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Säkerhetsinstruktioner 
• Denna instruktionshandbok skall läsas noggrant för att försäkra sig om att alla direk-

tiv och instruktioner som nämns är helt förstådda innan man installerar och börjar att 
använda apparaten. Denna instruktionshandbok inkluderar och omfattar viktiga sä-
kerhetsföreskrifter för installation, användning och underhåll! 

• Om apparaten skulle användas för något annat ändamål än det som den är avsedd för 
och som är beskrivet i denna instruktionshandbok skall det resultera i att tillverk-
ningsgarantin ej skall gälla! 

• Apparaten, liksom handverktyget, kan endast öppnas av tillverkaren eller av någon             
auktoriserad som är godkänd av tillverkaren.  

• Efter uppackning, var god kolla innehållet i kartongen för att försäkra sig om att alla 
olika dela är inkluderade och att inget har blivit skadat under transporten. Om man är 
på något sätt tveksam, var god kontakta vår kundserviceavdelning. 

• Skada ej eller missbruka kabeln. Ryck aldrig ur kabeln för att dra ut den från väggut-
taget eller el-kontaktdosan liksom håll kabeln borta och skyddad från värme, olja 
eller skarpa hörn el. dyl. 

• Använd aldrig apparaten med en skadad kabel.  

• Skulle kabeln bli skadad måste man stänga av apparaten omedelbart genom att trycka 
på OFF-strömknappen och avlägsna kabeln genom att dra ur stickproppen från elför-
sörjningskällan/el-uttaget. Var god kontakta vår kundserviceavdelning innan man 
återanvänder apparaten.  

• Installation av apparaten måste vara enligt tillverkarens direktiv. Felaktig installation 
kan leda till personskador eller egendom vilket tillverkaren ej kan hålles ansvarig 
för!  

• Innan man kopplar in apparaten till huvudströmuttaget, måste man vara säker på att        
strömmen (V) som är angiven på ”typ-plåt” på apparaten är densamma som själva 
huvudströmmen som är tillgänglig och som skall användas! 

• Försök aldrig ta bort huvudkontakten från huvudströmmensuttaget om man har våta 
händer eller genom att rycka bort kabeln! 

• Använd aldrig apparaten i fuktig miljö, stänk ej flytande vätskor på den eller sänk 
den ej i något flytande. 

• Skulle något flytande vätska eller främmande objekt komma in i apparaten, måste 
apparaten omedelbart stängas av genom att trycka på OFF-knappen och ta bort kon-
takten från huvud  nättverketsel-uttaget. Var god kontakta vår kundserviceavdelning 
innan man åter använder apparaten.  

• Ventilationsöppningarna får ej ändras eller blockeras och apparaten får inte täckas 
över. Försäkra er om att det finns tillräcklig ventilation runtom och på apparaten. 
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• Tillåt att apparaten justeras till rums- eller omgivningstemperatur innan man sätter 
igång och arbetar med den. Isolera alltid apparaten från el-uttaget (genom att av-
lägsna huvud kontaktproppen) innan man rengör eller utför något underhåll. 

• Använd aldrig handverktyget om det inte har det roterande verktyget insatt. När man 
inte använder handverktyget skall det roterandeverktyget/-stiftet ersättas med 
”dummy pin”. 

• Använd endast roterande verktyg/stift med en maximal diameter på 6.5 mm. Var god 
och följ noggrant tillverkarens instruktioner vad gäller den maximala rotationshas-
tigheten hos det roterande verktyget. 

• Endast ett torrt roterande verktyg/stift skall sättas in i handverktyget. 

• Sätt eller lägg aldrig handverktyget i något flyttande, i så fall kan permanent skada          
tillkomma. Sådant agerande kan också leda till att tillverkarens garanti ej gäller. 
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Arbetsinstruktioner beträffande PEDO-
SPRAY NT 40 / NT 40 light  
� Endast SÜDA instrument/roterandeverktyg/-stycke skall användas. Vi rekommen-

derar att ett roterande verktyg (med diamanter) användas. 
� Instrument och de olika roterandeverktygen måste desinfekteras innan man börjar 

använda på en klient. För varje ytterligare användning på nya klienter måste man 
först desinfektera, rengöra och sterilisera vid behov.  

� Under tiden innan man använder instrumenten för första gången bör de ligga i 
original-förpackningen vid rumstemperatur och skyddat från damm och fukt.  

� När apparaten inte har använts förrän viss förlängd period eller om spraybehållaren 
har blivit helt tom kan det dröja en viss tid innan man kan iaktta en synlig “spray”.  

� Pumpen kommer att fortsätta fungera för en kortare period efter det att sprayfunkt-
ionen har stängts av. Detta är på grund av att man vill undvika att några vatten-
droppar bildas. 

� Vi rekommenderar att man använder destillerat vatten utan tillsatts eller Care & 
Clean NT-Spezial, art nr. 9320.600. 

� Spraybehållaren måste alltid hållas ren; annars kan dammpartiklar blockera eller 
sätta igen handverktygets munstycke. 

� Handverktygets tre hål får inte pluggas igen för att undvika att inkommande vatten 
läcker ut. 

� Tryck ned utloppsventilen innan man tar bort spraybehållaren. 
� Tryck ned knappen ON på handverktyget endast när man har satt riktigt fast det 

roterande verktyget/-stift. Om detta ej har skruvats fast, kan det resultera i person-
skador eller skada på handverktyget. 

� Använd endast roterande verktyg/stift med en maximal diameter på 6.5 mm. Var 
god och följ noggrant tillverkarens instruktioner gällande maximal rotations-
hastighet hos det roterande verktyget. 

