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Πνευματικά δικαιώματα
© 2013 A‑dec Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η A‑dec Inc. δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικά με αυτό το υλικό,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, υπονοούμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας
και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η A‑dec Inc. δεν θα θεωρείται
υπεύθυνη για οποιαδήποτε σφάλματα που περιέχονται στο παρόν, ή για
οποιεσδήποτε συμπτωματικές ή άλλου είδους ζημιές που αφορούν την προμήθεια,
απόδοση, ή χρήση αυτού του υλικού. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το
έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Εάν αντιμετωπίσετε
οποιαδήποτε προβλήματα με τα παρεχόμενα έντυπα, παρακαλούμε ενημερώστε μας
γραπτώς. Η A‑dec Inc. δεν εγγυάται ότι αυτό το έγγραφο δεν περιέχει σφάλματα.
Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση ή η αναμετάδοση
οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή ή με
οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της
δημιουργίας φωτοαντιγράφων, της μαγνητοφώνησης ή της χρήσης οποιουδήποτε
συστήματος αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς προηγούμενη
γραπτή άδεια από την A‑dec Inc.

Εμπορικά σήματα και επιπλέον δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Η ονομασία A-dec, ο λογότυπος της A‑dec και οι ονομασίες A‑dec 500, A‑dec 300,
Cascade, Cascade Master Series, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV,
Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC και Radius αποτελούν
εμπορικά σήματα κατατεθέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Οι
ονομασίες A‑dec 200, Preference Slimline και reliablecreativesolutions είναι επίσης
εμπορικά σήματα της A‑dec Inc. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή ή
οποιαδήποτε μεταχείριση κανενός από τα εμπορικά σήματα ή τις εμπορικές
επωνυμίες του παρόντος εγγράφου χωρίς τη ρητή, έγγραφη συγκατάθεση του
κατόχου του εμπορικού σήματος.
Ορισμένα σύμβολα του πληκτρολογίου αφής αποτελούν ιδιοκτησία της A‑dec Inc.
Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση αυτών των συμβόλων, πλήρως ή
μερικώς, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της A‑dec Inc.
Κανονιστικές πληροφορίες
Το έγγραφο Κανονιστικές πληροφορίες και προδιαγραφές παρέχεται μαζί με τον
οδοντιατρικό εξοπλισμό της A-dec, όπως επιβάλλεται από τις απαιτήσεις των
κανονιστικών υπηρεσιών. Εάν χρειάζεστε αυτές τις πληροφορίες, παρακαλούμε
επισκεφτείτε τη Βιβλιοθήκη Εγγράφων στον ιστότοπο www.a-dec.com.

Συντήρηση προϊόντων
Για πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον
τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec.

