
Carlo de Giorgi Professional Whitening LAMP

MANUAL DE UTILIZARE

1 . INDICAŢII ŞI SIMBOLURI

LAMPĂ FOTOPOLIMERIZABILĂ PENTRU ALBIRE PROFESIONALĂ

EEC 93/42: CLASS I

“Carlo de Giorgi” este o lampă de albire echipată cu 12 leduri pentru a asigura o
puternică lumină rece la 465nm pentru albirea a 16 sau mai mulţi  dinţi în acelaşi
timp. Lampa  poate fi folosită cu orice produs de albire fabricat în conformitate cu
regulamentul EEC 93/42 Medical Device pe bază de peroxid de hidrogen sau peroxid
de carbamidă.
Lampa este echipată cu un braţ fexibil care îi permite utilizatorului  să poziţioneze
corect sursa de lumină.

Lampa  fotopolimerizează  deasemenea  şi  bariera gingivală  necesară  în  timpul
tratamentului de albire.
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Carlo de Giorgi Professional Whitening LAMP

Afişajul digital  ergonomic şi uşor permite utilizatorului:
 Să aleagă  timpul de albire ( min= 1 min / Max= 15 min )
 Să vizualizeze procesul  
 Să   fie  informat  prin  semnalul  sonor  “BEEP”  când  procesul  de  albire  se

încheie

Şi mai mult decât atât:
• Oprirea automată “STOP” când procesul de albire s-a încheiat

Compania Carlo de Girogi ITALIA Srl îşi rezervă dreptul de a face în orice moment,
fără  noticare  prealabilă,  modiicări  ale  modelului  descris în  acest  manual  din
motve tehnice sau comerciale#

               Citiţi manualul de utilizare

               
Atenţie

                                   Informaţii importante

Tip B

Siguranţă clasa II

An de fabricaţie

Producător

SN Număr de serie
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Carlo de Giorgi Professional Whitening LAMP

Ambalaj reciclabil

A nu se dispersa în mediu

A nu se arunca în mediul înconjurator

2 .  INFORMAŢII

 

Acest simbol avertzează utlizatorul să citească manualul de utlizare#

Este foarte  important  să păstraţi  Manual  de Utliiare  împreună cu lampa de
albit. În caiul în care vindeţi sau înstrăinaţi aparatul asiguraţi-vă că acest manual
este păstrat pentru a oferi astel noului proprietar toate informaţiile necesare privind
folosirea corectă a lămpii de albire. 

Din motive de siguranţă  citiţi  instrucţiunile  cu  atenţie  înainte  de a  instala  şi
utiliza lampa. În acest fel veţi  obţine cele mai bune rezultate posibile şi  veţi  avea
siguranţa folosirii corecte a lămpii.  Lampa Carlo de Girogi este o lampa de albire cu
led indicată pentru a fi folosită cu orice tip de material de albire pe bază de peroxid
de  hidrogen  şi  peroxid  de  carbamidă  fabricat  în  conformitate  cu  Regulamentul
privind  dispozitivele  medicale  EEC  93/42  şi  CE.  Producătorul  nu  îşi  asumă  nici  o
responsabilitate în caz de:

• Intervenţii sau reparaţii efectuate de persoane care nu sunt autorizate de
către producător  importator sau distribuitor.

• Utilizarea pe un circuit electric ce nu respectă termenii de reglementare CEI
64-8 secţiunea 710

• Utilizarea lămpii în alte scopuri decât în cele specificate în acest manual.
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Carlo de Giorgi Professional Whitening LAMP

• Utilizarea  de  componente  care  nu  sunt  originale   sau  diferite  de  cele
specificate în paragraf

www.degiorgi.it

3. AVERTIZĂRI

• Nu modificaţi sau dezasamblaţi capul lămpii
• Nu expuneţi lampa  şi cablul de alimentare în medii lichide
• Aparatul  poate  prezenta  defecţiuni  atunci  când  interferează  cu  undele

electromagnetice  (A  se  vedea:  EMISIILE  ELECTROMAGNETICE ŞI
IMUNITATEA)

• Nu utilizaţi aparatul în prezenţa produselor infamabile
• În  cazul  în  care  aveţi  pacient  purtător  de  stimulator  cardiac  (sau  alte

echipamente electrice) şi i-a fost recomandat a nu folosi aparate electronice
mici (aparate de ras  uscător de păr  etc.) se recomandă deasemeni a nu se
folosi lampa de albire.