� Endast torra roterande verktyg skall sättas in i detta handverktyg. 

� Ta aldrig i något instrument som roterar. Stor risk för personskador! 
� Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och ansiktsmask mot damm när man 

behandlar en klient. 

•    Tryck inte för hårt på detta handverktyg utan låt verktygets hastighet göra jobbet åt 
dig istället. 
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Förklaring till de olika kommentarerna och 
symbolerna 

Varningar 
 FARA Denna är en varning som avser en direkt fara som kan leda till döds-

fall eller allvarliga skador. 

 

 VARNING  Denna är en varning som avser en tänkbar fara som kan leda till 
dödsfall eller allvarliga skador. 

 

 FÖRSIK-
TIGHET 

Denna är en varning som avser en möjlig fara som kan leda till 
milda eller mindre skador. 

 

Kommentarer 
NOTICE Denna text visar identifiering av en möjlig produktskada. 

 

INFO Denna är en informationstext med information som kan vara till 
hjälp. 

 

Olika typer av olika informations“pilar“ 

 

Denna är en s.k. “motions”pil. Den indikerar självstående motion 

eller rörelse hos produkten.  

 

 

Denna är en s.k. “aktions” pil. Den indikerar en motion eller rörelse 
som du bör utföra. 
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Användningsområde 
Den PEDOSPRAY NT 40 är en modern, lättanvändbar fotvårdsapparat som inkorpo-
rerar en s.k. “spray“ teknologi. Alla dess olika funktioner framgår klart på displayen. 
Inställningar för hastighet, verktygsriktning och sprayfunktion kan lätt ses. Utöver 
detta finns även en minnesfunktion för lagring av de inställningar som ofta används. 
Individuella rotationshastigheter kan förinställas och framtagas vid behov och redan 
installerade hastigheter kan lätt annulleras och ändras. Totalt finns tre separata minnes-
inställningar tillgängliga. Som ett tillägg kan man koppla in en fotströmställare vilket 
underlättar att man håller händerna fria att arbeta med. 
 
Denna fotvårdsapparat finns i två olika versioner för att möta varje behov och tillämp-
ning. För PEDOSPRAY NT 40 finns även en version med en inbyggd ljuspenna som 
underlättar när arbeten är av krävande natur och där man behöver belysa arbetsområ-
det. Denna nya belysningsfunktion såväl underlättar, accelererar som skräddarsyr 
själva behandlingen. 
 
Denna utveckling av PEDOSPRAY NT 40 har baserats på ny kunskapsstandard och -
normer inom fotvård. Användning av en höghastighetsmikromotor kombinerat med en 
noggrant preciserad fin och inriktad stråle av vatten “mist/spray” är ett självklar krav 
för en hygienisk fotvårdsbehandling och med liten värk och besvär. Denna finförde-
lade ”mist/spray” binder dammet som bildas under behandlingens gång som man 
annars skulle andas in och den skulle gå ned i lungorna. ”Misten/Sprayen” gör att 
dammet blir tyngre än luften och därmed förhindras att man inandas dammet. När man 
använder denna sprayteknologi är det viktigt att arbetsplatsen skall rengöras dagligen 
för att förhindra att det damm som har samlat inte cirkulerar i luften när dammet har 
torkats ut.  
 
Dessa apparater kan användas för slipning av naglar och hud på händer och fötter. Vi        
rekommenderar att man använder ett diamantbestyckat roterande verktyg/stift. Rote-
rande verktyg/-stift av hårdmetall eller rostfritt stål kan också användas.   
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Produktbeskrivning 

PEDOSPRAY NT 40 

 
Fig. 1: PEDOSPRAY NT 40 

                             
Fig. 2: Kontrolpanel                                                                        Fig. 3: Utsläppsventil             

 

(1) Vridbar ratt för spraykontroll (2) Mellanås 
(3) Spraybehållare (4) Handverktyg 
(5) Koppling till fotströmställare (6) Display 
(7) Hällare för handverktyget (8) ON/OFF knapp för motorn (ON/OFF) 
(9) Vänster/Höger motorriktning (L/R) (10) ON/OFF knapp för sprayvatten 

(SPRAY) 
(11) Rotationshastighet kontroll 

(+) = Ökning av rotationshastighet 

(‒)= Reducering av rotationshastighet 

(12) Minnestangenter M1, M2, M3 

(13) Utsläppsventil  
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PEDOSPRAY NT 40 light 

 
Fig. 4: PEDOSPRAY NT 40 light 

 
(14) ON/OFF knapp för motor (ON/OFF) (15) Vänster/Höger motorriktning (L/R) 
(16) Minnestangenter M1, M2 (17) ON/OFF knapp för sprayvatten 

(SPRAY) 
(18) Rotationshastighet kontroll 

(+) = Ökning av rotationshastighet 

(‒)=Reducering av rotationshastighet 

(19) ON/OFF knapp för belysningsfunkt-
ion 
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Påbörjande av installation 

Isättning av det roterande verktyget 

OBSERVERA • Aldrig använda handverktyget utan att den har ett roterande verktyg 
insatt; annars kan handverktyget skadas.  

• När man inte använda handverktyget skall den roterande verkty-
get/stift ersättas med ”dummy pin”. 

 När man skall sätta in det roterande verktyg/stift skall man trycka in det så långt det 
går in i verktygshållaren; annars kan verktyget/stiftet lossna under arbeite.   

Påfyllning av “spray” behållaren med destillerad vatten 

OBSERVERA • Tryck in utgångsventilen innan man ta bort spraybehållaren. 