Εγγύηση

Εγγύηση:
Η A‑dec εγγυάται τα προϊόντα της κατά ελαττωμάτων 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 (εξαιρουμένου του
κόστους εργασίας). Ο αγοραστής δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα
αποκατάστασης. Εξαιρείται κάθε ειδική, συμπτωματική και
επακόλουθη ζημία. Η γραπτή κοινοποίηση παραβίασης της
εγγύησης πρέπει να παραδίδεται στην A‑dec εντός της περιόδου
εγγύησης. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά που οφείλεται σε
ακατάλληλη εγκατάσταση ή συντήρηση, σε ατύχημα ή σε εσφαλμένη
χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημίες που προέρχονται από τη
χρήση διαδικασιών ή χημικών καθαρισμού, απολύμανσης ή
αποστείρωσης. Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τους λαμπτήρες του
προβολέα. Η μη τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στις οδηγίες
χρήσης της A‑dec (οδηγίες χρήσης και συντήρησης) μπορεί να έχουν
ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η A‑dec εγγυάται τους
κυλίνδρους ανύψωσης και κλίσης της οδοντιατρικής έδρας της A‑dec
για δέκα έτη από την ημερομηνία αγοράς της έδρας ή του εκάστοτε
κυλίνδρου. Αυτή η εγγύηση έχει αναδρομική ισχύ για τους
κυλίνδρους έδρας της A‑dec που χρησιμοποιούνται ήδη. Η εγγύηση
καλύπτει κυλίνδρους έδρας για τους οποίους η A‑dec διαπιστώνει ότι
έχουν κατασκευαστικά ελαττώματα. Οι κύλινδροι του σκαμπώ
καλύπτονται από εγγύηση ενός έτους της A-dec.
Η εγγύηση της A‑dec καλύπτει τους κυλίνδρους ανύψωσης και
κλίσης της οδοντιατρικής έδρας της A‑dec για δέκα έτη από την
ημερομηνία αγοράς της έδρας ή του κυλίνδρου. Αυτή η εγγύηση
έχει αναδρομική ισχύ για τους κυλίνδρους εδρών της A‑dec που η
A‑dec διαπιστώνει ότι έχουν κατασκευαστικά ελαττώματα. Οι
κύλινδροι του σκαμπώ καλύπτονται από εγγύηση ενός έτους της
A-dec. Δεν παρέχεται ουδεμία άλλη εγγύηση για εμπορευσιμότητα
ή άλλο σκοπό. Για πληροφορίες σέρβις, επικοινωνήστε με τον
τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec. Ελέγξτε τους
τοπικούς κώδικες και τις απαιτήσεις της ADA (Americans with
Disabilities Act - Νομοθετική πράξη για τους Αμερικανούς με
αναπηρίες) για την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος.

Προσοχή
Η ομοσπονδιακή νομοθεσία περιορίζει την πώληση αυτής της
συσκευής μόνο από ή κατόπιν εντολής οδοντιάτρου, ιατρού ή
άλλου επαγγελματία με σχετική άδεια σύμφωνα με τη νομοθεσία
της Πολιτείας στην οποία εξασκεί το επάγγελμά του, για χρήση ή
παραγγελία χρήσης αυτής της συσκευής.
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Σχετικά με τον εξοπλισμό του βοηθού σας
Ο εξοπλισμός βοηθού περιλαμβάνει συνήθως τη σύριγγα, τη
διάταξη εκκένωσης μεγάλου όγκου (HVE) και τη σιελαντλία
ως στάνταρ εξοπλισμό. Όλα τα εξαρτήματα είναι
αποστειρώσιμα σε αυτόκαυστο. Ορισμένες μονάδες και
τροχήλατα ενδέχεται να περιλαμβάνουν μια πρόσθετη
διάταξη εκκένωσης μεγάλου όγκου (HVE) ως προαιρετικό
εργαλείο. Ο συλλέκτης αμαλγάματος (βλ. Εικόνες 3 και 4 στη
σελίδα 7) περιλαμβάνεται επίσης στον εξοπλισμό βοηθού,
αλλά η θέση του ποικίλλει ανάλογα με το σύστημά σας.

Σύριγγα αποστειρώσιμη
σε αυτόκαυστο
Πρόσθετη διάταξη HVE
αποστειρώσιμη σε
αυτόκαυστο, με μηχανισμό
ταχείας αποσύνδεσης
(προαιρετικά)

Σιελαντλία αποστειρώσιμη
σε αυτόκαυστο
Διάταξη HVE
αποστειρώσιμη σε
αυτόκαυστο, με
μηχανισμό ταχείας
αποσύνδεσης

