schakelt u het toestel uit.

• Voldoende ventilatie van het toestel is noodzakelijk om te voorkomen dat het toestel te veel opwarmt. Plaats daarom het 
toestel nooit in de buurt van een warmtebron, zoals radiatoren.

• Zorg ervoor dat er geen vocht of vloeistoffen in het toestel terechtkomen.
• Trek de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact en trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact 

te verwijderen!
• Om veiligheidsredenen mag u het toestel nooit onbeheerd achterlaten. Schakel in dit geval altijd de hoofdschakelaar uit.
• Vóór elk gebruik van het toestel moet de gebruiker zich vergewissen van de functionele veiligheid en de goede staat ervan.
• Houd het toestel buiten het bereik van kinderen en onbevoegde personen!
• Volgens de werkplaatsverordening moet de elektrische installatie van commercieel gebruikte ruimten regelmatig worden 

gecontroleerd. Jaarlijkse veiligheidscontrole van het toestel volgens VDE 0701 en VDE 0702 (herhalingsinspectie).
• Zorg ervoor dat het handstuk is uitgeschakeld voordat u het in de handstukhouder plaatst.

• Vocht in het toestel kan gevaarlijke lekstromen veroorzaken. Deze kunnen leiden tot een slechte werking van het 
toestel en een elektrische schok! Werk daarom nooit in ruimten met een hoge luchtvochtigheid en bescherm het 
toestel tegen elke vorm van vocht.

24 V DC
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7.1  BEDIENINGSPANEEL

 

Afbeelding 9 - Touchscreen

Nr. Symbool Functie

01 De rotatiesnelheid van de micromotor instellen Verhoog en verlaag het toerental van de micromotor door  
  over de schaal te swipen

02 De rotatierichting veranderen  Verander de rotatierichting (rechts/links)

03 De zuigkracht aanpassen Verhoog & verlaag de zuigkracht door over de schaal te swipen

04 Digitale weergave van de zuigkracht Weergave van de zuigkracht in procent

05 Afzuiging De afzuiging in- en uitschakelen

06 Waarschuwing stofzak Licht op als de stofzak vol is

07 Geheugenfunctie Selectie van geheugenfunctie M1, M2, M3

08 Waarschuwing onderhoud Licht op zodra de bedrijfsuren voor regelmatig onderhoud  
  zijn bereikt

09 Rotatie De micromotor in- en uitschakelen

10 Digitale weergave van het toerental van de micromotor Weergave van het toerental in stappen van 1000 tpm

• Gebruik het handstuk niet als u de rotatierichting wilt veranderen. Wacht tot de rotatierichting is veranderd voordat 
u verder werkt.

7.2  GEHEUGENFUNCTIE

Met de geheugenfunctie kunt u verschillende toerentallen van de micromotor met de bijbehorende zuigkracht opslaan. De 
volgende instellingen zijn vooraf in de fabriek ingesteld. U kunt deze instellingen achteraf individueel aanpassen. 

  M1 M2 M3

Toerental 6.000 tpm  15.000 tpm 10.000 tpm

Extractiecapaciteit 99 % 99 % 99 %

Rotatierichting rechts rechts rechts

De geheugenfunctie wijzigen
Om de waarden in de geheugenfunctie te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
(1) Schakel het toestel in. 
(2) Stel de gewenste combinatie van rotatiesnelheid, rotatierichting en zuigkracht in.
(3) Druk gedurende drie seconden op de gewenste geheugenplaats M1, M2 of M3. Uw ingestelde combinatie is nu op de 

gekozen geheugenplaats opgeslagen. 
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7.3 SNELHEIDSREGELING MET DE VOETSCHAKELAAR

Een tweede manier om het toerental van de micromotor te regelen, is het gebruik van het voetpedaal. De software detecteert 
automatisch of er al dan niet een voetpedaal op het toestel is aangesloten. Met de progressieve voetbediening kunt u het 
gewenste toerental traploos verhogen of verlagen.