• Använda endast destillerat vatten eller PEDO-AQUA Fresh (art. nr. 
8334.001). 

• Under ingen omständigheter använda aldrig kranvatten.  

• Aldrig tillsätta någon utvalda olja eller regöringsmedel/-tillsatts till 
den sprayvätskan eftersom det kan komma att leda till att tillverka-
rensgaranti och –villkor blir annullerad. 

 
1. Tryck in den utgångsventil (13). 
2. Håll den utgångsventil intryck tills ingen mer luft kommer ut. 
3. Dra tillbaka den lösa delen av själva locket på den spraybehållare (2) (se Fig. 5)). 
4. Dra själva spraybehållaren (3) mot dig. 
5. Skruva loss locket på den spraybehållaren.   
6. Fyll upp den spraybehållaren med          

destillerat vatten.  
7. Skruva på locket. Försäkra dig att locket är 

fast påskruven. 
8. Sätta spraybehållaren på sin infattningsan-

ordning. Försäkra dig att spraybehållaren 
sitter säkert på plats. 

 
 

 Fig. 5: Borttagning av den 
Spraybehållare 

Uppkoppling till huvudledningen för strömmen                 
1. Koppla upp kabeln till den kopplingskontakt som du finner placerat på baksidan av utrust-
ningen.  
2. Koppla  pluggen till den kopplingskontakt. 

Utrustningen är nu färdig att använda. 
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Språkinställningar 
Informationsspråket som visas i displayen kan väljes individuellt enligt följande: 
1.Stäng av apparaten (OFF) med huvudströmbrytaren som finns på apparatens baksida                 
(position < 0 >). 
2.Tryck ned minnestangenter M1 och M2. 

3. Håller båda tangenter nedtryckta. 
4. Ställer huvudströmbrytaren som finns på apparatens baksida till ON (position < I  >). 
5. Håller båda minnestangenter nedtryckta tills de ord som anger utrustningens identifikat-

ion           försvinner från displayen.  
6. Den aktuella språkinställning kommer då att visas på displayen. 
7. Tryck ned den (+) tangent för att ändra den språkinställning. 
8. Trycka den ”ON / OFF” tangent för att bekräfta den valde inställning.  
9. Den aktuella utvalde inställningar kommer nu att visas i den utvalde språket: 

 
 

höger  
Stopp  

Hastighet 5000 rpm  
▓ 
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Operation och drift 

PEDOSPRAY NT 40 
 VARNING Skada till handverktyget! 

Aldrig använda handverktyget utan att det roterandeverktyg är insatt. 

• Alltid sätta in en “dummy pin” i det handverktyg när det inte 
användas.  

NOTERA Alltid ställer tillbaka det handverktyg efter användning i den särskilt 
hållare som är avsedd för handverktyget för att undvika att vatten 
kommer in i det handverktyg.  

Slå på strömbrytare på apparaten till ON 
 Vrida den huvudbrytare på baksidan av utrustningen till ON (position < I  >). 

 På displayen visas först indentifikationen av utrustningen och därefter de valde in-
ställningar som gäller för rotationshastighet och –riktning: 

 

 

Ställ in rotationshastigheten 
1.Tryck ned den (+) tangent (11) för att öka hastigheten. 
2.Tryck ned den (–) tangent (11) för att minska hastigheten. 

På displayen visas den inställd hastighet såväl som i numeriskt värde som den måttnivå av 
hastigheten. 

Koppla in och slå på handverktyget till ON 

NOTERA Sätta på handverktyget endast när man har monterat in den roterande 
verktyg/stift. 

 

1.Trycka ned den ”ON/OFF” tangent (8). 
 Rotationshastigheten för det roterande verktyg kommer att visas i displayen: 

höger  
Stopp  

Hastighet 5000 rpm  
▓ 

**  IONTO-COMED   ** 
** Pedospray nt 40 **  
**      V 1.0      **  
 

Rotationsriktning 
Motor OFF 
Rotationshastighet 
speed Måttnivå för 
rotationshastighet 
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2.Trycka ned den ON/OFF tangenten igen för att stänga av utrustningen OFF. 

Ändringen av rotationsriktningen av motorn 

NOTERAS Ändra inte rotationsriktningen under tiden att verktygen roteras. 
Vänta tills det roterandeverktyg har ändrats riktningen innan man 
börjar fortsätta att arbeta! 

 Tryck ned den ”L/R” tangent (9).  

Rotationsriktningen kommer att visas i displayen. 

Slå på strömbrytare för sprayfunktionenen till ON 
1.Kolla att det är tillräcklig vatten i den spraybehållaren. 
2.Tryck ned den ”SPRAY”tangent (10).  

 Sprayfunktion kommer att visas i displayen: 

 
3.Intensitet av spray regleras med den vridbar ratt (1). 
4.Tryck ned den “SPRAY”tangent för att stänga av sprayfunktionen OFF. 

 Pumpen kommer att fortsätta att fungera för en kortare period efter den sprayfunktion 
har stängts av. Detta är på grund av att man vill undviker att några vattendroppar bil-
das. 

Ersätt det roterande verktyget 
1.Tryck ned den ”ON / OFF” tangent (8). Motorn blir därmed avstängd OFF. 
2.Vänta tills att det roterande verktyg ej längre rotera. 

3. Ta bort det roterande verktyg. 
    4. Sätta in ett ny roterande verktyg 
5. Trycka in det roterande verktyg/stift in i verktyget så långt det går; annars kan det kom-

mer lös under arbeten. 
6. Tryck ned den ”ON / OFF” tangent. Motorn blir åter inkopplad ON. 