Εικόνα 1. Εξοπλισμός βοηθού
(απεικονίζεται με προαιρετική ενοποιημένη βάση τεσσάρων
θέσεων και πρόσθετη διάταξη HVE)
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Στοιχεία ελέγχου
Η θέση του κύριου διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
πνευματικού εξοπλισμού για τον εξοπλισμό βοηθού ποικίλει,
αλλά η λειτουργία του παραμένει η ίδια. Όταν μετακινείτε το
διακόπτη στη θέση ενεργοποίησης (ON), ενεργοποιείται η
παροχή αέρα και νερού στο σύστημα. Όταν η μονάδα δεν
βρίσκεται υπό επιτήρηση, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση
απενεργοποίησης (OFF) για την αποτροπή της πρόκλησης
ζημιάς σε περίπτωση διαρροής νερού.
Όταν ο εξοπλισμός βοηθού είναι εγκατεστημένος μαζί με το
σύστημα παροχής (π.χ. σύστημα συνδεδεμένο στην έδρα,
τροχήλατο σύστημα duo, μονάδα duo Preference ή μονάδα
επιτοίχιου συστήματος duo), ο κύριος διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης πνευματικού εξοπλισμού βρίσκεται στην
κεφαλή ελέγχου.
Όταν ο εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος σε τροχήλατο
σύστημα βοηθού ή σε επιτοίχιο σύστημα βοηθού, ο κύριος
διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πνευματικού
εξοπλισμού βρίσκεται στο πλάι της μονάδας του τροχήλατου
ή του επιτοίχιου συστήματος.
Όταν ο εξοπλισμός βοηθού είναι συνδεδεμένος στην έδρα,
ο κύριος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
πνευματικού εξοπλισμού βρίσκεται στο πλάι του κουτιού
δαπέδου.
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Εργαλεία
Αποστειρώσιμη σε αυτόκαυστο διάταξη HVE και σιελαντλία
Ο εξοπλισμός βοηθού περιλαμβάνει διάταξη εκκένωσης
μεγάλου όγκου (HVE) και σιελαντλία με δυνατότητα
αποστείρωσης σε αυτόκαυστο. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει
προαιρετικά μια δεύτερη διάταξη εκκένωσης μεγάλου όγκου
(HVE). Η αποστειρώσιμη σε αυτόκαυστο διάταξη HVE και
σιελαντλία είναι εξαρτήματα εφοδιασμένα με μηχανισμό ταχείας
αποσύνδεσης, για την αφαίρεση του σώματος της βαλβίδας από
τη σωλήνωση για καθαρισμό και αποστείρωση σε αυτόκαυστο.

Μετατροπή της αποστειρώσιμης σε αυτόκαυστο διάταξης εκκένωσης
μεγάλου όγκου (HVE) για χρήση από δεξιόχειρες/αριστερόχειρες
Για την αφαίρεση της
βαλβίδας ελέγχου,
πιέστε στην πλευρά με
τη μικρότερη διάμετρο
Σώμα
βαλβίδας

Διάταξη
εκκένωσης
μεγάλου
όγκου
(HVE)

Σιελαντλία
Βαλβίδα
ελέγχου

Εικόνα 2.
Η διάταξη HVE και η σιελαντλία μπορούν εύκολα να μετατραπούν
για χειρισμό από δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες (βλ. Εικόνα 2).
Για να μετατρέψετε τη διάταξη HVE ή τη σιελαντλία για χρήση
με το αντίθετο χέρι, πιέστε τη βαλβίδα ελέγχου έξω από το σώμα
της βαλβίδας HVE (βλ. Εικόνα 2). Περιστρέψτε τη βαλβίδα
ελέγχου κατά 180° και κατόπιν πιέστε την πάλι στη θέση της.
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Ασηψία συγκροτήματος σώματος βαλβίδας
διάταξης HVE/σιελαντλίας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι γραμμές αναρρόφησης θα πρέπει να καθαρίζονται στο τέλος
κάθε ημέρας, με χρήση απορρυπαντικού ή απορρυπαντικούαπολυμαντικού με βάση το νερό διαμέσου του συστήματος.
Αν χρησιμοποιείτε προστατευτικό κάλυμμα στο κυρίως σώμα
της διάταξης HVE και της σιελαντλίας, να αντικαθιστάτε το
προστατευτικό κάλυμμα μετά από κάθε ασθενή. Καθαρίζετε και
απολυμαίνετε αυτά τα εργαλεία στο τέλος κάθε ημέρας ή μετά
από κάθε ασθενή σε περίπτωση φθοράς του προστατευτικού
καλύμματος. Αν δεν χρησιμοποιείτε προστατευτικό κάλυμμα
ή αν κάνετε κάποια στοματική χειρουργική επέμβαση, να
καθαρίζετε και να απολυμαίνετε πάντα αυτά τα εργαλεία
μετά από κάθε ασθενή.

