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2601 CRESTVIEW DRIVE
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Designated EU Representative: A-dec Dental U.K., Ltd.
Austin House, 11 Liberty Way, Attleborough Fields,
Nuneaton, Warwickshire, England CV116RZ
Tele: (44) 1203-350901

SN: J828287

ΑΡΙΘΜΟΣ
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ΧΡOΝOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1993

°Á°¡Á.
°Ë¥. °Ä¹£»OË

£Ûóè °àêïîôï÷ °òéõíïà
• µòÝóëåôáé óôï ëÀôö íÛòï÷ ôè÷ åðéæÀîåéá÷ åòçáóÝá÷ ôïù âïèõïà
¡éá ðìèòïæïòÝå÷ óøåôéëÀ íå ôè óùîôÜòèóè åðéëïéîöîÜóôå
íå ôïî åçëåëòéíÛîï áîôéðòÞóöðï ôè÷ A-dec.
ªùíâïùìåùôåÝôå ôïù÷ ôïðéëïà÷ ëñäéëå÷ ëáé ôé÷ ¢éáôÀêåé÷ ôïù ÁÞíïù
A.D.A (Americans with Disabilities Act) çéá ôèî ¶çëáôÀóôáóè ôïù ðòïûÞîôï÷.

Εγγύηση:
Η A-dec εγγυάται όλα τα προϊόντα που αφορά ο παρόν οδηγός χρήστη
για τυχόν ελαττώματα σε υλικά ή εργασία, για ένα έτος από τη χρονική
στιγμή της παράδοσης. Η μοναδική υποχρέωση της A-dec σύμφωνα
με την εγγύηση είναι η παροχή εξαρτημάτων για την επισκευή, ή
κατά την αποκλειστική της επιλογή, η αντικατάσταση του προϊόντος
(εξαιρουμένων των εργατικών). Ο αγοραστής δεν έχει άλλο δικαίωμα
αποζημίωσης. Εξαιρείται κάθε ειδική, τυχαία και συμπτωματική ζημιά.
Θα πρέπει να δοθεί γραπτή κοινοποίηση παραβίασης της εγγύησης
στην A-dec εντός της περιόδου εγγύησης. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά
που προέρχεται από ακατάλληλη εγκατάσταση ή συντήρηση, ατύχημα,
ή κακομεταχείριση. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προέρχονται
από τη χρήση χημικών και διαδικασιών καθαρισμού, απολύμανσης,
ή αποστείρωσης. Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει λαμπτήρες. Η μη
τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στον Οδηγό Χρήστη της A-dec
(οδηγίες χρήσης και συντήρησης) μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την
ακύρωση της εγγύησης. Η A-dec εγγυάται τους κυλίνδρους ανύψωσης
και κλίσης της οδοντιατρικής πολυθρόνας της A-dec, για δέκα έτη από
την ημερομηνία αγοράς της πολυθρόνας ή του εκάστοτε κυλίνδρου.
Αυτή η εγγύηση έχει αναδρομική ισχύ για τους κυλίνδρους πολυθρόνας
της A-dec που χρησιμοποιούνται ήδη. Η εγγύηση καλύπτει κυλίνδρους
πολυθρόνας για τους οποίους η A-dec θεωρεί ότι έχουν ελαττώματα
που σχετίζονται με την κατασκευή. Οι κύλινδροι του μικρού καθίσματος
καλύπτονται από εγγύηση ενός έτους της A-dec.

ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΊΤΑΙ ΟΥΔΕΜΊΑ ΆΛΛΗ ΕΓΓΎΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ Ή
ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΛΌΓΟ.
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Πολιτική επιστροφών:
Οι αντιπρόσωποι στις Η.Π.Α. και τον Καναδά που επιθυμούν να
επιστρέψουν πλεονάζον εμπόρευμα (που δεν έχει ανοιχτεί) στην A-dec
ώστε να λάβουν σχετική πίστωση, πρέπει να συμπεριλάβουν αντίγραφο
του αρχικού τιμολογίου αγοράς. Πρέπει να συμπεριλαμβάνεται έντυπο
εξουσιοδότησης επιστροφής από Περιφερειακό Διευθυντή της A-dec,
μαζί με αριθμημένο εξοπλισμό ή χειρολαβές της A-dec/W&H. Θα υπάρξει
χρέωση επαναποθήκευσης της τάξης του 15 %. Εμπορεύματα που δεν
μπορούν να επιστραφούν για σχετική πίστωση, συμπεριλαμβάνουν
εξαρτήματα που έχουν προσαρτηθεί στην οδοντιατρική μονάδα,
πολυθρόνα, φωτιστικό, ή σε έπιπλα του οδοντιατρείου, εξαρτήματα
που δεν κυκλοφορούν πια και ειδικά εξαρτήματα. Ο οδοντιατρικός
εξοπλισμός δεν μπορεί να επιστραφεί για σχετική πίστωση. Ταπετσαρίες
τυπικών χρωμάτων που έχουν παραγγελθεί για εξαρτήματα που δεν
κυκλοφορούν πια, δεν μπορούν να επιστραφούν για τη σχετική πίστωση.
Στην περίπτωση ελαττωματικού αντικειμένου που παρασχέθηκε μέσω
εγγύησης, το αντικείμενο πρέπει να επιστραφεί συνοδευόμενο από
το τιμολόγιο ανταλλακτικού, το σειριακό αριθμό της μονάδας στην
οποία αντικαταστήθηκε και μια περιγραφή των συμπτωμάτων του
ελαττώματος, στη διεύθυνση:
A-dec Inc. 2601 Crestview Drive,
Newberg, Oregon 97132 USA.
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Πολιτική τροποποιήσεων εξοπλισμού:
Συγκεκριμένες μετατροπές ή τροποποιήσεις του εξοπλισμού της
A-dec, που επεκτείνουν τη χρήση του εξοπλισμού της A-dec πέρα
από τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί και προορίζεται, ή που
μπορεί να παρακάμπτουν οποιαδήποτε χαρακτηριστικά ασφαλείας
του εξοπλισμού της A-dec, μπορεί να διακυβεύσουν την ασφάλεια του
γιατρού, του ασθενούς, ή του προσωπικού. Τυχόν μετατροπές στο χώρο
εργασίας που τροποποιούν την ηλεκτρική ή και τη μηχανική ασφάλεια
των οδοντιατρικών συσκευών, αντικρούουν τις κατασκευαστικές
προϋποθέσεις της Underwriters Laboratory (UL) και δεν εγκρίνονται
από την A-dec. Παραδείγματα τροποποιήσεων χώρου εργασίας που
υποβαθμίζουν την ασφάλεια του σχεδιασμού συμπεριλαμβάνουν, χωρίς
περιορισμό, την παροχή πρόσβασης σε ηλεκτρικό φορτίο γραμμής
χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία, τροποποίηση στοιχείων υποστήριξης
που αυξάνουν ή αλλάζουν τα χαρακτηριστικά φορτίου και προσθήκη
οποιασδήποτε συσκευής που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και που
παραβιάζει τα όρια σχεδιασμού του οδοντιατρικού συστήματος. Η
χρήση εξοπλισμού παρελκομένων που δεν συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις ασφαλείας της A-dec ή με ισοδύναμες προς αυτές, μπορεί
να οδηγήσει σε μειωμένο επίπεδο ασφαλείας του προκύπτοντος
συστήματος. Αποτελεί ευθύνη του διανομέα εξοπλισμού και του
υπεύθυνου εγκατάστασης να εξασφαλίσουν ότι η εγκατάσταση
συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του κτιριακού κώδικα. Ο
καθορισμός του εάν μια τροποποίηση ή μετατροπή του εξοπλισμού
της A-dec εμπίπτει στους εν λόγω περιορισμούς, αποτελεί ευθύνη
του ατόμου (ή των ατόμων) που ξεκινά, εγκρίνει, ή και πραγματοποιεί
αυτή την τροποποίηση ή μετατροπή. Η A-dec δεν θα ανταποκριθεί σε
ερωτήματα σε ατομική βάση. Το εν λόγω άτομο (ή άτομα) θα θεωρηθεί
ότι έχει αναλάβει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την εν λόγω
τροποποίηση ή μετατροπή και θα διατηρήσει την A-dec μη υπεύθυνη για
τυχόν προκυπτόμενες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων
λόγω νομικής ευθύνης που προκύπτουν από το προϊόν. Επιπλέον,
τέτοιου είδους τροποποίηση ή μετατροπή θα ακυρώσει την εγγύηση της
A-dec και μπορεί να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε άλλη έγκριση από
την UL ή από άλλο ρυθμιστικό φορέα.