Stänga av den utrusting till  OFF 
1.Tryck ned den ”ON / OFF” tangent (8). Motorn blir därmed avstängd OFF. 
2. Tryck ned huvudbrytare som finns på utrustningens baksida till den ”OFF” (position < 0 

>). 

 
 

Spray Vänster  
Start  

Hastighet 5000 rpm  
▓ 

höger  
Start  

Hastighet 5000 rpm  
▓ 

Motor ON 

Sprayfunktion 
ON 
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Individuell rotationshastighet inställningar 
 
Frekventa använt rotationshastigheter kan lagras i apparatens minne och återkallas vid 
behov: 

Lagra rotationshastigheterna i apparatens minne och ändringar av 
lagrade inställningar 

1. Ställa in den önskade rotationshastighet genom att använda de (+) eller (–) tangenter 
(11). 

2.Tryck ned minnes tangenter M1, M2 eller M3 (12) där de respektive hastigheter skall 
förinställas. 

3. Håller ned tangenten tills man höra en akustik ljud.  
 Den valde inställningen är nu tillgänglig i den valde minnes position och som kan 

återanropas. 

 

Återskapa inställda rotationshastigheter 
1.Tryck på den tillvald minnes tangenten M1, M2 eller M3 (12) för the den respektive förin-
ställd hastighet som önskas. 
2. Slå på handverktyget ON som beskrivs ovan. 

Arbeta med Fotströmställaren 

Koppla in fotströmställaren 
 Koppla den kontakt på fotströmställaren (art. no. 8211.021) in i den kopplingsfattning 

(5) som finns på apparatens framsida. 

Slå på strömbrytare för apparaten till ON 
 Slå på huvudströmbrytaren som finns på apparatens baksida till ON (position < I  >). 
 Apparatens identifikations data liksom de valde inställningar för rotationshastighet 

och –     riktningen kommer att visas på displayen: 
 
 
 
 
 
 

Spray höger  
Mem 1 Stop  
Hastighet 20000 rpm  

▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ 

Minne position 
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Ställ in rotationshastigheten 
1.Trycka ned den (+) tangent (11) för att öka hastigheten. 

2.Trycka ned den (–) tangent (11) för att reducera hastigheten. 

På displayen visas den inställd hastighet såväl som i numerisktvärde som den måttnivå av 
hastigheten. 

Koppla in och slå på till ON för handverktyget 

NOTICE    Slå på handverktyget endast när man har monterat in det roterande           
verktyg/stift 

1.Trycka ned den fotströmställaren. 
 Rotationshastigheten av den roterande verktyg kommer att visa i displayen.: 

 

2.Trycka ned den fotströmställaren åter en gång för att stänga av den roterande verktyg OFF. 

Ändring av motorns rotationsriktning 

NOTICE Ändra inte rotationsriktningen under tiden att verktygen roteras. 
Vänta tills det roterande verktyg har ändrats riktningen innan man 
börjar fortsätta att arbeta! 

 Trycka ned den ”L/R” tangent (9).  

Rotationsriktningen kommer att visas i displayen. 

Slå på strömbrytaren för sprayfunktionen till ON 
1.Kolla för att se  om det är tillräcklig med vatten i den spraybehållaren. 

2.Tryck på den ”SPRAY”tangent (10).  
 Sprayfunktionen kommer att visas i displayen: 

höger  
Start  

Hastighet 5000 rpm  
▓ 

höger  
Paus  

Hastighet 5000 rpm  
▓ 

**   IONTO-COMED   **  
** Pedospray nt 40 **  
**      V 1.0      **  
 

Rotationsriktning 
Motorn av/ OFF 
Rotationshastighet 
Måttnivå för 
rotationshastighet 

Motorn på ON 



Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska 
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3. Reglerar det sprayintensiteten med den vridbar ratten (1). 
4. Trycka ned ”SPRAY”tangent en gång till för att stänga av sprayfunktionen OFF. 

Pumpen kommer att fortsätta att fungera för en kortare period efter den sprayfunktion har 
stängts av. Detta är på grund av att man vill undviker att några vattendroppar bildas. 

Ersätt det roterande verktyg 
1.Trycka ned den fotströmställaren. Motorn kommer då att stängas av OFF. 
2.Vänta tills det roterande verktyget/stift har slutat roteras. 
3.Tar bort det roterande verktyget. 

4. Sätta in ett nytt roterande verktyg/stift 
- Trycka in det roterande verktyg/stift in i verktyget så långt det går; annars kan det kommer 
lös under arbeten. 

5. Tryck ned den fotströmställaren åter en gång. Motorn blir åter inkopplad ON 

Slå av strömbrytaren för apparaten till OFF 
1.Trycka ned den fotströmställaren. Motorn kommer då att stängas av OFF. 
2. Slå på huvudströmbrytaren som finns på apparatens baksida till ON (position < I  >). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spray vänster  
Start  

Hastighet 5000 rpm  
▓ 

”Spray“- 
funktion ON 
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PEDOSPRAY NT 40 light 
 VARNING Skada på handverktyget! 

Använd aldrig handverktyget utan att det roterandeverktyget är insatt. 

• Sätt alltid in en “dummy pin” i handverktyget när det inte an-
vänds.  

NOTERA Ställ alltid handverktyget efter användning i den särskilt hållare som är           
avsedd för handverktyget för att undvika att vatten kommer in i                 
handverktyget.  

Sätt på strömbrytare på apparaten till ON 
 Vrid huvudbrytarna på baksidan av utrustningen till ON (position < I  >). 

