Ηλεκτρικό μικρομοτέρ A-dec/W&H EA-40LT
Οδηγός ταχείας αναφοράς
ΠΡΟΣΟΧΉ: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από, ή κατόπιν

Πριν τη χρήση

εντολής οδοντιάτρου, ιατρού, ή άλλου επαγγελματία με σχετική άδεια σύμφωνα με τη νομοθεσία
της Πολιτείας στην οποία εξασκεί το επάγγελμά του (ή της), για χρήση ή παραγγελία χρήσης
της συσκευής.
•
•
Εγκαταστήστε
το μοτέρ

1.
2.

3.

Ευθυγραμμίστε τις σωληνώσεις σύνδεσης του μοτέρ με τα ανοίγματα συνδέσεων στη σωλήνωση της χειρολαβής.
Εφαρμόστε μαζί το μοτέρ και τη σωλήνωση έως ότου ακούσετε δύο ήχους “κλικ”.
Σε περίπτωση που δεν συνδεθεί το μοτέρ, αφαιρέστε τον από τη σωλήνωση. Ωθήστε προς τα πίσω το παξιμάδι της
σωλήνωσης έως το σημείο παύσης και επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.
Ελέγξτε για να δείτε εάν το μοτέρ έχει συνδεθεί ασφαλώς με τη σωλήνωση. Το μοτέρ και η σωλήνωση δεν θα πρέπει να
αποσυνδέονται με ελαφρό τράβηγμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην συνδέετε ή αφαιρείτε τη χειρολαβή όταν λειτουργεί το μοτέρ.

Εγκαταστήστε
τη χειρολαβή

•
•
•
•

∆οκιμή
λειτουργίας
Προγραμματισμός του
πληκτρολογίου

1.
2.
3.

4.
5.
Καθαρισμός
και
απολύμανση
του μοτέρ

1.
2.
3.
4.

Αποστειρώστε
το μοτέρ

1.
2.
3.
4.
5.

Για υποστήριξη

Ελέγξτε το μοτέρ για τυχόν ζημιές και χαλαρωμένα εξαρτήματα πριν από τη χρήση, καθώς και μεταξύ
των χρήσεων.
Ελέγξτε ότι ο ψεκασμός αέρα και νερού ψύξης έχουν ρυθμιστεί σωστά

1.
2.

Πιέστε τη χειρολαβή στο μοτέρ. Εάν η χειρολαβή είναι οπτικών ινών, βεβαιωθείτε ότι έχετε ευθυγραμμίσει
την εγκοπή.
Βεβαιωθείτε ότι συγκρατείται καλά στο μοτέρ. Η χειρολαβή δεν θα πρέπει να αφαιρείται με ελαφρό τράβηγμα.
Εκκινήστε το μοτέρ πιέζοντας τον ποδοδιακόπτη.
Εάν παρατηρήσετε δονήσεις, ασυνήθιστο θόρυβο, υψηλή θερμοκρασία, οσμή, ή διαρροή, επικοινωνήστε με τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec για βοήθεια.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο ένα πλήκτρο προγραμματισμού (Μ1, Μ2, Μ3) καθώς ρυθμίζετε την ταχύτητα (πιο αργά
ή πιο γρήγορα) με τα πλήκτρα + και -.
Όταν η τιμή της ταχύτητας δεν έχει αλλάξει για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, τότε αυτή η τιμή έχει αποθηκευτεί
στο αντίστοιχο πλήκτρο προγραμματισμού.
Πιέστε το πλήκτρο
για αλλαγή φοράς του μοτέρ. Σε δεξιόστροφη λειτουργία, η ένδειξη είναι συνεχής. Σε
αριστερόστροφη λειτουργία, η ένδειξη αναβοσβήνει. Μετά από τρία δευτερόλεπτα, έχει αποθηκευτεί η φορά. Η
αλλαγή της φοράς του μοτέρ θα επηρεάσει και τα τρία προγράμματα.
Η αλλαγή από το ένα πρόγραμμα στο άλλο, επιτυγχάνεται με την πίεση των πλήκτρων Μ1, Μ2, ή Μ3.
Πιέστε και τα τρία πλήκτρα προγραμματισμού ταυτόχρονα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
Αφαιρέστε τη χειρολαβή από το μοτέρ τραβώντας την από το μοτέρ.
Σκουπίστε προσεκτικά το εξωτερικό τμήμα του μικρομοτέρ με μαλακό πανί, μόνο με τη χρήση απολυμαντικών
επιφανείας που διατίθενται στο εμπόριο, ή με αιθυλική αλκοόλη 80%.
Στεγνώστε καλά το μοτέρ.