Όλα τα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται σ’ αυτό το κείμενο
αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα των
αντιστοίχων κατόχων τους.
Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α. • Copyright © 2006 •
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
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ÆòïøÜìáôï 2615 Cascade / ¶ðéôïÝøéï 3175 Cascade

¸ õÛóè ôïù áàêïîôï÷ áòéõíïà ôïù ðòïûÞîôï÷ ëáõñ÷
ëáé ïé ðìèòïæïòÝå÷ óøåôéëÀ íå ôèî ôåøîéëÜ
åêùðèòÛôèóè ëáé ôèî åççàèóè âòÝóëïîôáé óôï
åóñæùììï ëáé óôèî áòøéëÜ óåìÝäá.

¦¶Ä¹¶ÌO»¶Á°
ªøåôéëÀ íå ôè »ïîÀäá µïèõïà ....................................2
ÌåéòéóôÜòéï µïèõïà......................................................3
ºìéâáîéúÞíåîè °îáòòÞæèóè HV¶ (High Volume
Evacuation, ¹óøùòÜ÷ °îáòòïæèôéëÜ÷
¹ëáîÞôèôá÷),ëáé ºìéâáîéúÞíåîè ªéåìáîôìÝá...3
ªùììÛëôè÷ ªôåòåñî ¤ùíÀôöî................................4
ºìéâáîéúÞíåîè °åòïóàòéççá................................4
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ÆòïøÜìáôï 2615 Cascade / ¶ðéôïÝøéï 3175 Cascade

¤åéôïùòçÝá
ªøåôéëÀ íå ôè »ïîÀäá µïèõïà
Æï ÆòïøÜìáôï µïèõïà Cascade 2615 Ü ôï ¶ðéôïÝøéï
µïèõïà Cascade 3175 ðïù áçïòÀóáôå åÝîáé åæïäéáóíÛîï íå
ôá áëÞìïùõá åòçáìåÝá: ëìéâáîéúÞíåîè áåòïóàòéççá,
ëìéâáîéúÞíåîè óéåìáîôìÝá ëáé ëìéâáîéúÞíåîè áîáòòÞæèóè
HVE (High Volume Evacuator, ¹óøùòÜ÷ °îáòòïæèôéëÜ÷
¹ëáîÞôèôá÷) (íðïòåÝôå îá ðáòáççåÝìåôå äàï áîáòòïæÜóåé÷
HVE). Æï ëéâñôéï óùîäÛóåöî óôàìïù ôè÷ íïîÀäá÷ (unit)
ðåòéìáíâÀîåé Ûîá óùììÛëôè óôåòåñî ìùíÀôöî, íèøáîéóíÞ
ôáøåÝá÷ áðïóàîäåóè÷ (QD) îåòïà ëáé äéðìÞ ôòïæïäïôéëÞ
éóøàï÷ (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 1). »Ýá ðòïáéòåôéëÜ âÀóè óôÜòéêè÷
äÝóëïù (åòçáìåÝöî) íðïòåÝ åàëïìá îá ðòïóáòíïóôåÝ çéá
øòÜóè íå øåéòéóíÞ äåêéïà Ü áòéóôåòïà øåòéïà (·Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ
ÛÙË ÛÂÏ›‰· 5).
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗΣ (QD) ΝΕΡΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΑΧΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
(QD) ΝΕΡΟΥ)
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
∆ΙΠΛΗΣ ΠΡΙΖΑΣ

ΚΙΒΩΤΙΟ
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ
ΣΤΥΛΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
∆ΙΠΛΗΣ ΠΡΙΖΑΣ
ΚΙΒΩΤΙΟ
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ
ΣΤΥΛΟΥ

¶éëÞîá 1. ÆòïøÜìáôï & ¶ðéôïÝøéï ºéâñôéï ªùîäÛóåöî ªôàìïù
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ÆòïøÜìáôï 2615 Cascade / ¶ðéôïÝøéï 3175 Cascade