4 . PRECAUŢII

• Aparatul trebuie să fie utilizat numai cu accesoriile originale
• Folosiţi  adaptorul AC al  Carlo Italia. Nu folosiţi  niciodată orice alt
adaptor AC.
• Aparatul  funcţionează  în  mod  normal  în  condiţiile  în  care
temperatura este  de  50  °-104  °  F    umiditate  RH  de  10-85%  presiune
atmosferică de 500-1060 hPa. Orice utilizare în afara acestor limite poate
cauza defecţiuni ale aparatului.
• Acest produs nu este recomandat a se utiliza în prezenţa vaporilor
de substanţe anestezice sau protoxid de azot

5. CONŢINUT
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Carlo de Giorgi Professional Whitening LAMP

 Signal Professional White Now Easy lamp în cutie

 Cu cablul de alimentare

 Manual de utilizare

Lampa Signal Professional White Now Easy lamp este 
livrată într-o cute de plastcc greutate 1c5kg şi 
dimensiunea de 40x30x10 cm. 

6. INSTALARE

1.  Cutia  originală  poate  fi depozitată  la  temperatur i cuprinse  între  10°(50°F)  -
50°(122°F) (122°F) şi o umiditate relativă mai mică de 90%. 
2. Tăiaţi banda adezivă pentru a deschide cutia. Scoateţi unitatea şi accesoriile sale
din ambalajul original şi aşezaţi-le pe o suprafaţă plană.
Înainte de instalare asiguraţi-vă că aparatul nu este deteriorat.  Posibilele defecţiuni
datorate  transportului  trebuie semnalate  dealer-ului  în  termen  de  24  ore  de  la
primirea aparatului.
Verificaţi conţinutul cutiei – în conformitate cu paragraful 5.
Numărul de serie de pe aparat trebuie să corespundă cu cel din manualul de utilizare.
La instalarea lămpii vă rugăm să respectaţi următoarele reguli:
* * Nu permiteţi persoanelor neautorizate să folosească aparatul .
* *  Aparatul nu trebuie amplasat lângă surse directe sau indirecte de căldură.
* *  Aparatul nu trebuie amplasat într-un mediu umed sau în contact cu orice tip de
lichide.
* *    Lăsaţi aerul să circule în jurul unităţii de racire a aparatului.
* * Este interzis şi periculos să aduceţi modificări aparatului  iar în acest caz dealer-ul
şi Carlo de Girogi Italia SRL nu răspund de eventualele daune.
Condiţii de mediu în vederea utilizării:
1.  Altitudine: mai mică de  2000 m (6500 f)
2.  Temperatură: 18°C / 40°C  (64°F / 104°F)
3.  Umiditate relativă: < 80%
4. Fluctuaţiile din reţeaua electrică a nu depăşi +/- 10% tensiunea nominală

7. CONECTARE
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Carlo de Giorgi Professional Whitening LAMP

1.Cu ajutorul clemei de blocare prindeţi aparatul de suprafaţă dorită  având
grijă să-l strângeţi cu ajutorul rotiţei speciale. 

2.Introduceţi cablul de alimentare în priză. 

8. PANOUL DE COMANDĂ

1. DISPLAY

2. BUTON PRINCIPAL: POWER ON/OFF 

3. TIME (Sus şi Jos): pentru stabilirea tmpului de albire.  Sursa de lumină poate f
actvată  pentru:  minim  1  minut  şi  maxim  15  minute.  Semnalul  sonor  vă
avertzează  când  se  termină ciclul  de  albire.  Oprire  automată  la  terminarea
ciclului de albire.