7.4  TOUCHDISPLAY MET TOETSVERGRENDELING

Als u het touchscreen wilt schoonmaken, kunt u het gedurende 30 seconden vergrendelen. Om de toetsvergrendeling 
te activeren, drukt u gedurende drie seconden op de AAN/UIT toets van de micromotor [09]. Het touchscreen wordt nu 
gedurende 30 seconden vergrendeld. Op het scherm verschijnt er een aftelklok van 30 seconden.
 

7.5  DE STOFZAK VERVANGEN

• Gebruik het toestel nooit zonder stofzak. Dit kan leiden tot een verhoogde blootstelling aan stof. Dit is niet alleen 
schadelijk voor de gezondheid, maar kan ook het toestel permanent beschadigen. 

Na 10 bedrijfsuren wordt de gebruiker door het volgende verlichte symbool geïnformeerd dat de stofzak moet 
worden vervangen:

 

Controleer het niveau van de stofzak en vervang deze indien nodig.

Door de AAN/UIT toets van de afzuigkap 3 seconden in te drukken, wordt de urenteller op nul gezet. 

Om de stofzak te vervangen, gaat u als volgt te werk: 
(1) Schakel het toestel uit voordat u de stofzak verwisselt.
(2) Trek het deksel van de afzuigkamer met het handvatelement voorzichtig naar u toe. Zorg ervoor dat de gevulde stofzak er 

niet afglijdt. 
(3) Houd de stofzak naar beneden en trek hem voorzichtig uit de buisaansluiting zodat er geen stofdeeltjes ontsnappen. 
(4) Gooi de stofzak conform de lokale voorschriften weg.
(5) Controleer de geopende afzuigkamer op mogelijk vuil en verwijder dit indien nodig. 
(6) Schuif nu een nieuwe stofzak zo ver mogelijk over de buisaansluiting. 
(7) Steek vervolgens de geplaatste stofzak in de afzuigkamer van het toestel en plaats het deksel van de afzuigkamer via de 

contactpennen met de contactbussen op de afzuigkamer van het toestel. 
(8) Schakel het toestel weer in. Het is opnieuw klaar voor gebruik.

• Zorg ervoor dat de afzuigkamer altijd schoon is.
• Controleer het niveau van de stofzak eenmaal per week.
• De stofzak mag niet worden geleegd of hergebruikt.

• Gebruik altijd originele stoffilters van de fabrikant. U kunt nieuwe stofzakken bij uw contractpartner bestellen onder 
artikelnummer 33041.11. 

 
7.6  DE VACUÜMFILTER VERVANGEN

Met het oog op een optimale zuigkracht van het toestel en de arbeidsveiligheid met betrekking tot de blootstelling aan stof 
op de werkplek moet u de motorfilter vervangen als u een set stofzakken hebt opgebruikt (5 stuks stofzakken).  

Om de motorfilter te vervangen, gaat u als volgt te werk: 
(1) Schakel het toestel uit voordat u de motorfilter verwisselt.
(2) Trek het deksel van de afzuigkamer met het handvatelement voorzichtig van de afzuigkamer naar u toe. Zorg ervoor dat 

de gevulde stofzak niet van het mondstuk glijdt. 
(3) Controleer de geopende afzuigkamer op mogelijk vuil en verwijder dit indien nodig. 
(4) Verwijder de motorfilter die zich achteraan de afzuigkamer bevindt. 
(5) Gooi de motorfilter conform de lokale voorschriften weg. 
(6) Plaats de nieuwe motorfilter in de afzuigkamer. 
(7) Plaats vervolgens het deksel terug op de afzuigkamer. Zorg ervoor dat de stofzak goed is aangesloten.
(8) Het toestel is opnieuw klaar voor gebruik.

- Als u de extractiekamer sluit, moet u erop letten dat de contactpennen van de slangaansluiting overeenkomen met 
de contactbussen op de extractiekamer van het toestel en niet gekneld raken en schade oplopen.
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8 WERKING - HANDSTUK

8.1  DE BITS VERVANGEN

• Zorg ervoor dat de micromotor volledig tot stilstand is gekomen voor u roterende instrumenten verwisselt of plaatst.