ÌåéòéóôÜòéï µïèõïà
ºìéâáîéúÞíåîè °îáòòÞæèóè HV¶ (High Volume
Evacuation, ¹óøùòÜ÷ °îáòòïæèôéëÜ÷ ¹ëáîÞôèôá÷), ëáé
ºìéâáîéúÞíåîè ªéåìáîôìÝá
¡éá îá øåéòéóôåÝôå ôèî ëìéâáîéúÞíåîè áîáòòÞæèóè HVE
(High Volume Evacuation, ¹óøùòÜ÷ °îáòòïæèôéëÜ÷
¹ëáîÞôèôá÷), ëáé ëìéâáîéúÞíåîè óéåìáîôìÝá, áðìÀ óôòÛãôå
ôè âáìâÝäá òàõíéóè÷.
¸ ºìéâáîéúÞíåîè °îáòòÞæèóè HVE ëáé è ªéåìáîôìÝá
íåôáôòÛðïîôáé åàëïìá çéá äåêéÀ Ü áòéóôåòÜ ìåéôïùòçÝá.
¡éá ôè íåôáôòïðÜ ôè÷ °îáòòÞæèóè÷ HVE Ü ôè÷ ªéåìáîôìÝá÷
çéá øåéòéóíÞ íå ôï áîôÝõåôï øÛòé, ðéÛóôå ôè âáìâÝäá
åìÛçøïù ðòï÷ ôá Ûêö (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 3). ¦åòéóôòÛãôå ôè
âáìâÝäá òàõíéóè÷ 180®, ëáé ëáôÞðéî ðéÛóôå ôè ðÀìé óôïî
ëïòíÞ ôè÷ âáìâÝäá÷.
ΣΩΜΑ
ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ

ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΙΕΛΟΑΝΤΛΙΑ

ΣΩΜΑ
ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ

ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ HVE

¶éëÞîá 2. »åôáôòïðÜ Ìåéòéóíïà ¢åêéïà-°òéóôåòïà Ìåòéïà

°îáôòÛêôå óôï åçøåéòÝäéï ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè ÌåéòéóôÜòéï
µïèõïà, (ŒÎ‰ÔÛË A-dec No. 85.2610.00) çéá ðìÜòåé÷ ïäèçÝå÷
ðåòÝ ëáõáòéóíïà ôïù HVE ëáé ôè÷ óéåìáîôìÝá÷.
3
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ÆòïøÜìáôï 2615 Cascade / ¶ðéôïÝøéï 3175 Cascade

ªùììÛëôè÷ ªôåòåñî ¤ùíÀôöî
Ã óùììÛëôè÷ óôåòåñî ìùíÀôöî (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 3) åíðïäÝúåé
ôá óôåòåÀ áðïòòÝííáôá (ðïù äèíéïùòçïàîôáé ëáôÀ ôèî
ïäïîôéáôòéëÜ åòçáóÝá) îá åéóÛìõïùî åîôÞ÷ ôïù ëåîôòéëïà
óùóôÜíáôï÷ áîáòòÞæèóè÷.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ HVE

ΚΑΠΑΚΙ
ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ

¶éëÞîá 3. ªùììÛëôè÷ ªôåòåñî ¤ùíÀôöî

°îáôòÛêôå óôï åçøåéòÝäéï ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè ÌåéòéóôÜòéï
µïèõïà, (ŒÎ‰ÔÛË A-dec No. 85.2610.00) çéá ðìÜòåé÷
ïäèçÝå÷ ðåòÝ óùîôÜòèóè÷ óùììÛëôè óôåòåñî ìùíÀôöî.

ºìéâáîéúÞíåîè °åòïóàòéççá
¡éá îá ìåéôïùòçÜóôå ôèî áåòïóàòéççá (µì. ¶éëÞîá 4):
• »åôáëéîÜóôå ôï äéóôáõÜ çåîéëÞ äéáëÞðôè on/off óôè
õÛóè ÃÁ (áîïéøôÞ).
• °Ûòá - ðáôÜóôå ôï äåêÝ ëïùíðÝ ðòï÷ ôá ëÀôö.
• ÁåòÞ - ¦áôÜóôå ôï áòéóôåòÞ ëïùíðÝ.
• ¾åëáóôÜòá÷- ¦áôÜóôå ëáé ôá äàï ëïùíðéÀ.
ΑΕΡΑΣ

ΝΕΡΟ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ

EéëÞîá 13. ºìéâáîéúÞíåîè÷ °åòïóàòéççá÷

°îáôòÛêôå óôï åçøåéòÝäéï ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè ºìéâáîéúÞíåîè
°åòïóàòéççá, (ŒÎ‰ÔÛË A-dec No. 85.0680.00) çéá ðìÜòåé÷
ïäèçÝå÷ ðåòÝ óùîôÜòèóè÷ ôè÷ áåòïóàòéççá÷.
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ÆòïøÜìáôï 2615 Cascade / ¶ðéôïÝøéï 3175 Cascade

µÀóè ªôÜòéêè÷ ¢Ýóëïù (ðòïáéòåôéëÜ)
»åôáôòïðÜ Ìåéòéóíïà °òéóôåòÀ/¢åêéÀ
Æï ðòïáéòåôéëÞ åêÀòôèíá óùçëòÀôèóè÷ äÝóëïù íðïòåÝ îá
ðòïóáòôèõåÝ åàëïìá ëáé áðÞ ôé÷ äàï ðìåùòÛ÷ ôè÷
åðéæÀîåéá÷ åòçáóÝá÷ (µì. ¶éëÞîá 5).
ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ
ΧΕΡΙΟΥ
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΣΚΟΥ
(∆εÝχνεται αναρτηµÛνο για
χρÜση µε το δεξÝ χÛρι).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Àνω Þψη)