Απολύμανση
Για την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ του συγκροτήματος σώματος της
βαλβίδας της διάταξης HVE και της σιελαντλίας, χωρίς να
το αποσυνδέσετε από το σύστημα αναρρόφησης:
1. Αφαιρέστε το άκρο αναρρόφησης από τη διάταξη HVE ή
τη σιελαντλία.
2. Απολυμάνετε το συγκρότημα σώματος της βαλβίδας
χρησιμοποιώντας ένα απολυμαντικό μέτριας ισχύος,
σύμφωνα με τις οδηγίες του απολυμαντικού. Η A‑dec
συνιστά τη χρήση φαινολικού (διπλού) απολυμαντικού
με βάση το νερό.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του
απολυμαντικού σχετικά με το χρόνο επαφής.
4. Λειτουργήστε τις βαλβίδες της διάταξης HVE και της
σιελαντλίας αρκετές φορές για να βεβαιωθείτε ότι
περιστρέφονται ομαλά.
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Ασηψία συγκροτήματος σώματος βαλβίδας διάταξης HVE/
σιελαντλίας (συνέχεια)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα συγκροτήματα σώματος βαλβίδας της A‑dec είναι ανθεκτικά
στη θερμότητα που παράγεται κατά την αποστείρωση. Οι χρήστες
μπορούν να εκτελούν αποστείρωση κατά την κρίση τους.

Περιοδική συντήρηση και αποστείρωση
Για την ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ της
διάταξης HVE και σιελαντλίας, όταν είναι αποσυνδεδεμένες
από το σύστημα αναρρόφησης (η συχνότητα καθορίζεται από
το χρήστη):
1. Απενεργοποιήστε την αναρρόφηση ή ανοίξτε τη βαλβίδα
ελέγχου, πριν αποσυνδέσετε τη διάταξη HVE ή τη
σιελαντλία.
2. Αφαιρέστε το άκρο αναρρόφησης από τη διάταξη HVE ή τη
σιελαντλία. Απορρίψτε τα αναλώσιμα άκρα αναρρόφησης.
3. Αφαιρέστε το συγκρότημα σώματος βαλβίδας της διάταξης
HVE ή της σιελαντλίας από τη γραμμή αναρρόφησης,
διαχωρίζοντάς το από τη σωλήνωση στο άκρο.
4. Αποσυναρμολογήστε το συγκρότημα σώματος της
βαλβίδας, εξωθώντας τη βαλβίδα ελέγχου από το σώμα
της βαλβίδας της διάταξης HVE ή της σιελαντλίας.
5. Ελέγξτε το δακτύλιο Ο. Αφαιρέστε και απορρίψτε τους,
αν έχουν υποστεί ζημιά.
6. Καθαρίστε τους δακτυλίους O που δεν έχουν υποστεί
ζημιά με μια μαλακή βούρτσα και ένα απορρυπαντικό
εγκεκριμένο από τις υγειονομικές αρχές. Οι δακτύλιοι Ο
μπορούν να καθαριστούν είτε ενώ είναι τοποθετημένοι
στη θέση τους είτε αφού αφαιρεθούν. Η απόφαση
εναπόκειται στο χρήστη.
7. Καθαρίστε όλες τις εξωτερικές και τις εσωτερικές
επιφάνειες του σώματος της βαλβίδας και της βαλβίδας
ελέγχου χρησιμοποιώντας ένα απορρυπαντικό
εγκεκριμένο από τις υγειονομικές αρχές και τις βούρτσες
που παρέχονται μαζί με το προϊόν (ή αντίστοιχες).
Οι αυλοί ή τα κανάλια του σώματος της βαλβίδας πρέπει
να καθαρίζονται με βούρτσα κατάλληλου μήκους και
διαμέτρου. Η βούρτσα πρέπει να έχει επαρκές μήκος,
ώστε να εκτείνεται σε ολόκληρο τον αυλό.
8. Εκπλύνετε σχολαστικά με νερό.
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9.