Om de bits te vervangen, gaat u als volgt te werk: 
1. Schakel de micromotor uit voordat u het bit plaatst. 
2. Om het bit te verwijderen, draait u het handstuk naar de 'OPEN' richting - tot de 

volgende markeringen samenvallen:

3. Verwijder het bit uit de klem. 
4. Plaats nu het nieuwe bit zo diep mogelijk in de klem tot de eindpal voelbaar is.
5. Om het bit weer stevig vast te zetten, draait u het handstuk naar de 'LOCK' richting 

tot de volgende markeringen op één lijn liggen. Vergrendel nooit half en zorg er altijd 
voor dat u naar de volledig vergrendelde stand draait (zie afbeelding).

6. Controleer of het instrument stevig op zijn plaats zit zodat het tijdens de behandeling niet kan losraken. 
7. Het handstuk met het nieuw geplaatste bit is nu klaar voor gebruik.

Afbeelding 10 - Bits vervangen

• Om de concentriciteit van de roterende instrumenten te controleren,  
raden we aan om een controlemal te gebruiken (zie accessoires).

Veiligheidsinstructies voor het gebruik van roterende instrumenten

• Raak roterende instrumenten nooit aan. U kunt zich verwonden!
• Gebruik enkel bits met een maximale diameter van 6 mm.
• Gebruik enkel bits met een schacht in roestvrij staal.
• Gebruik altijd ontsmettings- en reinigingsproducten met corrosiebescherming  

bij instrumenten die niet tegen corrosie zijn beschermd.
• Vermijd contact met H2O2 (waterstofperoxide). Carbidinstrumenten worden aangetast en raken beschadigd. 
• Roterende instrumenten van hard metaal en niet-roestbestendige instrumenten kunnen gecorrodeerd raken, wat schadelijk 

is voor het handstuk. 
• Klem de bits zo diep mogelijk vast.
• Zorg ervoor dat, als u de bits plaatst, deze niet gekneld raken of worden losgewrikt. Dit kan het risico op breuk verhogen. 

Breng de instrumenten op snelheid voordat u ze op de huid of de nagel aanbrengt.
• Overmatige contactdruk kan door oververhitting schade aan de huid of de nagels veroorzaken.
• Voor de beste resultaten raden we aan dat u zich aan de snelheidsaanbevelingen van de fabrikant voor de respectieve 

instrumenten houdt. Het maximaal toelaatbare toerental van de instrumenten (braam- en slijpmiddelen) overschrijden,  
kan de instrumenten en/of het handstuk beschadigen of vernielen.

• Zie bijlage 1 voor de maximaal toelaatbare toerentallen.

OPEN

LOCK

OPEN

LOCK

FOUT
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• Gebruik om veiligheidsredenen geen geoliede, versleten of defecte instrumenten die niet soepel werken. Het is mogelijk 
dat in dit geval het instrument niet voldoende stevig in de klem van het handstuk past. 

• Plaats enkel droge instrumenten in het handstuk.
• Gebruik enkel roterende instrumenten met een cilindrische schachtdiameter van 2,35 mm.  

Meer informatie vindt u in DIN EN ISO 1797-1. 
• Roterende instrumenten moeten droog bij kamertemperatuur worden bewaard op een plaats waar ze tegen de inwerking 

van zonlicht, warmte en vocht zijn beschermd.
• Roterende instrumenten moeten in geschikte rekken, bakken of andere houders worden opgeborgen.

8.2  HET HANDSTUK VAN DE MOTOREENHEID LOSKOPPELEN

Om het handstuk van de motoreenheid los te koppelen, gaat u als volgt te werk: 
(1) Draai de buitenhuls naar de open stand en verwijder alle bits of 

veiligheidspinnen uit het handstuk. Het rechte streepje moet op 
één lijn liggen met de driehoek (zie afbeelding). 

(2) Verwijder de buitenhuls van het handstuk door deze recht naar u 
te trekken - niet draaien of buigen.