 På displayen visas först indentifikation av utrustningen och därefter de valda inställ-
ningar som gäller för rotationshastighet och –riktning: 

 

 

Ställ in rotationshastigheten 
1.Tryck ned (+) tangenten (18) för att öka hastigheten. 
2.Tryck ned (–) tangenten (18) för att minska hastigheten. 

På displayen visas inställd hastighet såväl i numeriskt värde som i måttnivå av hastigheten. 

Koppla in och slå på handverktyget till ON   

NOTERA Sätt på handverktyget endast när man har monterat in det roterande 
verktyget/stiftet. 

 

1.Tryck ned ON/OFF tangenten (14) 
 Rotationshastigheten för det roterande verktyget kommer att visas i displayen: 

 

2.Trycka ned den ”ON/OFF” tangenten igen för att stänga av utrustningen OFF. 

höger  
Start  

Hastighet 5000 rpm  
▓ 

höger  
Stopp  

Hastighet 5000 rpm  
▓ 

**  IONTO-COMED   ** 
** Pedospray nt40 light  

**      V 1.0      ** 
 

Rotationsriktning 
Motor OFF 
Rotationshastighet 
speed Måttnivå för 
rotationshastighet 

Motor ON 



Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska 
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Ändring av motorns rotationsriktning 

NOTERAS Ändra inte rotationsriktningen under tiden som verktyget roteras. 
Vänta tills det roterande verktyget har ändrat riktningen innan man 
börjar fortsätta att arbeta! 

 Tryck ned den ”L/R” tangent (15)  

Rotationsriktningen kommer att visas i displayen. 

Slå på strömbrytaren för sprayfunktionen till ON 
1.Kontrollera att det är tillräckligt med vatten i spraybehållaren. 
2.Tryck ned ”SPRAY”tangenten (17).  

 ”Sprayfunktion kommer att visas i displayen: 

 
3.Intensiteten hos sprayen regleras med den vridbara ratten (1). 
4.Tryck ned “SPRAY”tangenten för att stänga av sprayfunktionen OFF. 

 Pumpen kommer att fortsätta att fungera för en kortare period efter det att sprayfunkt-
ionen har stängts av. Detta är på grund av att man vill undviker att några vattendrop-
par bildas. 

Ersätt det roterande verktyget 
1.Tryck ned den ”ON / OFF” tangenten (14). Motorn blir därmed avstängd OFF. 
2.Vänta tills att det roterande verktyget/stiftet ej längre roterar. 

3. Ta bort det roterande verktyget/stiftet. 
    4. Sätt in ett nytt roterande verktyg/stift 
3. Trycka in det roterande verktyget/stiftet in i verktyget så långt det går; annars kan det 

kommer loss under arbetet. 
4. Tryck ned ”ON / OFF” tangenten. Motorn blir åter inkopplad ON. 

Slå på strömbrytaren till belysningsfunktionen till ON 
1.Tryck ned knappen till “belysningen/Light“tangenten (19). Lampan kommer att lysa. 
2. Tryck ned knappen till “belysningen/Light“tangenten igen. Lampan kommer att släckas. 

Slå av strömbrytaren för apparaten till OFF 
1.Tryck ned ”ON / OFF” tangenten (14). Motorn blir därmed avstängd OFF. 
2. Slå på huvudbrytaren som finns på utrustningens baksida till OFF (position < 0 >). 

 
 

Spray Vänster  
Start  

Hastighet 5000 rpm  
▓ 

“Spray“funktion 
ON 
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Individuell rotationshastighet inställningar 
Frekvent använda rotationshastigheter kan lagras i apparatens minne och återkallas vid 
behov: 

Lagra rotationshastigheterna i apparatens minne och ändringar av 
lagrade inställningar 
  1. Ställ in den önskade rotationshastighet genom att använda  (+) eller (–) tangenterna (18). 
2.Tryck ned minnestangenterna M1, M2 eller M3 (16) där de respektive hastigheterna skall            
förinställas. 
3 Håll ned tangenten tills man hör ett akustiskt ljud.  

  4. Den valda inställningen är nu tillgänglig i den valda minnespositionen och kan återanro-
pas. 

 

Återskapa inställda rotationshastigheter 
1.Tryck på den valda minnes tangenten M1, M2 eller M3 (16) för den respektive förinställda 
hastighet som önskas. 
2. Slå på handverktyget ON som beskrivs ovan. 

Arbeta med fotströmställaren 

Koppla in fotströmställaren 
 Koppla kontakten på fotströmställaren (art. no. 8 211.021) in i kopplingsfattningen 

(5) som finns på apparatens framsida. 

Slå på strömbrytaren för apparaten till ON  
 Aktivera apparaten enligt tidigare nämnda instruktioner 

Ställ in rotationshastigheten 
- Utför och följ de nödvändiga åtgärderna beträffande inställningen av rotationshastigheter 

som angivits tidigare. 

Koppla in och slå på strömbrytaren för handverktyget till ON  

NOTERA Slå på handverktyget endast när man har monterat in det roterande           
verktyget/stiftet 

1.Tryck ned fotströmställaren. 
  Det roterande verktygets rotationshastighet kommer att visas i displayen.: 

2. Tryck ned fotströmställaren åter en gång för att stänga av det roterande verktyget OFF. 

Spray höger  
Mem 1 Stop  
Hastighet 20000 rpm  

▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ 

Minnesposition 



Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska 
visas här. 

 © by IONTO Health & Beauty 23 

23 

Ändring rotationsriktning av motorn 
- Utför och följ de nödvändiga åtgärderna beträffande inställningen av rotationsriktningen 

som   
angivits tidigare. 