Υποβάλετε τα επιμέρους εξαρτήματα του
αποσυναρμολογημένου σώματος της βαλβίδας σε
επεξεργασία σε ένα πλυντήριο-απολυμαντήριο. Αν δεν
διατίθεται πλυντήριο-απολυμαντήριο, τα επιμέρους
εξαρτήματα του συγκροτήματος σώματος της βαλβίδας
πρέπει να απολυμαίνονται διά χειρός, με χρήση ενός
απολυμαντικού εγκεκριμένου από τις υγειονομικές αρχές.
10. Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν εντελώς.
Αποστειρώστε τα εξαρτήματα του συγκροτήματος σώματος
της βαλβίδας σε θερμοκρασία 132 – 134° C (270 – 273° F)
για 4 λεπτά σε αποστειρωτή με προκατεργασία εν κενώ ή
σε θερμοκρασία 132 – 134° C (270 – 273° F) για 6 λεπτά σε
αποστειρωτή με βαρυτική μετατόπιση.
11. Πριν από τη χρήση, αντικαταστήστε αν χρειάζεται τους
δακτυλίους Ο, λιπάνετέ τους με λιπαντικό σιλικόνης A‑dec
και συναρμολογήστε ξανά το συγκρότημα σώματος της
βαλβίδας.
12. Τοποθετήστε ξανά το συγκρότημα σώματος της βαλβίδας
στο άκρο της σωλήνωσης.
13. Ενεργοποιήστε τις βαλβίδες ελέγχου της διάταξης HVE και
της σιελαντλίας αρκετές φορές, για να βεβαιωθείτε ότι
περιστρέφονται ομαλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη λίπανση των δακτυλίων Ο των εργαλείων χρησιμοποιείτε
μόνο λιπαντικό σιλικόνης. Τα προϊόντα με βάση το πετρέλαιο
προκαλούν μόνιμη ζημιά στους δακτυλίους Ο.
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Ασηψία άκρων διάταξης HVE/σιελαντλίας
Αναλώσιμα άκρα
Αποστειρώστε με θερμότητα τα ανοξείδωτα άκρα της διάταξης
HVE μετά από κάθε χρήση. Εάν χρησιμοποιείτε άκρα HVE και
σιελαντλίας μίας χρήσης, αντικαταστήστε τα με νέα άκρα μετά
από κάθε χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα αναλώσιμα άκρα της διάταξης HVE και της
σιελαντλίας δεν μπορούν να αποστειρωθούν
και δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
Η επαναχρησιμοποίηση των άκρων ενδέχεται να
οδηγήσει στη μετάδοση νοσημάτων απειλητικών
για τη ζωή στους ασθενείς.

Αποστειρώσιμα άκρα
Για να καθαρίσετε και να αποστειρώσετε ένα ανοξείδωτο
άκρο HVE:
1. Αφαιρέστε το άκρο HVE από τη διάταξη HVE.
2. Καθαρίστε και ξεπλύνετε το άκρο HVE με τη χρήση ήπιου
απορρυπαντικού και νερού, κατόπιν αφήστε το άκρο να
στεγνώσει εντελώς.
3. Αποστειρώστε το άκρο σε αυτόκαυστο με ατμό για
τουλάχιστον 4 λεπτά σε θερμοκρασία παραμονής 134° C
(273° F).
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Συλλέκτης αμαλγάματος
Ο συλλέκτης αμαλγάματος αποτρέπει την εισχώρηση στερεών
αντικειμένων στο κεντρικό σύστημα αναρρόφησης (βλ. Εικόνες 3
και 4).

