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V286-V586 - MANUALUL OPERATORULUI 

1.    AVERTIZĂRI  GENERALE 

• Aceste instrucţiuni explică modul în care se folosesc corect  următoarele unităţi stomatologice: V286 CONTINENTAL, V286 INTERNAŢIONAL.V586
CONTINENTAL, V586 INTERNAŢIONAL. 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a folosi acest echipament 
• Aceste instrucţiuni descriu toate versiunile unităţilor de operare cu accesoriile maximum posibile, prin urmare nu sunt aplicabile toate paragrafele la
unitatea pe care aţi achiziţionat-o. 
• Este interzis să se reproducă, să se depoziteze şi să se transmită această publicaţie prin orice mijloace (electronic, mecanic, prin fotocopiere,
traducere sau prin alte căi) fără o autorizare scrisă emisă de Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd. 
• Informaţiile, specificaţiile tehnice şi ilustraţiile conţinute în această publicaţie nu sunt obligatorii. 

Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd. își rezervă dreptul de a efectua modificări şi îmbunătăţiri tehnice fără a modifica aceste instrucţiuni. • 
Fabricantul are o politică a companiei de continuă dezvoltare. Deși se depune orice efort pentru a păstra actualizată documentația tehnică tot timpul, o 
serie de instrucțiuni, specificații și cifre prezentate în acest manual pot diferi ușor de produsul achiziționat. Fabricantul își rezervă dreptul de a face 

schimbări fără notificare prealabilă 
• Textul original este în limba engleză. 
• Acest echipament este dotat cu un dispozitiv care previne curgerea lichidului în sens invers. 
• Site-ul web al fabricantului conține o listă cu agenții autorizați.

1.1. SIMBOLURI

Tip de protecție împotriva contactului direct și indirect:
Clasa I.
Tip de protecție împotriva contactului direct și indirect: 
Tip B.

ATENȚIE!
Nerespectarea poate rezulta în avarierea echipamentului
sau rănirea utilizatorului și/sau pacientului.

”Consultați manualul de instrucțiuni” 
Înseamnă ca este recomandabil să se consulte 
manualul de instrucțiuni înainte de a se folosi acea 
parte a dispozitivului.

NOTĂ:
Identifică informația care este importantă în special
pentru utilizator și /sau asistent.

Împământare.

Curent alternativ.

Piesă ce poate fi sterilizată într-o autoclavă cu aburi până la 
135°C.

Buton ON/OFF.

“Referire la manualul de instrucțiuni”
Înseamnă că pentru motive de siguranță trebuie să 
consultați manualul de instrucțiuni înainte de utilizarea 
echipamentului.

Off (o parte/piesă a unității).

On (o parte/piesă a unității).

Echipament pe poziţia On.

Echipament pe poziţia  OFF.

Echipament  în  conformitate  cu  condițiile  esențiale  ale
directivei 93/42/EU și modificărilor ulterioare (Clasa a-II-a
Echipamente Medicale).

Accesoriu  în  conformitate  cu  condițiile  esențiale  ale
directivei 93/42/EU și modificărilor ulterioare
(Clasa I Echipamente Medicale).

Simbol  de  evacuare  în  conformitate  cu
Directiva 2012/19/EU.

“Avertizare  pericol  biologic”.  Furnizează  informații  despre
posibilele riscuri de contaminare ce derivă din contactul cu
fluidele, depozitarea deșeurilor biologice infectate.

Fabricant.

An-lună-zi de fabricație a echipamentului.

Număr de fabricaţie al dispozitivului.

Cod identificare produs/echipament.

Pericol de fracturare a piciorului.

Echipament echivalent cu sursa de lumină Clasa 2.