Slå på strömbrytaren för sprayfunktionen till ON 
- Utför och följ de nödvändiga åtgärderna beträffande inställningen av sprayfunktionen 

som angivits tidigare. 

Ersätt det roterande verktyget 
1.Tryck ned fotströmställaren. Motorn kommer då att stängas av OFF. 
2.Vänta tills det roterande verktyget/stiftet har slutat roteras. 
3.Tar bort det roterande verktyget. 

  4. Sätt in ett nytt roterande verktyg/stift 
5. Tryck in det roterande verktyget/stiftet in i verktyget så långt det går; annars kan det 
komma loss under arbetet. 
6. Tryck ned fotströmställaren åter en gång. Motorn blir åter inkopplad ON 

Slå på strömbrytaren till belysningsfunktionenen till ON 
1.Tryck ned knappen till “light/belysningens“tangent (19). Lampan kommer att lysa. 
2. Tryck ned knappen till “light/belysningens“tangent igen. Lampan kommer att släckas. 

Slå av strömbrytaren för apparaten till OFF 
- Slå av apparaten enligt tidigare nämnda instruktioner. 
 

Reparation och Underhåll 
 

INFO För bevarande och säkerställande av apparatens effektivitet rekommenderar 
vi en årlig service. Tag därför kontakt med vår kundtjänst Telefonnummer:                    
+ 49 721 9770-666  

Om man använder utrustningen enligt föreskrifterna, behöver man endast utföra un-
derhåll på den två gånger per år. Reparation och underhåll får endast utföras av perso-
ner som är behöriga och godkänd av tillverkaren. Om någon reparation på eller modi-
fikation av apparaten utförs av någon icke behörig person, kommer tillverkarens 
garantier ej längre att gälla. Dessutom kan sådana åtgärder och agerande leda till direkt 
problem med säkerheten på själva produkten. 
Vid utförda underhåll bör följande observeras och utföras: 
� Okulärinspektion 
� Kontrollera drifts-/arbetsspänningen och jordanslutningen 
� Funktionstest 
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Pumpen som finns i apparaten, kullager i handverktyget liksom ”el-kolborstar” i               
handverktygets motor ar alltid utsatta för slitage. Efter långtidsanvändning bör de 
bytas ut.  
De tre öppningarna i handverktyget kan täppas igen och därmed förhindra att vatten 
läcker ut. Använd en nål eller ett pappersgem för att avlägsna skräp eller dyligt. 
 
 

 

Fig. 6: Huvud på handverktyget som visar en av öppningarna 

Byte säkringar 

 FARA 
 Risk för elstöttar! 

• Innan man sätter tillbaka försäkringar måste man isolera ap-
paraten från huvudströmmen genom att ta bort proppen från 
vägguttaget.  

Använd en liten vanlig skruvmejsel med platt blad för att öppna dosan/boxen som 
rymmer         säkringarna. Man hittar denna dosa mellan kontakten för huvudnät-
strömsbrytaren och vägguttaget för starkströmmen på apparatens baksida. 
 
1,Avlägsna huvudnätströmsbrytaren från vägguttaget för starkströmmen.  
2. Tar bort kabeln (med kontakten) från nätströmbrytaren som finns på apparatens baksida. 
3. Sätt in skruvmejselns spets i de fästanordningar som håller säkringen på plats. 

4. Peta ut säkringen försiktigt.   
5. Sätt in den nya säkringen på plats. 
6. Tryck tillbaka säkringsdosan på plats så att den låses fast.   
7. Koppla åter upp nätströmsbrytaren med kabeln till vägguttaget för starkströmmen.  
8. Koppla åter upp apparaten till starkströmmen. 

Rengöring och Skötsel av olika delar 

 FARA 
Risk för el-shock! 

• Innan man sätter tillbaka försäkringar måste man isolera ap-
paraten från huvudströmmen genom att ta bort proppen från 
vägguttaget. 



Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska 
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Rengöring av apparaten 

NOTERAS    Använd aldrig något aggressivt rengöringsmedel.  

1 Rengör kåpan på apparaten med en fuktig trasa. Försäkra dig om att inget vatten kom-
mer in i apparaten. 
2. Torka kåpan torr. 

Rengöring av spraysystemet 
1Skölja ur spraybehållaren regelbunden med destillerat vatten. Försäkra dig om att inga 
smutspartiklar blir kvar i vattenbehållaren. 
2.Fyll spraybehållaren med en sprayvätska som innehåller etanol för att desinfektera spray-
systemet. Etanolhalten måste vara minst 70%.  

3. Slå på apparaten ON.  
4. Slå på handverktyget ON endast när ett roterande verktyg är insatt. 
5. Tryck ned ”ON / OFF” tangenten. 
6. Tryck ned ”SPRAY” tangenten. 
7. Reglera styrkan på sprayen. 
8. Spraya under några minuter.  
9. Tryck ned ”SPRAY” tangenten en gång till för att stänga av sprayen OFF. 
10. Stäng av apparaten OFF. 
11. Töm spraybehållaren. 

Rengöring av Handverktyget 

NOTERAS • Rengör aldrig handverktyg med vatten, kemikaler, stålborstar eller 
med ultraljud.  

• Lägg aldrig handverktyget i ett desinfektions- eller ultraljudsbad. 

• Ställ aldrig handverktyget i en väska och sänk inte heller ned den i 
en flytande vätska. 