4. LIGHT: pentru a începe ciclul de albire. Pentru a reseta ciclul de albire apasă-ţi
din nou butonul “Light”. 

1. Apăsaţi butonul  “Power” (2):  “stand by”. Când porniţi lampa pentru prima dată  pe dis-
play va apare:  15. Ulterior  când veţi porni lampa pe display va apare timpul selectat de
dumneavoastră înainte de a o opri.  Când porniţi lampa  pe display va apare  timp de 1 sec
confirmarea rulării programului de sofware.

2. Apăsaţi butonul “Time” (3) pentru a selecta timpul ciclului de albire. (min = 1 min– max =
15min). 

3. Apăsaţi butonul “Light On/Of” (4) pentru a aprinde LED. Display-ul vă indică timpul rămas
până la terminarea ciclului de albire.

4. În  timpul  ciclului  de  albire  este  posibil  să  opriţi  tratamentul  apăsând  butonul  “Light
On/Of” (4) . Pentru a relua ciclul de albire   apăsaţi din nou butonul “Light On/Of” (4)

5. Pentru a opri definitiv ciclul de albire  apăsaţi butonul “Power”. (2)
6. Când timpul de albire se apropie de final  utilizatorul este avertizat printr-un semnal sonor.

După care  când ciclul de albire s-a încheiat  lampa se va închide automat.
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Apăsaţi butonu  “Power” (2)  pentru a închide sistemul.
10. CURĂŢARE

Curăţaţi suprafeţele exterioare cu o lavetă îmbibată cu apă sau alcool şi/sau cu dezin -
fectant.
Cutia nu este etanşă. A nu se introduce în aparatul de curăţare cu ultrasunete. 
MC ITALIA S.r.l. nu îşi asumă nici o răspundere ce decurge din nerespectarea acestei
indicaţii.

11. ÎNTREŢINERE

Verificaţi cel puţin odată la 6 luni adaptorul lămpii. În cazul deteriorării cablului con-
tactaţi distribuitorul. Rezistenţa cablului depinde de tratament  de ex:  manipularea şi
frecvenţa folosirii. 
Fiţi precauţi atunci când conectaţi sau deconectaţi aparatul  pentru a evita deterio-
rarea.  

Producătorul  se  angajeaiă  să  furniieie  informaţiile  legate  de  partea  electrică  şi
mecanică  a  aparatului  astel  încât  în  caiul  unei  defecţiuni  personalul  califcat  să
poate efectua reparaţia. 

Durata medie de viaţă a acestui dispoiitv medical, corect utliiat şi în conformitate
cu manualul de utliiare, este stabilită ca find de 6 ani . În conformitate cu EN62353
vă recomandăm să verifcaţi aparatul la interval de 2 ani de la data primei utliiări.

12. DATE TEHNICE

DIMENSIUNI 40x30x10

MATERIAL ABS +metal
GREUTATE 1.5 Kg

NIVEL ZGOMOT < 65 dBA
PUTERE 4000 mW

Flux 3200 Lux
ALIMENTARE 9V DC 2c5A

CLASA II  Safety
PARTE APLICATĂ Type B
CLASA PROTECŢIE IP21
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13. NOTĂ

A se utiliza doar conform manualului. 
Utilizaţi produsul numai în conformitate cu instrucţiunile specificate. Furnizorul nu îşi
asumă răspunderea pentru daunele ce decurg din nerespectarea întocmai a instrucţi-
unilor de utilizare sau utilizarea în alte scopuri decât cele prevăzute de domeniul de
aplicare a produsului. Utilizatorul este responsabil pentru experimentarea produsului
altfel decât aşa cum este prezentat în mod explicit în instrucţiunile de utilizare. De-
scrierile şi datele de mai sus sunt orientative şi nu obligatorii. Conţinutul acestui man-
ual poate fi modificat fără o notificare prealabilă.

