Οδηγίες χρήσης

Ποδοδιακόπτης μοχλού A-dec
Επισκόπηση

Ενεργοποίηση και λειτουργία εργαλείου χειρός

Ο ποδοδιακόπτης ρυθμίζει τον αέρα οδήγησης στο ενεργοποιημένο
εργαλείο χειρός και παρέχει σήμα μέσω του αέρα οδήγησης που
ενεργοποιεί τη ροή ψυκτικού αέρα και τη ροή της ψύξης νερού.

Για να ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο χειρός, ανασηκώστε το από τη
βάση ή τραβήξτε το σύστημα παροχής εργαλείων χειρός προς τα εμπρός.
Χρησιμοποιήστε τον ποδοδιακόπτη για να εκτελέσετε την επιθυμητή
λειτουργία του εργαλείου χειρός.

Ο διακόπτης αξεσουάρ/chip blower ενεργοποιεί μια βοηθητική
λειτουργία ή το chip blower. Το chip blower στέλνει ένα ρεύμα
αέρα μέσω του εργαλείου χειρός χωρίς ενεργοποίηση της φρέζας
του εργαλείου χειρός. Η βοηθητική λειτουργία εξαρτάται από την
ενσωματωμένη βοηθητική συσκευή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες,
επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec στην
περιοχή σας.

Διακόπτης
αξεσουάρ/
chip blower

Ταχύτητα +
(υγρό)

Ταχύτητα +
(στεγνό)

Λειτουργία

Διαδικασία

Ξεκινήστε τη λειτουργία του
εργαλείου χειρός με ψύξη νερού.

Μετακινήστε το μοχλό προς τα
αριστερά. Μετακινήστε τον πιο πέρα
για να αυξήσετε την ταχύτητα.

Ξεκινήστε τη λειτουργία του
εργαλείου χειρός χωρίς ψύξη
νερού.

Μετακινήστε το μοχλό προς τα δεξιά.
Μετακινήστε τον πιο πέρα για να
αυξήσετε την ταχύτητα.

Ξεκινήστε τη λειτουργία του
προαιρετικού αξεσουάρ ή του
chip blower.

Πατήστε το διακόπτη αξεσουάρ/chip
blower.*

Χρησιμοποιήστε την
ενδοστοματική κάμερα.

Μετακινήστε το μοχλό προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά για να
αποτυπώσετε μια εικόνα.*

* Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec για ερωτήσεις
σχετικά με τη λειτουργία ή τη διαμόρφωση των ενσωματωμένων αξεσουάρ A-dec.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η λειτουργία ποδοδιακόπτη μοχλού μπορεί
να αντιστραφεί από έναν τεχνικό (αλλαγή της αριστερής
κατεύθυνσης σε στεγνό και της δεξιάς κατεύθυνσης σε
υγρό). Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec στην περιοχή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή
του εργαλείου χειρός, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που
συνόδευαν το σύστημα παροχής.
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Προδιαγραφές & Εγγύηση
Πληροφορίες για την εγγύηση παρέχονται στο έγγραφο Κανονιστικές
πληροφορίες, προδιαγραφές και εγγύηση (Α/Ε 86.0221.12), που είναι
διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη εγγράφων, στη διεύθυνση www.a-dec.com.

Κεντρικά γραφεία της A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
ΗΠΑ
Τηλ: 1.800.547.1883 εντός ΗΠΑ/Καναδά
Τηλ: 1.503.538.7478 εκτός ΗΠΑ/Καναδά
Φαξ: 1.503.538.0276
www.a-dec.com

A-dec Αυστραλίας

A-dec Κίνας

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Αυστραλία
Τηλ: 1.800.225.010 εντός Αυστραλίας
Τηλ: +61 (0)2 8332 4000 εκτός Αυστραλίας

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, Κίνα
Τηλ.: +1.503.538.7478

A-dec Ηνωμένου Βασιλείου

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ
Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Αγγλία
Τηλ: 0800 ADECUK (233285) εντός Ηνωμένου Βασιλείου
Τηλ: +44 (0) 24 7635 0901 εκτός Ηνωμένου Βασιλείου
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