1.Rengör utsidan av handverktyget med en desinfektionslösning (t.ex. desinfektionsdu-
kar/“wipes”)  
2. Rengör utsidan av de illuminerade dioderna hos PEDOSPRAY NT 40 light med en fuktig 

duk eller med en desinfektionsduk/“wipe”. 
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Rengöring av instrument 
 

1. Desinficering och rengöring av instrument: 

NOTERING • Instrumenten som är gjorda av rostfritt stål kan korrodera, därför 
använd ett desinficeringsmedel som innehåller ett korrosionsskydd.  

• Instrumenten som är gjorda av hårdmetall eller instrument som är 
av icke rostfritt material kan korrodera i den termiska                
desinficeringssanläggningen. Detta kan leda till att verktygen miss-
färgas och att instrumentets livslängd blir reducerad. 

• Var god referera till instruktioner som utges av respektive tillver-
kare/leverantörer för information och rekommendationer för          
regöringsmetoder, reaktionstider och lämpligheten för olika desinfi-
cerings- och rengöringsmedel för vissa och respektive instrument. 

 
1.Lägg instrumenten i ett ultraljudsbad eller i ett liknande bad som är fylld med en lämplig 
flyttande desinficerings- eller rengöringsmedel.  
2. Skölj därefter instrumenten med destillerat vatten. 

3. Torka ren instrumenten omedelbart efter avslutningen av rengöringsprocessen. 
 

2. Sterilisering av instrument: 

NOTERAS • Instrument som är tillverkat av rostfritt stål kan korrodera och bör 
endast steriliseras i en varmluftssteriliseringsanläggning (180 °C). 

• Observeras att man skall följa instruktionerna från tillverkaren av 
steriliseringsanläggningen. 

  Efter desinficering och rengöring skall instrumenten steriliseras. instrumenten i 
en autoklav eller i en varmluft steriliseringsanläggning (180 °C).  

3. Lagring av instrument: 

NOTERAS • Lagra instrumenten i hygieniska lådor eller liknande. Samma gäller 
även de steriliserade instrumenten eller instrumenten som redan är i 
steriliserade förpackningar.  

• Lagringen måste vara damm- och fuktfritt liksom att det inte finns 
någon risk att återkontaminering kan förekomma.  
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Felsökning och problemlösningar 
 

Fel Anledning Lösning 

Utrustningen fungerar 
ej/ingen information visas 
i displayen. 

Huvudströmka-
beln/kontakten ej 
inkopplad korrekt. 

Kolla elkabelns kontakter. 
Kontakter/strömställare måste 
vara fast insatta i båda uttagen. 

 Ingen ström till/från 
starkstömnsuttag.  

Kolla att kontakterna fungerar 
(t.ex. med en separat bords-
lampa). 

 Säkringen är trasig  Ersätt säkringen. 

Sprayfunktion fungerar 
ej. 

Inget vatten i spray- 
behållaren. 
Locket på spray-
behållaren ej korrekt 
fastskruvat. 

Fyll upp spraybehållaren med 
destillerat vatten. 
Ta bort spraybehållaren och 
undersök för att bekräfta att det 
finns inget synligt fel liksom 
att locket fungerar som det 
skall. 

 Spraybehållaren inte 
korrekt fastsatt. 

Kolla fastsättningen av spray-
behållaren. Denna måste bli 
säkert fastlåst i sin                 
låsinfästning. 

Spraybehållaren går ej att 
öppna. 

Uttagsventilen är inte 
intryckt korrekt. 

Tryck in uttagsventilen helt. 

Ojämn eller otillfred-
ställande belysning. 

Några belysnings-
dioder är trasiga. 

Var god kontakta vår kund-
serviceavdelning. 

Belysningen fungerar ej 
alls. 

Belysningsfunktion/-
knapp ej påkopplad till 
“ON”. 
Alla belysningsdioder 
är defekta 

Tryck ned “light” tangenten 
(19). 
Var god kontakta vår kund-
serviceavdelning. 

 Rotationshastigheten är 
för hög. 

Använd inte roterande verktyg 
med en diameter > 6.5 mm. 
Undantaget är för Dia-Twister 
med maximum 10.000 rpm. 
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Fel Anledning Lösning 

Handverktyget skakar och 
vibrerar mycket. 

Olämpligt roterande 
verktyg 

Använd endast korrekta och 
felfria roterande verktyg. 

 Deformerade eller   
skadade roterande 
verktyg. 

Kolla rotationsegenskaperna av 
hos roterande verktyg genom 
att använda ett kalibreringsin-
strument (speciellt tillbehör). 

 Rotationshastigheten är 
för hög. 

Använd inte roterande verktyg 
med en diameter > 6.5 mm. 
Undantaget är för Dia-Twister 
med maximum 10.000 rpm. 

Om störningar eller svårigheter uppträder vid av - respektive tillbyggnad tag då kontakt med 
vår kundtjänst (Telefonnummer: +49 721 9770-666). 
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Transport, Lagring och Operationsförhål-
landen 
Transporter endast i tillverkarens originaltransportförpackningar. 
Transport- och lagringstemperatur:  +5 °C till +50 °C 
Arbetstemperatur:  +10 °C till +40 °C 
Relativ luftfuktighet: max. 90 % icke-kondensering 
Undvik hastiga temperaturändringar eftersom det kan skapa bildandet av kondens. Om 
man ändå byter lokaler eller miljö bör man tillämpa en viss tid för anpassning och till 
acklimatisering innan man åter upptar användande av apparaten. 

Skrotning och deponering 
Ta hand om förpackningar, apparaten och tillbehör på ett miljövänligt sätt och enligt 
lokala och offentligt gällande regler och lagar.  

Alla elektriska och elektronikprodukter skall separeras från de vanliga kommunala 
soporna och avfallet. 