    - Reciclare -  

  Avertzare pentru protecţiia mediului 

Aparatura electrică veche fiind confecţionată din materiale speciale nu se aruncă în
gunoiul menajer. Prin urmare  atenţionaţi toate persoanele să contribuie la conser-
varea mediului   şi  să  le  depună  la  unităţile  de colectare  dacă  acestea există  în
apropiere.

 www.degiorgi.it

14. GARANŢIE

CONDIŢII DE GARANŢIE
1) PERIOADA GARANŢIEI: produsul are perioadă de garanţie.
2) EXCEPŢII: garanţia exclude:
a) defecte provenite din nerespectarea termenelor de revizie şi din cauza neglijenţei
sau folosirea necorespunzătoare a produsului de către;
b) verificări periodice şi întreţinere;
c)  repararea  sau  înlocuirea  pieselor  uzate  care  sunt  fragile  sau  au  o  durată  de
funcţionare imposibil de  apreciat  cu excepţia cazului în care se dovedesc defecte la
momentul livrării 
d) defecţiuni cauzate de personal sau cauzate de personalul care asigură transportul 
e) defecţiuni sau daune cauzate de utilizarea improprie a aparatului 
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Carlo de Giorgi Professional Whitening LAMP

f) defecţiuni sau daune cauzate de contaminare cu apa sau aer a sistemului de ali -
mentare  agenţi chimici sau alte erori electrice
g)  defecte  sau  daune  cauzate  de  folosirea  detergenţilor  dezinfectanţilor   steril-
izanţilor sau proceduri care nu sunt descrise în mod explicit în manualul de instrucţi-
uni privind folosirea şi întreţinerea;
h) modificarea culorii componentelor din plastic.
3) LIMITE: garanţia îi oferă titularului  dreptul de a repara sau înlocui componentele
defecte gratuit. Acestuia nu i se oferă posibilitatea de a schimba întreg aparatul. 
În nici un caz nu îi este permis utilizatorului să efectueze una sau mai multe reparaţii
pe perioada garanţiei  acest lucru  atrăngând după sine schimbarea termenului de
garanţie.
4) RECLAMAŢII:  în situaţia în  care cumpărătorul depune o plângere referitoare la
aplicarea garanţiei şi calitatea sau condiţiile aparatului livrat  acestuia nu i se permite
să suspende şi/sau să întârzie plata.
5) LITIGII: în cazul unui litigiu privind aplicarea şi interpretarea prezentului certificat
de garanţie  Curtea PISTOIA (Italia) este instanţă de jurisdicţie  indiferent de locul în
care s-a încheiat contractul de cumpărare
6) DEROGĂRI: orice derogare specială de la condiţiile de garanţie descrise în această
secţiune  nu trebuie  considerată  ca un drept dobândit  ci doar o excepţie.
7) DIVERSE: pentru orice altă problemă  care nu este acoperită de către certificatul
de garanţie  se aplică normele Codului Civil şi legile existente în Italia.

PIERDEREA GARANŢIEI
Garanţia devine nulă şi neavenită în cazul în care:
a) echipamentul prezintă daune cauzate de cădere  expunerea la facăra  scurgeri de
lichid  calamităţi naturale  condiţii meteo nefavorabile sau orice alte cauze care nu
sunt considerate defecte de fabricaţie.
b) instalarea nu a fost efectuată de către personal calificat şi în conformitate cu in-
strucţiunile Carlo ITALIA;
c) echipamentul este reparat  modificat sau alterat de către utilizator sau altă per -
soană neautorizată
d) când se solicită o intervenţie în perioada de garanţie  numărul de serie al produsu-
lui lipseşte  este şters sau modificat  etc.;
e) cumpărătorul suspendă şi/sau întârzie plata sumelor datorate  pentru orice motiv  
plată ce priveşte achiziţionarea şi/sau întreţinerea echipamentului;
f) sunt nerespectate întreţinerile periodice programate sau orice alte instrucţiuni pre-
văzute în manual cu privire la utilizare şi întreţinere.