(3) Verwijder nu de binnenhuls van de motoreenheid door deze recht 
naar u te trekken.

(4) Het handstuk is nu van de motoreenheid losgekoppeld en kan 
worden gereinigd en/of ontsmet.

Afbeelding 11 - Het handstuk uit elkaar halen

8.3  HET HANDSTUK AAN DE MOTOREENHEID BEVESTIGEN

Om het handstuk aan de motoreenheid te bevestigen, gaat u als volgt te werk: 
(1) Duw de binnenhuls op de motoreenheid en druk beide componenten samen tot u voelt en hoort dat de binnenhuls op 

zijn plaats klikt op de motoreenheid. Zorg ervoor dat u de smalle opening op de smalle rand en de bredere opening op de 
bredere rand plaatst (zie afbeeldingen).

Afbeelding 12 - Montage van de binnenhuls aan de motoreenheid

2 OPEN

Narrow opening fits 
over wide grip.

Narrow opening fits 
over narrow grip.

3

OPEN1
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Afbeelding 13 - Correcte plaatsing van de buiten- en binnenhuls

(2) Duw nu de buitenhuls over de binnenhuls op de motoreenheid. Let hierbij op de correcte plaatsing aan de binnenkant.  
Als het handstuk zich in de OPEN (= ontgrendelde) positie bevond voordat de buitenhuls werd verwijderd, moet het geheel 
opnieuw in de open/ontgrendelde positie worden gemonteerd. Dit betekent dat de verticale markering op de buitenhuls 
op één lijn moet liggen met de driehoekige markering op het handstuk. Draai de buitenhuls in de juiste positie totdat deze, 
zonder kracht uit te oefenen, over de binnenhuls kan worden geschoven. De buitenhuls kan slechts in één positie over de 
binnenhuls worden geschoven zonder kracht uit te oefenen. Zet de buitenhuls, door lichte druk uit te oefenen, vast in de 
motoreenheid.

 

FOUT JUIST✔

Afbeelding 14 - Montage van de buitenhuls op het handstuk

OPEN
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9  REINIGING, VOORBEREIDING EN ONDERHOUD

9.1  REINIGING EN ONTSMETTING - HANDSTUK

• Gebruik geen oplosmiddelhoudende of agressieve reinigingsmiddelen.  Houd u aan de voorgeschreven 
reinigingsintervallen!
• Reinig het handstuk NOOIT in kokend water, met chemicaliën, staalborstels of ultrasoon geluid. Plaats het handstuk 
NOOIT in ontsmettings- of ultrasone baden. Plaats of dompel het handstuk NOOIT onder in vloeistof. Het handstuk kan 
namelijk beschadigd raken. 
• Smeer of olie de motor niet.

Procedure voor het handstuk

 1. Voorbereiding
• Verwijder het bit uit het handstuk.
• Koppel het handstuk los van de motoreenheid.
• Verzamel alle onderdelen die moeten worden opgewerkt in een zone die uitsluitend voor besmette instrumenten is 

bestemd.
• Verwijder alle deeltjes en vuil van het handstuk en ontsmet indien nodig alle uitwendige oppervlakken van het handstuk 

met een doek die u in ontsmettingsmiddel hebt gedrenkt. We raden aan dat u ontsmettingsmiddelen op waterbasis 
gebruikt.

• Gebruik geen staalborstel!

 2. Reiniging
• Reinig het handstuk met ProNails Clinilotion en een wegwerpdoek.
• Gebruik geen staalborstel!

 3. Ontsmetting
• Gebruik Clinilotion en een wegwerpdoek voor de manuele ontsmetting. 
• Plaats het handstuk nooit in de ultrasone eenheid. 
• Gebruik geen ontsmettingsmiddelen die sterk alkalisch zijn of chloor bevatten. De pH-waarde van deze middelen moet 

tussen 2,5 en 9 liggen. Let op de door de fabrikant aangegeven blootstellingstijden.