Συλλέκτης
αμαλγάματος

Εικόνα 3. Συλλέκτης αμαλγάματος σε συστήματα Cascade και Radius

Τροχήλατη
μονάδα Decade
Συγκρότημα
συλλέκτη
αμαλγάματοςκυλίνδρου

Εικόνα 4. Τροχήλατη μονάδα Decade, Συλλέκτης αμαλγάματος
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Ασηψία συλλέκτη αμαλγάματος
Αφαιρέστε και καθαρίστε τη σήτα του συλλέκτη αμαλγάματος
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (χρησιμοποιώντας ένα ήπιο
απορρυπαντικό και νερό) ή απορρίψτε και αντικαταστήστε τη
σήτα για τα προϊόντα Cascade (βλ. Εικόνα 5) ή για τα προϊόντα
Decade (βλ. Εικόνα 6). Αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση
σωστής αναρρόφησης από το κεντρικό σύστημα αναρρόφησης
και διατήρησης σωστής ασηψίας του χώρου θεραπείας.

Συλλέκτης αμαλγάματος σε προϊόντα Cascade
Κλείστε το σύστημα αναρρόφησης, ή, αν είναι ανοικτό, ανοίξτε
τη βαλβίδα ελέγχου της διάταξης HVE ώστε να μπορέσετε να
αφαιρέσετε ευκολότερα το πώμα του συλλέκτη αμαλγάματος.
Αφαιρέστε τη σήτα και το πώμα του συλλέκτη αμαλγάματος
από το σύνδεσμο. Αφαιρέστε το πώμα. Η σήτα είναι
προσαρτημένη στο πώμα.
Αφαιρέστε τη σήτα από το πώμα. Τοποθετήστε τον αντίχειρά
σας στη μεγάλη οπή και το δείκτη πάνω στο κλειδί που
βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη μεγάλη οπή (βλ. Εικόνα
5). Πιέστε και στη συνέχεια σύρετε το πώμα και αφαιρέστε το
από τη σήτα. Καθαρίστε τη σήτα. Αν το σύστημά σας έχει
αναλώσιμη διάταξη HVE, απορρίψτε τη σήτα σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αδειάζετε τη σήτα στο πτυελοδοχείο. Διαφορετικά,
θα αποφραχθεί η αποχέτευση.
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Σύνδεσμος
συστήματος
αναρρόφησης

Σήτα συλλογής
αμαλγάματος

Κλειδί (ευθυγραμμίστε για
την επανατοποθέτηση)
Κύπελλο
συλλέκτη
αμαλγάματος

Σωλήνωση
εργαλείων
χειρός διάταξης
HVE

Μεγάλη οπή (κάτω
μέρος, ευθυγραμμίστε
για την
επανατοποθέτηση)

Εικόνα 5. Συλλέκτης αμαλγάματος σε προϊόντα Cascade
Τοποθετήστε το συλλέκτη αμαλγάματος ξανά στη θέση του.
Εισάγετε ξανά το πώμα στη σήτα, μέχρι να κουμπώσουν στη θέση
τους τα δύο κυλινδρικά κουμπιά που θα δείτε πάνω στο πώμα.
Βεβαιωθείτε ότι ευθυγραμμίζονται κατάλληλα με τη γλωττίδα
του πώματος, ακριβώς απέναντι από τη μεγάλη οπή της σήτας
(βλ. Εικόνα 5). Σύρετε τη σήτα και το πώμα στο σύνδεσμο του
συστήματος αναρρόφησης, διασφαλίζοντας ότι το κλειδί είναι
στραμμένο προς τα επάνω και η οπή προς τα κάτω.