TERMENI DE LIVRARE
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1. Toate bunurile trebuie livrate în ambalajul original. În cazul în care bunurile nu
sunt  sunt livrate în ambalajul original  se va aplica o taxă pentru recuperarea ambal-
ajulului original.
2.  Toate bunurile trebuie să fie returnate cu transport preplătit..
3. Înainte de returnarea bunurilor  Clientul va obţine acordul scris de la Departamen-
tul de Vânzări al Carlo de Giorgi

• Documentul de însoţire a mărfurilor returnate trebuie să prezinte:
• Denumirea prodului/articolului marca CarloITALIA.;
• numărul facturii de achiziţie Carlo ITALIA sau documentul de  expediere;
• numărul de serie al produsului şi numărul de lot;
• o descriere a mărfurilor returnate;

5. Mărfurile returnate sunt considerate ca fiind acceptate numai după ce acestea au
fost examinate. Dacă acestea se dovedesc neconforme  Carlo ITALIA îşi asumă liber-
tatea totală de a le trimite înapoi expeditorului.
6.  Taxele vor fi aplicate pentru a repara şi testa produsul returnat 
7. Piesele înlocuite în garanţie trebuie să fie returnate  cu  transport preplătit  la Carlo
de GiorgiITALIA.
8.  Dacă părţile nu sunt returnate  costul lor va fi debitat automat la destinatar.
9. MC ITALIA nu acceptă ca bunurile să se întoarcă de la utilizatorii finali

15. EMISIILE ELECTROMAGNETICE ŞI IMUNITATE

Emisii
Test emisii Conformitate Mediu electromagnetc - orientare

Emisii RF
Cispr 11

Grupa 1
 
 

 Utilizarea aparatului de energie RF doar pentru 
funcţia sa internă. Prin urmare  emisiile sale RF sunt 
foarte mici şi nu sunt de natură să producă vreo in-
terferenţă cu echipamentele electronice din 
apropiere.

Emisii RF
Cispr 11 

 Aparatul  este  potrivit  pentru  utilizare  în  toate
reţelele  inclusiv  în  reţelele  de pe piaţa  internă şi
cele  conectate  direct  la  reţeaua  publică  de  joasă
tensiune care alimentează clădirile pentru uz casnic

Emisii armonice
IEC 61000-3-2
 

Conforme Clasa B
 
 

Este  posibilă  utilizarea  dispozitivului  în  toate
unităţile  inclusiv în unităţile de pe piaţa internă şi
cele  conectate  direct  la  reţeaua  publică  de  joasă
tensiune  care alimentează  clădirile utilizate pentru
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uz casnic
Fluctuaţii de ten-
siune/
Emisii fuctuante
IEC 61000-3-3

Conforme

Aspecte legate de imunitate 
Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau 
utilizatorul  dispozitivului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un asemenea 
mediu.

Test imunitate Nivel test
EN 60601-1-2

Nivel de conformi-
tate

Ghid mediu electromagnetc

Descărcare electro-
statică (ESD)
EN 61000-4-2

 6kV contact
 8kV aer

 6kV contact
 8k aer

Podelele trebuie să fie din 
lemn   beton sau plăci ceram-
ice. În cazul în care podelele 
sunt acoperite cu material sin-
tetic  umiditatea relativă ar 
trebui să fie de cel puţin 30 %

Burst/Fast  Tran-
sient
EN 61000-4-4

2kV linii de ali-
mentare

2kV  linii  de  ali-
mentare

Calitatea sursei de alimentare 
ar trebui să fie cea a unui 
mediu comercial sau a unui 
mediu spitalicesc. 

Val
EN 61000-4-5

1kV mod difer-
enţial
2kV mod obiş-
nuit

1kV  mod  difer-
enţial
2kV  mod  obiş-
nuit

Calitatea sursei de alimentare 
ar trebui să fie cea a unui 
mediu comercial sau a unui 
mediu spitalicesc. 

Golurile de tensi-
une  întreruperile 
de scurtă durată şi 
variaţiile de tensi-
une pe liniile de ali-
mentare 
 EN 61000-4-11

< 5% UT

(>95% dip în UT)
fo 0 5 cycles
40% UT

(60% dip în UT)
ptr 5 cycles
70% UT

(30% dip în UT)
ptr 25 cycles
< 5% UT

(>95% dip în  UT)

< 5% UT

(>95% dip în UT)
fo 0 5 cycles
40% UT

(60% dip în UT)
ptr 5 cycles
70% UT

(30% dip în UT)
ptr 25 cycles
< 5% UT

(>95% dip în  UT)