¶éëÞîá 5. »åôáôòïðÜ Ìåéòéóíïà °òéóôåòÀ/¢åêéÀ µÀóè ªôÜòéêè÷

1. °æáéòÛóôå ôï ðñíá áðÞ ôèî áîôÝõåôè çöîÝá ðïù
âòÝóëåôáé ôï åêÀòôèíá óùçëòÀôèóè÷ ôïù äÝóëïù.
2. °æáéòÛóôå ôï åêÀòôèíá óùçëòÀôèóè÷ ôïù äÝóëïù áðÞ ôèî
åðéæÀîåéá åòçáóÝá÷ ôè÷ íïîÀäá÷ ëáé áæÜóôå ôï óôï ðìÀé.
3. °æáéòÛóôå ôïî ïòåéøÀìëéîï äáëôàìéï ôè÷ âÀóè÷
óôÜòéêè÷ äÝóëïù áðÞ ôèî åðéæÀîåéá åòçáóÝá÷
áæáéòñîôá÷ ôï åêáçöîéëÞ ðáêéíÀäé 14 mm (ðïù
âòÝóëåôáé ëÀôö áðÞ ôèî åðéæÀîåéá åòçáóÝá÷ ôè÷
ïäïîôéáôòéëÜ÷ íïîÀäá÷) ôï ïðïÝï áóæáìÝúåé ôï
äáëôàìéï óôèî åðéæÀîåéá åòçáóÝá÷.
4. °îáóèëñóôå ôïî ïòåéøÀìëéîï äáëôàìéï áðÞ ôèî Ûäòá
ôïù ëáé íåôáëéîÜóôå ôïî óôèî áîôÝõåôè ðìåùòÀ ôè÷
åðéæÀîåéá÷ åòçáóÝá÷.
5. ¶çëáôáóôÜóôå ôï åêáçöîéëÞ ðáêéíÀäé 14 mm óå íÝá
îÛá õÛóè ëáé óæÝêôå ôï åêáçöîéëÞ ðáêéíÀäé.
6. ¶çëáôáóôÜóôå ôï åêÀòôèíá óùçëòÀôèóè÷ óôïî
ïòåéøÀìëéîï äáëôàìéï.
7. ÆïðïõåôÜóôå ôï ðñíá óôèî áîïéøôÜ ïðÜ ôïù
åêáòôÜíáôï÷ óùçëòÀôèóè÷ äÝóëïù.
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¦Ýåóè °Ûòï÷ ëáé Áåòïà ªùóôÜíáôï÷
¡éá òùõíÝóåé÷ ðÝåóè÷ áÛòá ëáé îåòïà, áîáôòÛêôå óôï
åçøåéòÝäéï ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè - ºéâñôéá ªùîäÛóåöî
¢áðÛäïù (ŒÎ‰ÔÛË A-dec No. 85.2611. 00)

ÃäèçÝå÷ ¼òïîôÝäá÷
¡éá óùîéóôñíåîå÷ ïäèçÝå÷ áóèãÝá÷, áîáôòÛêôå óôï
åçøåéòÝäéï ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè -°óèãÝá Ãäïîôéáôòéëñî
»èøáîèíÀôöî. (ŒÎ‰ÔÛË A-dec No. 85.0696.00) .
¡éá ôè óùîéóôñíåîè æòïîôÝäá ôïù áùôÞîïíïù óùóôÜíáôï÷
ðáòïøÜ÷ îåòïà, áîáôòÛêôå óôïî ÃäèçÞ ÌòÜóôè °ùôÞîïíïù ªùóôÜíáôï÷ ¦áòïøÜ÷ Áåòïà ôè÷ A-dec
(ŒÎ‰ÔÛË A-dec No. 85.0675.00).

ÄùõíÝóåé÷ ¶ðéôïÝøéïù ªùóôÜíáôï÷
ÃòéúïîôÝöóè
¸ åðéôïÝøéá íïîÀäá Ûøåé ïòéúïîôéöõåÝ ëáôÀ ôèî
åçëáôÀóôáóè ëáé äå õá ðòÛðåé îá øòåéÀúåôáé òàõíéóè.
¿óôÞóï, áî è íïîÀäá øòåéÀúåôáé îá ïòéúïîôéöõåÝ, è
äéáäéëáóÝå÷ ðïù áëïìïùõïàî õá óá÷ âïèõÜóïùî.

ÃòéúïîôÝöóè »ðòï÷ - ¦Ýóö:
»å ôè íïîÀäá óá÷ ðáòÛøïîôáé äàï òùõíéóôéëÛ÷ âÝäå÷
ïòéúïîôÝöóè÷. µòÝóëïîôáé óôé÷ Àîö Ü ëÀôö ïðÛ÷ âéäñî
ïòéúïîôÝöóè÷ (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 6).
∞Ó Ë Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛË ÚÔ˜ Ù· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 6∞),
1. ÆïðïõåôÜóôå Ûîá áìæÀäé óôèî åðéæÀîåéá åòçáóÝá÷.
2. Ìáìáòñóôå ôï ëÀôö íÛòï÷ ôöî äàï âéäñî
óùîáòíïìÞçèóè÷.
3. ¶çëáôáóôÜóôå ôé÷ âÝäå÷ òàõíéóè÷ óôé÷ ëÀôö äàï ôòàðå÷
ëáé óæÝêôå ôé÷ íÛøòé ðïù è íïîÀäá îá ïòéúïîôéöõåÝ.
4. ¥áîáóæÝêôå ôé÷ âÝäå÷ áîÀòôèóè÷.
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ÆòïøÜìáôï 2615 Cascade / ¶ðéôïÝøéï 3175 Cascade
∞Ó Ë Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô (‰Â›ÙÂ
ÂÈÎfiÓ· 6µ):
1. ÆïðïõåôÜóôå Ûîá áìæÀäé óôèî åðéæÀîåéá åòçáóÝá÷.
2. Ìáìáòñóôå ôé÷ äàï ðÀîö âÝäå÷ áîÀòôèóè÷.
3.¶çëáôáóôÜóôå ôé÷ âÝäå÷ ïòéúïîôÝöóè÷ óôé÷ ðÀîö äàï
ôòàðå÷ ëáé óæÝêôå ôé÷ íÛøòé ðïù è íïîÀäá îá
ïòéúïîôéöõåÝ.
4. ¥áîáóæÝêôå ôé÷ âÝäå÷ áîÀòôèóè÷.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ
ΚΟΧΛΙΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΠΛΕΥΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ
(ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗ
ΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ

A

B

ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕικÞνεσ 6Α Ûωσ 6Β
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙ∆ΕΣ
(για ΟριζοντÝωση Μπροσ - ΠÝσω)
ΕΚΚΕΝΤΡΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗΣ
(Χρησιµοποιñντασ Ûνα
ανοιχτÞ κλειδÝ 19 mm)