Καθαρίστε τους αγωγούς νερού με αέρα.
Αφαιρέστε το μοτέρ από τη σωλήνωση ωθώντας το θηκάρι της σωλήνωσης έως το σημείο παύσης, τραβώντας
παράλληλα το μοτέρ μακριά από τη σωλήνωση της χειρολαβής.
Βάλτε το μοτέρ σε συσκευασία αποστειρωμένων προϊόντων.
Αποστειρώστε το μοτέρ σε αποστειρωτή υδρατμών με κενό, για 10 λεπτά στους 134 °C (273 °F).
Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ έχει στεγνώσει πριν το αφαιρέσετε από τον αποστειρωτή.

Αναφερθείτε στην ενότητα Επίλυση προβλημάτων του Ηλεκτρικού Μικρομοτέρ EA-40LT στο πίσω μέρος αυτής
της σελίδας.
Επικοινωνήστε με την
εταιρία A-dec Inc.:
2601 Crestview Drive, Newberg, OR, USA 97132
Τηλ: 1-503-538-5911 εντός ΗΠΑ/Καναδά
Τηλ: 1-503-538-7478 εκτός ΗΠΑ/Καναδά
www.a-dec.com

Copyright © A-dec Inc., 2004-01, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Σελίδα 1

85.2650.00 Αναθ. A

Επίλυση προβλημάτων του Ηλεκτρικού Μικρομοτέρ EA-40LT
Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για επίλυση προβλημάτων του μικρομοτέρ.

Πίνακας 1. Επίλυση προβλημάτων του Ηλεκτρικού Μικρομοτέρ EA-40LT
Εάν παρουσιαστεί αυτό
το πρόβλημα...

Πιθανή αιτία...

∆οκιμάστε αυτές τις λύσεις...

Το μοτέρ δεν λειτουργεί

Κάποιο εξάρτημα έχει βλάβη

Αντικαταστήστε το μοτέρ με άλλο μοτέρ που γνωρίζετε ότι
λειτουργεί. Εάν το γνωστό σε σας μοτέρ λειτουργεί, στείλτε το
προβληματικό μοτέρ στην εταιρία A-dec. Εάν το γνωστό σε
σας μοτέρ δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της A-dec.

Ο φωτισμός δεν λειτουργεί

Ο λαμπτήρας έχει καεί

Αντικαταστήστε το λαμπτήρα

Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί

Βλάβη εξαρτήματος

Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec

Το μοτέρ θερμαίνεται

Πιθανή αστοχία αέρα ψύξης

Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec

Το μοτέρ δεν έχει αρκετή ισχύ
κοπής με γλύφανα καρβιδίου

Το μοτέρ λειτουργεί με
αντίστροφη φορά

Αλλάξτε τη ρύθμιση του πληκτρολογίου σε “εμπρός”

Υπάρχει διαρροή νερού μεταξύ
του μοτέρ και της χειρολαβής

Ελαττωματικοί
στεγανωτικοί δακτύλιοι

Αλλάξτε και τους τρεις στεγανωτικούς δακτυλίους

Υπάρχει διαρροή νερού μεταξύ
του μοτέρ και της σωλήνωσης

Ελαττωματικοί στεγανωτικοί
δακτύλιοι στην είσοδο της
σωλήνωσης

Αλλάξτε το τμήμα εισόδου της σωλήνωσης

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 (εξαιρουμένων των εργατικών). Ο αγοραστής δεν έχει άλλο δικαίωμα αποκατάστασης. Εξαιρείται κάθε ειδική,
συμπτωματική και συμπτωματική ζημιά. Η γραπτή κοινοποίηση παραβίασης της εγγύησης πρέπει να παραδίδεται 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 διαδικασιών ή χημικών 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 κατασκευαστικά ελαττώματα. Οι κύλινδροι του
μικρού καθίσματος καλύπτονται από εγγύηση ενός έτους της A-dec.
Δεν χορηγείται ουδεμία άλλη εγγύηση εμπορευσιμότητας ή για άλλο λόγο.

0297

Copyright © A-dec Inc., 2004-01, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Σελίδα 12

85.2650.00 Αναθ. A