 4. Sterilisatie
• Indien nodig kunnen de buiten- en binnenhuls van het handstuk in een autoclaaf tot een temperatuur van maximaal 135 °C 

worden gesteriliseerd. Volg de gebruiksaanwijzing van de autoclaaf altijd strikt op.  
• Houd rekening met de toepasselijke nationale hygiënevoorschriften voor de opwerking van handstukken.

 5. Opslag
• Bewaar het handstuk op een plaats waar het tegen stof, zonlicht, vocht en temperatuurschommelingen is beschermd.

9.2  REINIGING EN ONTSMETTING - TOESTEL

Reinig de behuizing (incl. slang) met een doek die u met ProNails Clinilotion hebt bevochtigd. 
Als u het touchscreen wilt schoonmaken, kunt u het gedurende 30 seconden vergrendelen. Om de toetsvergrendeling 
te activeren, drukt u gedurende drie seconden op de AAN/UIT toets van de micromotor [09]. Het touchscreen wordt nu 
gedurende 30 seconden vergrendeld. Op het scherm verschijnt er een aftelklok van 30 seconden.

• Schakel het toestel altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt. Zo niet bestaat het gevaar 
op elektrische schokken!
• Gebruik geen alcoholische, oplosmiddelhoudende of agressieve reinigingsmiddelen.

10 ONDERHOUD

Laat de voorgeschreven service- en onderhoudswerkzaamheden regelmatig uitvoeren om een duurzaam gebruik en 
waardebehoud te waarborgen. 

Onderhoud van de apparatuur en het handstuk
Elke 500 bedrijfsuren

Nadat het vereiste aantal bedrijfsuren is bereikt, gaat het volgende symbool op de touchscreen als 
onderhoudsmelding branden. 

Laat het onderhoud altijd door een erkende gespecialiseerde ProNails technicus uitvoeren.

• Enkel erkend gespecialiseerd personeel mag het onderhoud en de herstellingen uitvoeren. Wijzigingen en 
herstellingen door onbevoegd personeel maken elke garantie en aansprakelijkheid van de fabrikant ongeldig.

• De veiligheidscontroles moeten minstens om de 12 maanden worden uitgevoerd: Visuele controle van het toestel en 
de accessoires, functietest van het toestel. 
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• Als fabrikant zijn we enkel aansprakelijk voor de veiligheidsgerelateerde eigenschappen van het toestel als de fabrikant of 
een herstellingsbedrijf dat de fabrikant uitdrukkelijk daartoe heeft geautoriseerd alle onderhoud en herstellingen uitvoert, 
als de voorgeschreven onderhoudsintervallen in acht worden genomen en als het toestel in overeenstemming met de 
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.

• Een andere voorwaarde is dat alle onderdelen die van invloed zijn op de veiligheid van het toestel uitsluitend door originele 
reserveonderdelen worden vervangen. 

• Gebruik de originele verpakking om het toestel voor herstelling of onderhoud terug te sturen. Zie bijlage 2 voor de juiste 
verpakkingsinstructies.

11 ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

Geautoriseerde ProNails bits Surf naar onze website www.pronails.com

Set van 5 stofzakken met motorfilter  90105

Progressief voetpedaal 90104

Braamtestmeter Neem contact op met uw plaatselijke verdeler

ProNails Clinilotion Surf naar onze website www.pronails.com

12 TECHNISCHE GEGEVENS

Mechanische gegevens 
Afmetingen (h x b x d) 205 mm x 160 mm x 220 mm
Gewicht, inclusief handstuk 2,5 kg

Elektrische gegevens 
Nominale spanning 110-230 V AC/50/60 Hz 
Stroomverbruik 120 W
Beschermingsklasse Klasse II

Werkingsgegevens 
Werkingsmodus Continue werking
Akoestische emissie 49 dB (A)
Toerental micromotoren 5.000 - 40.000 tpm

13 GARANTIE

De garantie bedraagt 1 jaar of maximaal 500 bedrijfsuren, exclusief verbruiksgoederen en aan slijtage onderhevige onderdelen 
zoals filterzakken, motorfilters, afdichtringen, kogellagers enz.