 

Denna överkorsade avfallstunna symbol på produkten innebär att    
produkten täcks av det Europeiska Direktivet 2002/96/EC. Produkten 
skall därmed ej blandas ihop med vanligt hushållsavfall. Det finns ett 
separat hämtningssystem för dessa produkter. 

Korrekt hantering och separat hämtning av dina gamla apparater bidrar till att för-
hindra potentiella negativa följder för såväl miljön som för personlig hälsa. Det är en 
förutsättning för återanvändning eller recycling av använd elekrisk och elektronisk 
utrustning.  
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Leveransinnehåll 
PEDOSPRAY NT 40 (Art.-Nr. 1507) 

Nummer Artikel Namn 

1 Foot Care Device/Fotvårdsapparat 

1 PODODENT Handpiece/Handverktyg 

1 Mains Power Cord/Kabeln med kontakter för uppkoppling till 
huvudströmmen 

 

PEDOSPRAY NT 40 light (Art.-Nr. 1507.2) 

Nummer Artikel Namn 

1 Foot Care Device/ Fotvårdsapparat 

1 PdL40Light-Pen Handpiece/Handverktyg med belysningspenna  

1 Mains Power Cord/Kabeln med kontakter för uppkoppling till 
huvudströmmen / 

Tillbehör 
Artikelnummer  Artikelnamn 

1500.1 NSK Handpiece/Handverktyg 

1500.2 NSK Handpiece “light“/Handverktyg “lampa”/belysning 

9320.600 CARE&CLEAN NT-Spezial, 100 ml flaska 

1616 “NT 40“ Foot Care Case/Etui för fotvårdsapparaten 

1616.5 “de Luxe“ Foot Care Case/ Etui för fotvårdsapparaten 

8211.021 Foot Switch/ Fotströmställaren 

8334.001 Podo-Liquid, 5 liter burk 

8334.007 Aqua Destillata (Destillerat vatten), 5 liter burk 
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Tekniska Data 
Artikelnummer: 1507 (PEDOSPRAY NT 40) 

 1507.2 (PEDOSPRAY NT 40 light) 

Huvudström: 230 V ~ / 50-60 Hz 

 110 V ~ / 50-60 Hz 

Kraft: 140 VA  

Rotationshastighet:  

PEDOSPRAY NT 40: 5,000 till 40,000 rpm, steglöst reglerbar 

PEDOSPRAY NT 40 
light: 

8,000 till 40,000 rpm, steglöst reglerbar 

Säkringar: 2x 1.6 A T (för 230 V) 

 2x 3.15 A T (för 110 V) 

Skyddsklass: I 

Dimensioner 
(BxHxD): 

240 x 115 x 250 mm 

Vikt: 3.6 kg 
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EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / 
DECLARATION OF CONFORMITY 

gemäß den Bestimmungen der EG-Richtlinie über / 
in accordance with the EU-Directives for 

Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU / 
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU 

Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen 
2014/35/EU / Low Voltage Directive 2014/35/EU 

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten 2011/65/EU / 

Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU 
 
 
Hersteller / Manufacturer:  IONTO Health & Beauty GmbH 
Adresse / Address:  Greschbachstraße 3 
 D-76229 Karlsruhe 

Hiermit bestätigen wir, dass das Produkt /  
We certifies that the product 

Geräteart /  Fußpflegegerät / 
Purpose of equipment: Foot Care Equipment 
 
Gerätetyp / Type of equipment: PEDOSPRAY NT 40 
 PEDOSPRAY NT 40 light 
Artikelnr. / Article no: 1507, 1507.2 

mit oben genannten EG-Richtlinien übereinstimmt /  
is in accordance with the EU Directives above mentioned. 

 

Karlsruhe, 2016-08-04 IONTO Health & Beauty GmbH  
 Geschäftsführer / 
 Managing Director 

  
 Martin La Fontaine 

 
 
 
 
 
 



Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska 
visas här. 
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EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSKOMMELSE / 
DECLARATION OF CONFORMITY 

i överenskommelse med enligt EU-Direktiver för:/ 
in accordance with the EU-Directives for 

Lagstiftning om elektromagnetisk kombatibilitet (EMC) 2014/30/EU/  
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU 

Tillhandhållande på marknad av elektrisk utrustning(LVD)2014/35/EU /                        
Low Voltage Directive 2014/35/EU 

Om begränsning av användning av vissa farligaämnen i elekrisk och elektronisk 
utrustning 2011/65/EU / 

Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU 
 
 
Tillverkare / Manufacturer:  IONTO Health & Beauty GmbH 
Adress / Address:  Greschbachstraße 3 
 D-76229 Karlsruhe 
                                                           Tyskland 

Vi bekräftar att produkten /We certify that the product 

Produktens beskrivning och användning / Fotvårdsutrustning / 
Purpose of equipment:         Foot Care Equipment 
 
Produktnamn/-typ/ Type of equipment: PEDOSPRAY NT 40 
 PEDOSPRAY NT 40 light 
 
Artikelnummer. / Article no: 1507, 1507.2 

är i överenskommelse med ovannämnda EU-Direktiver /  
is in accordance with the EU Directives above mentioned. 

 

Karlsruhe, Tyskland 2016-08-04 IONTO Health & Beauty GmbH  
 VD /Managing Director 

  
 Martin La Fontaine 
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IONTO Health & Beauty GmbH 
Greschbachstr. 3 � D-76229 Karlsruhe, Tyskland 

Telefon: +49 721 9770-0 � Telefax: +49 721 9770-290 
www.ionto.de / www.sueda.de � Email: info@ionto.de 

 

 