Συλλέκτης αμαλγάματος σε προϊόντα Decade
Απενεργοποιήστε το σύστημα αναρρόφησης για να αφαιρέσετε
το πώμα του συλλέκτη αμαλγάματος. Ωστόσο, εάν το σύστημα
αναρρόφησης είναι ενεργοποιημένο, ανοίξτε τη διάταξη HVE,
ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε ευκολότερα το πώμα του
συλλέκτη αμαλγάματος (βλ. Εικόνα 6). Καθαρίστε τη σήτα. Μη
χρησιμοποιείτε λιπαντικό στους δακτυλίους Ο στο πώμα του
κυλίνδρου αναρρόφησης.

Πώμα

Σήτα

Κύλινδρος

Εικόνα 6. Συλλέκτης αμαλγάματος σε προϊόντα Decade
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Ρυθμίσεις
Θέσεις βάσης εργαλείων
Η βάση εργαλείων πολλαπλών θέσεων έχει σχεδιαστεί ώστε να
περιστρέφεται και να συστρέφεται, ώστε να παρέχει ευελιξία
στην τοποθέτηση των εργαλείων και να ανταποκρίνεται στις
ατομικές σας προτιμήσεις εργασίας. Η τάνυση περιστροφής και
συστροφής είναι ρυθμισμένη εργοστασιακά και δεν θα χρειαστεί
κάποια περαιτέρω προσαρμογή. Αν η περιστροφή ή η συστροφή
είναι πολύ σφιχτή ή πολύ χαλαρή, ίσως είναι σκόπιμο να
προσαρμόσετε την τριβή.

Βίδα ρύθμισης
περιστροφής
(κάτω μέρος)

Βίδα ρύθμισης
συστροφής (κάτω μέρος)

Εικόνα 7. Ρύθμιση περιστροφής και συστροφής

Τριβή περιστροφής
Για να προσαρμόσετε την τριβή περιστροφής, εντοπίστε την
ακέφαλη βίδα ρύθμισης (βλ. Εικόνα 7). Χρησιμοποιήστε ένα
εξαγωνικό κλειδί 5/32" και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να
αυξήσετε την τριβή και να μειώσετε την ευκολία περιστροφής της
βάσης. Περιστρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα για να μειώσετε
την τριβή και να αυξήσετε την ευκολία περιστροφής της βάσης.

Τριβή συστροφής
Για να προσαρμόσετε την τριβή συστροφής, εντοπίστε την
ακέφαλη βίδα ρύθμισης (βλ. Εικόνα 7). Χρησιμοποιήστε ένα
εξαγωνικό κλειδί 3/32" και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να
αυξήσετε την τριβή και να μειώσετε την ευκολία συστροφής της
βάσης. Περιστρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα για να μειώσετε
την τριβή και να αυξήσετε την ευκολία συστροφής της βάσης.

Προγραμματισμός πληκτρολογίου αφής (προαιρετικά)
Για οδηγίες σχετικά με το πληκτρολόγιο αφής, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης ή στον οδηγό που λάβατε μαζί με την οδοντιατρική
έδρα ή με το προαιρετικό πληκτρολόγιο αφής.
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Προδιαγραφές
Ελάχιστες απαιτήσεις αέρα, νερού και αναρρόφησης για τη σωστή
λειτουργία της μονάδας:
•
•
•
•

Αέρας: 70,80 l/λεπτό (2,50 cfm) στα 551 kPa (80 psi)
Νερό: 5,68 l/λεπτό (1,50 gpm) στα 276 kPa (40 psi)
Αναρρόφηση: 339,84 l/λεπτό (12 cfm) στα 27 kPa (8 inHg)
Βάρος προαιρετικού πληκτρολογίου αφής: 0,23 kg (0,50 lbs.)

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
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