De garantie wordt met nog eens 500 bedrijfsuren verlengd, maar overschrijdt de oorspronkelijke 12 maanden in totaal niet, 
indien het aanbevolen onderhoud van het toestel tijdig is uitgevoerd. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de oorzaak 
van eventuele problemen vast te stellen en te analyseren.

De garantie vervalt
•  als de in de gebruiksaanwijzing vermelde vloeistoffen en verbruiksgoederen niet worden gebruikt;
•  als de klant of andere onbevoegden met het toestel of het handstuk knoeien;
•  als het toestel voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, wordt gebruikt;
•  als eventuele schade het gevolg is van grove nalatigheid of ondeskundig gebruik. 

14 VERWIJDERING

Houd u aan de volgende instructies voor de verwijdering van het toestel. Op de behuizing, de bevestigingselementen en 
accessoires en de filters kunnen namelijk besmettelijke materialen, zoals weefselresten en slijpstof, achterblijven.

• Toestellen met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid! U bent wettelijk verplicht om oude 
toestellen van het huishoudelijke afval te scheiden (Europese Richtlijn 2012/19/EU). Voor meer informatie over de 
verwijdering van uw toestel kunt u gratis terecht bij uw contractpartner bij wie u het toestel hebt gekocht.



15 MOGELIJKE FOUTMELDINGEN

• Neem in geval van andere problemen of storingen contact op met uw contractpartner of de fabrikant. 
Zorg ervoor dat enkel erkende specialisten de herstellingen uitvoeren.

Storing

Bit roteert niet

Zwakke zuigkracht

Toestel werkt niet,
geen weergave op het
voorpaneel

Mogelijke oorzaak

• Is het toestel ingeschakeld?

• Het handstuk is niet volledig/juist 
vergrendeld.

• Defect aan kabel of motor.

• De stofzak is vol.

• Is het toestel ingeschakeld?

• Is het netsnoer niet goed aangesloten?

• Stopcontact heeft geen netspanning.

Maatregelen

• Controleer of de hoofdschakelaar is 
ingeschakeld.

• Open het handstuk en sluit het opnieuw. 
Zorg ervoor dat u de buitenhuls 
naar de eindpositie draait zodat de 
markering van de huls op één lijn ligt 
met de gesloten markeringslijn op het 
micromotorgedeelte (roze) van het 
handstuk.

• Neem contact op met uw ProNails 
verdeler.

• Vervang de stofzak. 

• Controleer of de hoofdschakelaar is 
ingeschakeld.

• Controleer of de stekker goed in het 
stopcontact zit.

• Controleer de werking van het 
stopcontact.

Professionails NV/SA, Ruiterijschool 11, B-2930 Brasschaat, België - Tel. +32 (0)3 669 61 67 - Fax +32 (0)3 669 93 27 - WWW.PRONAILS.COM



VP1000 MANUAL - BIJLAGE 1

High Precision Drill Purple - ref. 28308

L+R

Unicorn Gel Remover Bit 
MIN 10.000 - MAX 15.000 RPM - ref. 29934

L+R

Ceramic Round Barrel Bit Medium Extra Long - ref. 24337

L+R

Ceramic Flame Bit Medium – ref. 29271

L+R

  10.000 RPM     15.000 RPM

NATURAL NAIL PREPARATION
Stainless Steel Tip for Sanders - ref. 30049

     6.000 RPM

L+R

HOOGPRECISIEBOREN
MIN 6.000 - MAX 15.000 RPM

KERAMISCHE BITS
MIN 6.000 - MAX 15.000 RPM

ELECTRIC MANICURE

High Precision Drill Blue - ref. 28306

R

     6.000 RPM

Cuticle clean Bit - MIN 3.000 - MAX 6.000 RPM - ref. 29259

L+R

  10.000 RPM     15.000 RPM

Tungsten Trimmer Bit - MIN 6.000 - MAX 15.000 RPM - ref. 29487

R

  10.000 RPM     15.000 RPM

Diamond Grinder Bit - MIN 6.000 - MAX 30.000 RPM - ref. 29486

L+R

  10.000 RPM     15.000 RPM

Diamond Ball Bit - MIN 6.000 - MAX 30.000 RPM - ref. 29485

L+R

     6.000 RPM

Finisher Bit - MIN 6.000 - MAX 30.000 RPM - ref. 29484

L+R

GELVERWIJDERAAR

Flexi Builder  
(Clear - Pink - 
Frosted Pink)