¶éëÞîá 6. ÃòéúïîôÝöóè âÀóè÷ ôïÝøïù

ÃòéúïîôÝöóè áðÞ ôè íÝá ðìåùòÀ óôèî Àììè:
1. Ìáìáòñóôå ôé÷ ôÛóóåòé÷ åêáçöîéëÛ÷ âÝäå÷ óôïî ðÝîáëá
ðòïóÀòôèóè÷ ëáôÀ 1/4 ôè÷ óôòïæÜ÷.
2. ÆïðïõåôÜóôå Ûîá áìæÀäé óôèî åðéæÀîåéá åòçáóÝá÷.
3. Ìòèóéíïðïéñîôá÷ Ûîá áîïéøôÞ ëìåéäÝ 19 mm, çùòÝóôå
áðáìÀ ôï Ûëëåîôòï ïòéúïîôÝöóè÷ (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 6) Ûö÷
Þôïù åðéôåùøõåÝ è ïòéúïîôÝöóè ôè÷ ïäïîôéáôòéëÜ÷
íïîÀäá÷ (unit).
4. ¥áîáóæÝêôå ôé÷ âÝäå÷ áîÀòôèóè÷.
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ÆÀóè µòáøÝïîá ¶ìáôèòÝïù
Ùôáî íåôáëéîåÝôå ôè íïîÀäá õá ðòÛðåé îá ðáòáíÛîåé óôè
õÛóè ðïù ôèî ôïðïõåôÜóáôå. °î è íïîÀäá Ûøåé ôÀóè ðòï÷
áîàãöóè Ü ëáõÝúèóè è ôÀóè ôöî åóöôåòéëñî åìáôèòÝöî
ôïù âòáøÝïîá øòåéÀúïîôáé òàõíéóè.

ª¸»¶¹¿ª¸
¸ ôÀóè ôïù åìáôèòÝïù ðòÛðåé îá òùõíÝúåôáé íå
"ëáîïîéëÞ" âÀòï÷ óôèî åðéæÀîåéá åòçáóÝá÷. Ã äéóôáõÜ÷
äéáëÞðôè÷ ðÛäè÷ ðòÛðåé îá åÝîáé ëìåéóôÞ÷ (õÛóè ÃFF).
1. ¶îôïðÝóôå ôè âÝäá òùõíÝóåö÷ ëÀôö áðÞ ôï âòáøÝïîá
(‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 7).

ΕΞΑΓΩΝΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι 7 mm

¶éëÞîá 7. Äàõíéóè ÆÀóè÷ ¶ìáôèòÝïù

2. ÌòèóéíïðïéåÝóôå Ûîá åêáçöîéëÞ ëìåéäÝ 7 mm çéá îá
ëÀîåôå ôè òàõíéóè.
• °î è íïîÀäá ðáòåëëìÝîåé ëáõïäéëÀ, çùòÝóôå ôïî ëïøìÝá
äåêéÞóôòïæá çéá îá áùêèõåÝ è ôÀóè ôïù åìáôèòÝïù.
• °î è ïäïîôéáôòéëÜ íïîÀäá ðáòåëëìÝîåé áîïäéëÀ,
çùòÝóôå ôïî ëïøìÝá áòéóôåòÞóôòïæá çéá îá íåéöõåÝ è
ôÀóè ôïù åìáôèòÝïù.
8

850664.00_GK

4/1/99 1:33 PM

Page 9
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Äàõíéóè ¦Ûäè÷ µòáøÝïîá
ª¸»¶¹¿ª¸
ÄùõíÝóôå ôèî ôÀóè ôïù åìáôèòÝïù ðòéî ôè òàõíéóè ôïù
óùóôÜíáôï÷ ðÛäèóè÷ âòáøÝïîá (·Ó·ÊÂÚıÂ›ÙÂ ÛÙË ÛÂÏ›‰·
8). ¢ïëéíÀóôå ðÀìé ôï óàóôèíá ðÛäèóè÷ íåôÀ áðÞ ôè
òàõíéóè ôïù åìáôèòÝïù.
¸ áåòïëéîïàíåîè ðÛäè âòáøÝïîá ôè÷ åðéôïÝøéá÷ íïîÀäá÷
Ûøåé òùõíéóôåÝ áðÞ ôï åòçïóôÀóéï ëáé äåî ðòÛðåé îá
øòåéÀúåôáé ðåòáéôÛòö òàõíéóè. °î è ðÛäè äå óùçëòáôåÝ ôï
âÀòï÷, ðòñôá åìÛçêôå áî ï äéóôáõÜ÷ äéáëÞðôè÷ ôè÷ ðÛäè÷
åÝîáé áîïéøôÞ÷ (õÛóè ÃÁ) ëáé Þôé ùðÀòøåé ðáòïøÜ
ðåðéåóíÛîïù áÛòá (ôïùìÀøéóôïî 420 kPa) ðòï÷ ôè íïîÀäá.
°îáôòÛêôå óôï åçøåéòÝäéï ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè ºéâñôéá
ªùîäÛóåöî ¢áðÛäïù , (ŒÎ‰ÔÛË A-dec No. 85.2611.00) çéá
ðìÜòåé÷ ïäèçÝå÷ çéá ôé÷ äéáäéëáóÝå÷ òàõíéóè÷ áÛòá.
°î è ðÛäè äå óùçëòáôåÝ ôï âÀòï÷, íðïòåÝ îá åÝîáé ðïìà
øáìáòÜ. ¸ ðÛäè ðïù åÝîáé ðïìà óæéëôÜ õá ðòïëáìÛóåé Ûîá
ïêà õÞòùâï Ü õÞòùâï ôòéâÜ÷ Þôáî íåôáëéîåÝôå ôè íïîÀäá
ðòï÷ ôá ðÀîö Ü ðòï÷ ôá ëÀôö åîñ è ðÛäè äåî åÝîáé
åîåòçïðïéèíÛîè.

¡éá îá òùõíÝóåôå ôèî ðÛäè:
1. ºìåÝóôå ôï äéóôáõÜ äéáëÞðôè ðÛäè÷ (õÛóè ÃFF).
2. °æáéòÛóôå ôï âàóíá áðÞ ôèî ïðÜ ðòÞóâáóè÷ óôèî
áòéóôåòÜ ðìåùòÀ ôïù âòáøÝïîá (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 8).
ΟΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΒΥΣΜΑ

¶éëÞîá 8. ¦Ûäè µòáøÝïîá

(™˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· 10.)
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Äàõíéóè ¦Ûäè÷ µòáøÝïîá (óùîåøÝúåôáé)
3. ¦áôÜóôå ôï âòáøÝïîá ðòï÷ ôá ëÀôö íÛøòé ðïù è
åóöôåòéëÜ ïðÜ îá åùõùçòáííéóôåÝ íå ôèî åêöôåòéëÜ
ïðÜ ëáé øòèóéíïðïéÜóôå Ûîá åêÀçöîï ëìåéäÝ 4 mm .

ΟΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΕξαγωνικÞ ΚλειδÝ 7 mm

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΛΕΙ∆Ι 11 mm
(Ü Ûνα γαλλικÞ κλειδÝ)

¶éëÞîá 9. Äàõíéóè ¦Ûäè÷ µòáøÝïîá

ª¸»¶¹¿ª¸
ÄùõíÝóôå ôï ðáêéíÀäé ëáôÀ íéëòÛ÷ åðáùêÜóåé÷ ëáé
äïëéíÀóôå ðÀìé ôèî ðÛäè. °î óæÝêåôå Ü øáìáòñóåôå
ùðåòâïìéëÀ ôï ðáêéíÀäé òàõíéóè÷ íðïòåÝ îá
ðòïëáìÛóåôå úèíéÀ óôèî ðÛäè.
4. ¶îôïðÝóôå ôï ðåòéëÞøìéï òùõíÝóåö÷ ëÀôö áðÞ ôï
âòáøÝïîá (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 9).
• °È· Ó· ÛÊ›ÍÂÙÂ ÙËÓ ¤‰Ë, øòèóéíïðïéÜóôå Ûîá
áîïéøôÞ ëìåéäÝ 11 mm çéá îá óùçëòáôÜóåôå ôï
ðáêéíÀäé òàõíéóè÷ åîñ óôòÝâåôå ôï åêáçöîéëÞ ëìåéäÝ
äåêéÞóôòïæá.
• °È· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙÂ ÙËÓ ¤‰Ë, øòèóéíïðïéÜóôå Ûîá
áîïéøôÞ ëìåéäÝ 11 mm çéá îá óùçëòáôÜóåôå ôï
ðáêéíÀäé òàõíéóè÷ åîñ óôòÝâåôå ôï åêáçöîéëÞ ëìåéäÝ
áòéóôåòÞóôòïæá.
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ÄùõíÝóåé÷ ÆòïøÜìáôïù
Úãï÷ ¶ðéæÀîåéá÷ ¶òçáóÝá÷

¦ÄO¶¹¢O¦O¹¸ª¸
Æï ôòïøÜìáôï åÝîáé ðïìà âáòà. ¡éá ôèî áóæáìÜ
ïìïëìÜòöóè òàõíéóè÷ ôïù àãïù÷ ôïù ôòïøÜìáôïù
áðáéôïàîôáé äàï Àôïíá. ªæÝêôå ëáìÀ ôï ëïùíðÝ áæïà
òùõíÝóåôå ôï àãï÷ ôïù ôòïøÜìáôïù, áî ôï ëïùíðÝ äå
óæéøôåÝ ëáìÀ íðïòåÝ îá ðòïëáìÛóåôå óïâáòÞ óöíáôéëÞ
ôòáùíáôéóíÞ.
1. ºòáôÜóôå óôáõåòÀ ôï Àîö íÛòï÷ ôïù ôòïøÜìáôïù ñóôå
îá íèî ðÛóåé ëáé øáìáòñóôå ôï ëïùíðÝ.

¶éëÞîá 10. Äàõíéóè Úãïù÷ ÆòïøÜìáôïù

2. Ëãñóôå Ü øáíèìñóôå ôï Àîö íÛòï÷ ôïù ôòïøÜìáôïù Ûö÷
Þôïù îá æÛòåôå ôèî åðéæÀîåéá åòçáóÝá÷ óôï àãï÷ ðïù
õÛìåôå.
3. ªæÝêôå ëáìÀ ôï ëïùíðÝ. °î ôï Àîö íÛòï÷ ëáôåâáÝîåé, ôï
ëïùíðÝ äåî åÝîáé áòëåôÀ óæéçíÛîï.
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ÆòïøÜìáôï 2615 Cascade / ¶ðéôïÝøéï 3175 Cascade

ÄùõíÝóåé÷ ¶ðéôïÝøéïù ëáé ÆòïøÜìáôïù
ªùóôÜíáôï÷
Æï ôòïøÜìáôï Ü ôï åðéôïÝøéï âïèõïà ðïù äéáõÛôåôå
íðïòåÝ åàëïìá îá íåôáôòáðåÝ çéá øåéòéóíÞ ëáé íåôáæïòÀ
åòçáìåÝöî íå ôï áîôÝõåôï øÛòé.
°ðìÀ ðåòéóôòÛãôå ôï âòáøÝïîá ôïù âïèõïà óôèî áîôÝõåôè
ðìåùòÀ ôè÷ åðéæÀîåéá÷ åòçáóÝá÷ (µì. ¶éëÞîá 11).

¶éëÞîá 11. »åôáôòïðÜ Ìåéòéóíïà °òéóôåòÀ/¢åêéÀ

ÃòéúïîôÝöóè ¶ðéæÀîåéá÷ ¶òçáóÝá÷
¡éá îá ïòéúïîôéñóåôå ôèî åðéæÀîåéá åòçáóÝá÷
âïèõïà:
1. ÆïðïõåôÜóôå Ûîá áìæÀäé óôèî åðéæÀîåéá åòçáóÝá÷.
2. ¶ìÛçêôå áî åÝîáé ïòéúïîôéöíÛîï íðòï÷ ðÝóö ëáé óôá
ðìÀçéá.
3. ¶îôïðÝóôå ôé÷ ôÛóóåòé÷ âÝäå÷ óùçëòÀôèóè÷ ðïù
âòÝóëïîôáé óôï äÝóëï éóïóôáõíÝóåö÷ óôèî ëÀôö
ðìåùòÀ ôè÷ åðéæÀîåéá÷ åòçáóÝá÷ (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 12). »å
Ûîá åêÀçöîï ëìåéäÝ 5 mm øáìáòñóôå áììÀ íèî
áæáéòÛóåôå áùôÛ÷ ôé÷ âÝäå÷.
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ÆòïøÜìáôï 2615 Cascade / ¶ðéôïÝøéï 3175 Cascade
ΒΙ∆ΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΒΙ∆ΕΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗΣ

∆ΙΣΚΟΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΒΙ∆ΕΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗΣ

ΒΙ∆ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΛΑΒΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

¶éëÞîá 12. ÃòéúïîôÝöóè ôè÷ ¶ðéæÀîåéá÷ ¶òçáóÝá÷
(Íðïãè áðÞ ôï ëÀôö íÛòï÷ ôè÷ åðéæÀîåéá÷ åòçáóÝá÷ ëáé øöòÝ÷ ôï
âòáøÝïîá âïèõïà Ü ëéâñôéï óùîäÛóåöî.)