Calitatea sursei de alimentare 
ar trebui să fie cea a unui 
mediu comercial sau a unui 
mediu spitalicesc. . Dacă uti-
lizatorul dispozitivului are 
nevoie de utilizare continuă în 
timpul întreruperii cu ali-
mentare electrică  este reco-
mandabil ca dispozitivul să fie 
alimentat de la o sursă de ali-
mentare neintreruptibilă sau 

11



Carlo de Giorgi Professional Whitening LAMP

ptr  5 secunde ptr 5 secunde de la o baterie. 
Frecvenţa  câmpu-
lui magnetic
EN 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Frecvenţa  câmpurilor  magnet-
ice  trebuie  să  fie  cea  a  unui
spaţiu  comercial  obişnuit  sau
cea a unui mediu spitalicesc.

Aspecte legate de r.f.
Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau
utilizatorul trebuie să se asigure că acesta este utilizat în mediul descris mai jos.
Test imunitate Nivel test

EN 60601-1-2
Nivel corespun-

zător
Ghid mediu înconjurător

RF efectuat
EN 61000-4-6

3  Vef de  la
150kHz  la
80MHz

3  Vef de  la
150kHz la 80MHz

Echipamentele de comunicaţii RF 
portabile şi mobile ar trebui să fie uti-
lizate nu mai aproape de orice parte a 
dispozitivului  inclusiv cabluri  decât 
distanţa de separare recomandată
calculată din ecuaţia aplicabilă pentru 
frecvenţa emiţătorului 
Distanţa de separare recomandată
d = 1 2 P de 150kHz la 80MHz
d = 1 2 P de 80 MHz la 800 MHz
d = 2 3 P de 800 MHz la 2 5 GHz
Unde P este valoarea maximă a puterii
emiţătorului  în Waţi ( W)   conform 
datelor producătorului  emiţătorului şi
este distanţa de separare recoman-
dată  în metri (m)  

RF radiat
EN 61000-4-3

3  Vef de  la
80MHz  la
2 5GHz

3  Vef de  la
80MHz la 2 5GHz

Intensitatea câmpului produs de emiţătoarele fixe RF  astfel cum sunt stabilite prin amplasa-
mentul electromagnetic  trebuie să fie mai mică decât nivelul de conformitate în fiecare gamă
de frecvenţă. Interferenţele pot apărea în vecinătatea echipamentului marcate cu simbolul
următor:  

Distanţele de separarea recomandabile între echipamentele de comunicaţii RF portabile şi
mobile şi aplicarea lor 

Dispozitivul este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care perturbaţiile RF ra-
diate sunt controlate.  Clientul sau utilizatorul dispozitivului poate ajuta la prevenirea inter-
ferenţelor electromagnetice prin menţinerea unui distanţe minime între echipamentele de
comunicaţii  RF  (emiţătoarele) portabile şi  mobile  astfel cum este recomandat  mai jos  în
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funcţie de puterea maximă de emisie a acestora.
Evaluare putere
maximă a emiţă-

torului
(W)

Distanţă de separarec în funcţie de frecvenţă emiţătorului (m)

De la  150kHz la
80MHz

d = 1c2 P

De la  80MHz la
800MHz

d = 1c2 P

De la  800MHz la 2GHz
d = 2c3 P

0 01 0 12 0 12 0 23
0 1 0 38 0 38 0 73
1 1 2 1 2 2 3

10 3 8 3 8 7 3
100 12 12 23

Pentru transmiţătoarele evaluate la o putere maximă ce nu este enumerată mai jos  distanţa

de separarea recomandată în metri (m) poate fi determinată folosind ecuaţia aplica-
bilă pentru frecvenţa emiţătorului  unde P este valoarea maximă a puterii de ieşire
a emiţătorului  în Waţi (W)  conform datelor producătorului emiţătorului.
 Note:
(1) La 80 MHz şi 800 MHz  se aplică distanţa de separare pentru gama de frecvenţă
mai mare.
(2) Aceste linii directoare nu se pot aplica în toate situaţiile. Propagarea electro-
magnetică este afectată de absorbţia şi de refecţia din structură  obiecte şi oameni.

Carlo de Giorgi SRL îşi rezervă dreptul de a modiica prezentul manual de utlizare
fără noticare prealabilă#

16. DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
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