Green Sanders Medium ref. 29917
Sanders are single use

  10.000 RPM     20.000 RPM

Green Sanders Fine 50 pcs - ref. 29916
Sanders are single use

SUITABLE TO REMOVE BFLEX GELS

Diamond Nail Prepper Cone - ref. 28564

     6.000 RPM
MIN 6.000 - MAX 30.000 RPM

L+R

GEBRUIK ENKEL DE VOLGENDE GOEDGEKEURDE BITS MET HET JUISTE TOERENTAL

ELEKTRISCH VIJLEN
MANICUREBITS

FOR ALL PRONAILS BUILDER GELS

ONLY FOR FLEXI BUILDERS
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GEBRUIK ENKEL DE VOLGENDE GOEDGEKEURDE BITS  
MET HET JUISTE TOERENTAL

ELEKTRISCH VIJLEN 
PEDICUREBITS

10.000 RPM 
Diamond Pedicure Callus bit - ref. 29722

R

15.000 RPM
Silicon Pedicure Polisher bit - ref. 29723

L+R

BITS REINIGEN
Cleaning brush for bits - ref. 29724

EELTVERWIJDERAAR

10.000 RPM 
Ceramic Pedicure Callus bit - ref. 29721

L+R

ELECTRIC PEDICURE 

     6.000 RPM

Cuticle clean Bit - MIN 3.000 - MAX 6.000 RPM - ref. 29259

L+R

  10.000 RPM     15.000 RPM

Tungsten Trimmer Bit - MIN 6.000 - MAX 15.000 RPM - ref. 29487

R

  10.000 RPM     15.000 RPM

Diamond Grinder Bit - MIN 6.000 - MAX 30.000 RPM - ref. 29486

L+R

  10.000 RPM     15.000 RPM

Diamond Ball Bit - MIN 6.000 - MAX 30.000 RPM - ref. 29485

L+R

     6.000 RPM

Finisher Bit - MIN 6.000 - MAX 30.000 RPM - ref. 29484

L+R

Diamond Nail Prepper Cone - ref. 28564

     6.000 RPM
MIN 6.000 - MAX 30.000 RPM

L+R



VERPAKKINGSINSTRUCTIES 
VOOR ONDERHOUD 
OF HERSTELLING VAN DE 

VISION PRO 1000

STAP 1 

• Verwijder de stofzak en gooi deze in de vuilnisbak.

STAP 2 

• Koppel de voeding en het voetpedaal los en 
verwijder alle toebehoren zoals katoenpads, bits, 
afzuigbuis en antenne. 

• Wikkel het toestel in de meegeleverde plastic zak.

STAP 3 

• Plaats het steunvlak op de bodem van de doos 
met de hoeken naar beneden gevouwen en het 
plastic oppervlak erop (zie afbeelding).

STAP 4 

• Plaats het toestel rechtop op de plastic steunfolie 
met de bitgaten naar boven. 

• Wikkel de voeding in en plaats deze naast het 
toestel (zie afbeelding).

STAP 5 

• Bescherm het handstuk met het isolatieschuim en 
wikkel het aansluitgedeelte van de vacuümkamer 
in met noppenfolie. 

• Plaats het handstuk voorzichtig in de doos rond 
het toestel (zie afbeelding).

STAP 6 

• Plaats het bovenste beschermingsframe met 
de plastic folie naar het toestel gericht en de 
gevouwen randen naar boven.

• Plaats de stekkeraansluiting bovenop het frame, 
evenals de omwikkelde antenne.

STAP 7 

• Kleef de doos dicht met plakband.
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GEBRUIK VOOR RETOURZENDINGEN 
ALTIJD DE ORIGINELE DOOS VAN UW VP1000