4. ¶îôïðÝóôå ôé÷ ôÛóóåòé÷ òùõíéóôéëÛ÷ âÝäå÷ ïòéúïîôÝöóè÷
(ùðÀòøåé íÝá óå ëÀõå çöîÝá ôïù äÝóëïù éóïóôáõíÝóåö÷
ëÀôö áðÞ ôèî åðéæÀîåéá åòçáóÝá÷ ôè÷ ïäïîôéáôòéëÜ÷
íïîÀäá÷).
ÃòéúïîôÝöóè »ðòï÷ - ¦Ýóö:
Áá ëïéôÀúåôå ðòï÷ ôèî åðéæÀîåéá åòçáóÝá÷.
∞Ó Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÎÏ›ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· ÂÛ¿˜,
øòèóéíïðïéÜóôå Ûîá åêáçöîéëÞ ëìåéäÝ 5 mm çéá îá
óæÝêåôå ôé÷ äàï òùõíéóôéëÛ÷ âÝäå÷ ðïù åÝîáé ðìèóéÛóôåòá
óå óá÷ íÛøòé ðïù îá ïòéúïîôéöõåÝ è åðéæÀîåéá åòçáóÝá÷.
∞Ó Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÎÏ›ÓÂÈ ·fi ÂÛ¿˜, óæÝêôå ôé÷
äàï áîôÝõåôå÷ òùõíéóôéëÛ÷ âÝäå÷ íÛøòé ðïù îá
ïòéúïîôéöõåÝ è åðéæÀîåéá åòçáóÝá÷.
ÃòéúïîôÝöóè áðÞ ôè íÝá ðìåùòÀ óôèî Àììè:
Áá ëïéôÀúåôå ðòï÷ ôèî åðéæÀîåéá åòçáóÝá÷.
∞Ó Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÎÏ›ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, óæÝêôå
ôé÷ äàï òùõíéóôéëÛ÷ âÝäå÷ óôèî áòéóôåòÜ ðìåùòÀ ôïù
åìÀóíáôï÷ ïòéúïîôÝöóè÷ íÛøòé ðïù îá ïòéúïîôéöõåÝ è
åðéæÀîåéá åòçáóÝá÷.
∞Ó Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÎÏ›ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿, óæÝêôå ôé÷
äàï òùõíéóôéëÛ÷ âÝäå÷ óôè äåêéÀ ðìåùòÀ ôïù åìÀóíáôï÷
ïòéúïîôÝöóè÷ íÛøòé ðïù îá ïòéúïîôéöõåÝ è åðéæÀîåéá
åòçáóÝá÷.
5. °æïà ôåìåéñóåôå áùôÛ÷ ôé÷ òùõíÝóåé÷ óæÝêôå ôé÷ ôÛóóåòé÷
âÝäå÷ áîÀòôèóè÷ ëáé åìÛçêôå ðÀìé áî è åðéæÀîåéá
åòçáóÝá÷ åÝîáé ïòéúïîôéöíÛîè.
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850664.00_GK

4/1/99 1:33 PM

Page 14

ïðÜ Ìåéòéóíïà °òéóôåòÀ/¢åêéÀ¦òïóäéïòéóíÞ÷

ÆòïøÜìáôï 2615 Cascade / ¶ðéôïÝøéï 3175 Cascade

ªùîôÜòèóè
ªùììÛëôè÷ ªôåòåñî ¤ùíÀôöî..................................ÛÂÏ›‰· 4
¶ðÝóè÷ áîáæåòõåÝôå óôá áëÞìïùõá Ûççòáæá ôè÷ A-dec çéá
ðåòéóóÞôåòå÷ ðìèòïæïòÝå÷ óùîôÜòèóè÷:
ÌåéòéóôÜòéï µïèõïà

ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè
ÌåéòéóôÜòéï µïèõïà ...................................85.2610.00
ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè
ºìéâáîéúÞíåîè÷ °åòïóàòéççá÷ ...............85.0680.00
ÃäèçÝå÷ ¼òïîôÝäá÷
ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè
°óèãÝá Ãäïîôéáôòéëñî »èøáîèíÀôöî 85.0696.00
ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè
°ùôÞîïíï ªàóôèíá ¦áòïøÜ÷ Áåòïà ........85.0675.00
¦áòïøÛ÷ Äåàíáôï÷

ÃäèçÞ÷ ºáôÞøïù KéâöôÝïù ¢áðÛäïù .....85.2611.00

ÄùõíÝóåé÷ ëáé ¦òïäéáçòáæÛ÷
ÄùõíÝóåé÷ ¶ðéôïÝøéïù ªùóôÜíáôï÷:
ÃòéúïîôÝöóè.......................................................ÛÂÏ›‰· 6
ÆÀóè µòáøÝïîá ¶ìáôèòÝïù ...............................ÛÂÏ›‰· 8
Äàõíéóè ¦Ûäè÷ µòáøÝïîá..................................ÛÂÏ›‰· 9
ÄùõíÝóåé÷ ÆòïøÜìáôïù:
Úãï÷ ¶ðéæÀîåéá÷ ¶òçáóÝá÷ ...........................ÛÂÏ›‰· 11
ÄùõíÝóåé÷ ¶ðéôïÝøéïù ëáé ÆòïøÜìáôïù ªùóôÜíáôï÷:
µÀóè ªôÜòéêè÷ ¢Ýóëïù (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ‹)
»åôáôòïðÜ Ìåéòéóíïà °òéóôåòÀ/¢åêéÀ........ÛÂÏ›‰· 5
»åôáôòïðÜ Ìåéòéóíïà °òéóôåòÀ/¢åêéÀ .......ÛÂÏ›‰· 12
ÃòéúïîôÝöóè ¶ðéæÀîåéá÷ ¶òçáóÝá÷ ...............ÛÂÏ›‰· 12
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Cascade 2615 Cart / Cascade 3175 Wall Mount

Ρυθμίσεις και προδιαγραφές
(συνέχεια)
Ρυθμίσεις εξαρτήματος προσαρμογής σε τοίχο
και τροχήλατο:
Εξάρτημα συγκράτησης δισκαρίου (προαιρετικό)
Μετατροπή αριστερά / δεξιά........................σελίδα 5
Μετατροπή αριστερά / δεξιά..................... σελίδα 12
Ισοστάθμιση επιφάνειας εργασίας .......... σελίδα 12
Απαιτήσεις συντήρησης για τη λειτουργία της
μονάδας:
Ελάχιστη ποσότητα αέρα:
70,80 l/min σε πίεση 551 kPa
Ελάχιστη ποσότητα νερού:
5,68 l/min σε πίεση 276 kPa
Ελάχιστη αναρρόφηση:
339,84 l/min σε 27 kPa
Προδιαγραφές τροχήλατου:
Κάθετο φορτίο 11,34 kg αποτελεί τη μέγιστη
ικανότητα ασφαλούς φόρτωσης της επιφάνειας
εργασίας.
Κάθετο φορτίο 2,27 kg αποτελεί τη μέγιστη
ικανότητα ασφαλούς φόρτωσης του εξαρτήματος
συγκράτησης του προαιρετικού δισκαρίου.
Προδιαγραφές εξαρτήματος προσαρμογής σε τοίχο:
Κάθετο φορτίο 18,14 kg στην επιφάνεια εργασίας θα
υποστηρίζεται από το φρένο του βραχίονα.
Μέγιστο βάρος μονάδας 45,36 kg.
Η μέγιστη ροπή του δημιουργείται στον τοίχο από
την ελεύθερα στηριζόμενη μονάδα, είναι 270 N·m.
Κάθετο φορτίο 2,27 kg αποτελεί τη μέγιστη
ικανότητα ασφαλούς φόρτωσης του εξαρτήματος
συγκράτησης του προαιρετικού δισκαρίου.
Αποτιμήσεις διπλών υποδοχών:
120 VAC, μέγιστη ένταση 20 A, με περιορισμό
ασφαλειοδιακόπτη.
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Αναγνώριση συμβόλων
Σύμβολο Περιγραφή
Αναγνωρισμένο από την Underwriters Laboratories Inc. σχετικά με κινδύνους ηλεκτροπληξίας, φωτιάς και
μηχανικούς κινδύνους, μόνο σύμφωνα με την προδιαγραφή UL 60601-1 (2601-1) και σε συμφωνία κοινής
αναγνώρισης με την προδιαγραφή CAN/CSA C22.2, Αρ. 601.1.
Ταξινομημένο από την Underwriters Laboratories Inc. σχετικά με κινδύνους ηλεκτροπληξίας, φωτιάς και
μηχανικούς κινδύνους, μόνο σύμφωνα με την προδιαγραφή UL 60601-1 (2601-1) και σε συμφωνία κοινής
αναγνώρισης με την προδιαγραφή CAN/CSA C22.2, Αρ. 601.1.
Ταξινομημένο από την UL στα πρότυπα ασφαλείας UL 61010A-1, BS EN 61010-2-010 και στα Καναδικά
(CAN/CSA C22.2, Αρ. 1010,1-92) πρότυπα ασφαλείας.
Συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες της ΕΕ (αναφερθείτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης).

Προστατευτική γείωση.

Λειτουργική γείωση.

Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έντυπα. Δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα επισκευάσιμα από το χρήστη.
Προσοχή, ηλεκτρική τάση. Η αφαίρεση του καλύμματος επιτρέπεται μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
Εξάρτημα τάξης B.

Εξοπλισμός τάξης II.

Προσοχή: Οι μεταλλικές επιφάνειες μπορεί να είναι καυτές κατά τη διάρκεια του κύκλου αποξήρανσης και κατόπιν.

Ταξινόμηση εξοπλισμού (EN 60601-1)
Τύπος / Κατάσταση Ταξινόμηση
Τύποι προστασίας από
ηλεκτροπληξία

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑΞΗΣ I: Ιατρικές πολυθρόνες, ιατρικά φωτιστικά και τροφοδοτικά
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑΞΗΣ II: Συστήματα παροχής προσαρμοσμένα σε πολυθρόνα, τοίχο και τροχήλατο

Βαθμός προστασίας από
ηλεκτροπληξία

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΑΞΗΣ Β: Μόνο συστήματα παροχής

Βαθμός προστασίας κατά
εισχώρησης νερού

ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Όλα τα προϊόντα

Τύπος λειτουργίας

ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Όλα τα μοντέλα εκτός από τις οδοντιατρικές πολυθρόνες
ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΩΣΗ: Οδοντιατρικές πολυθρόνες 5 % κύκλος λειτουργίας

Εύφλεκτα αέρια:

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών αναμειγμένων με αέρα,
οξυγόνο, ή νιτρώδες οξύ, όπου η συγκέντρωση αυτών των αερίων μπορεί να αυξηθεί
(κλειστός χώρος).
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Ηλεκτρική αποτίμηση
Τύπος

Προδιαγραφή

Τάση (Volt) 100/110-120/220-240 VAC

Συχνότητα 50-60 Hz

Ηλεκτρική
τάση

Όπως έχει διαμορφωθεί και καθοριστεί στο εγχειρίδιο εξοπλισμού (προϊόντα τάξης 15 Α ή μεγαλύτερης απαιτούν
αποκλειστικό κύκλωμα, καθορισμένο στον πίνακα διανομής).

Προδιαγραφές περιβάλλοντος
Θερμοκρασία / υγρασία

Προδιαγραφή

Θερμοκρασία κατά την
αποθήκευση / μεταφορά:

-40 °C έως 70 °C - Σχετική υγρασία: 80 % για θερμοκρασία έως 31 °C, μειούμενη
γραμμικά στο 50 % σε θερμοκρασία 40 °C.

Θερμοκρασία λειτουργίας:

10 °C έως 40 °C - Σχετική υγρασία: 80 % για θερμοκρασία έως 31 °C, μειούμενη
γραμμικά στο 50 % σε θερμοκρασία 40 °C.

Εσωτερική χρήση:

Υψόμετρο έως 2.000 μέτρα, κατηγορία εγκατάστασης II, βαθμός μόλυνσης 2.
(μόνο UL 61010A-1 και CAN/CSA C22.2, Αρ. 1010.1-92)
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