Pericol fracturare mână. 
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1.2.   UTILIZARE PREVĂZUTĂ 

• Echipamentele dentare descrise în acest manual sunt Dispozitive Medicale  destinate tratamentului stomatologic. 
• Pupitrul dentistului poate susține până la 5 instrumente. 
• Pupitrul asistentului poate susține 2 tuburi de aspirație și 2 instrumente. 
• Acest echipament poate fi folosit numai de personal instruit corespunzător (dentiști și paramedici). 
• Echipamentul este destinat pentru operare întreruptă cu sarcini intermitente (vezi timpii de operare ale pieselor individuale din secțiunile dedicate). 
• Echipamentul este clasificat cu grad de poluare 2. 
• Supratensiune clasa: II. 

1.2.1. CLASIFICARE ŞI STANDARDE DE REFERINȚȚĂ 

• Clasificare DISPOZITIVE MEDICALE 
Clasificarea echipamentului dentar în conformitate cu indicațiile date în anexa IX a Directivei 93/42/EU, amendată: Clasa a-II-a. 

• Clasificare DISPOZITIVE ELECTRO-MEDICALE 
Clasificarea echipamentului dentar în conformitate cu standardul EN 60601-1 asupra siguranței echipamentului medical: Clasa I - Tip B. 

• Standarde de referință: unitățile dentare descrise în acest manual sunt proiectate și fabricate în conformitate cu standardele IEC60601-1 a3a Ed. 
-2007,IEC 60601-1-6 a3a Ed. - 2010, IEC 62366 1 Ed. - 2007, IEC 80601-2-60 1 Ed. - 2012, IEC 60601-1-2 a3a Ed., ISO 6875 a3a Ed. - 2011, ISO
7494-1 a2a Ed. - 2011 în ceea ce privește dispozitivele de siguranță ale sursei de apă. 

1.2.2. CONDIȚȚII DE MEDIU

Echipamentul urmează a fi instalat în încăperi care îndeplinesc următoarele condiții: 
• temperatura între 10 și 40 °C; 
• umiditate relativă între 30 și 75%; 
• presiunea atmosferică cu valori de la 700 la 1060 hPa; 
• altitudine ≤ 3000 m; 
• presiunea de aer ce pătrunde în echipament cu valori de la 6 la 8 bar; 
• duritatea apei la admisia în echipament nu trebuie să fie mai mare de 25 °f (grade franceze) sau 14 °d (grade germane) pentru apa potabilă 

netratată. Pentru apa cu un grad mai ridicat de duritate, este recomandat să se dedurizeze apa până când aceasta atinge gradul de duritate între 15
și 25 °f (grade franceze) sau între 8,4 și 14 °d (grade germane); 

• presiunea apei ce pătrunde în echipament cu valori între 3 la 5 bar; 
• temperatura apei ce pătrunde în echipament nu mai mare de 25°C. 

1.2.2.1 CONDIȚȚII DE INSTALARE

• Temperatura între -10 și 70°C; 
• Umiditate relativă între 10 și 90%; 
• Presiunea atmosferică: de la 500 la 1060 hPa. 

1.2.3. GARANŢIE

Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd. vine în sprijinul produselor sale garantând siguranța, fiabilitatea și performanța. Garanția este validă numai în
următoarele condiții: 
• Condițiile date în certificatul de garanție sunt respectate. 
• Este executată mentenanța programată anual. 
• Echipamentul este utilizat numai așa cum se stipulează în acest manual. 
• Cablajul electric din camera în care echipamentul este instalat trebuie să fie conform cu IEC 60364-7-710 (standarde pentru cablajul electric din
cabinetele medicale și stomatologice). 
• O linie de 3x1,5 mm2 protejată de un întrerupător bi-polar care se conformează standardelor aplicabile (10 A, 250 V, distan ța dintre contacte la cel
puțin 3 mm) trebuie să fie folosită pentru a alimenta echipamentul. 

ATENŢIE: 
Culoarea celor trei fire (FAZĂ, NUL şi ÎMPĂMÂNTARE) trebuie să îndeplinească condițȚiile standardelor curente. 

• Instalarea, reparațiile, extinderea echipamentului, reglajele și, în general, orice altă operație ce necesită deschiderea carcasei, urmează a fi
executate exclusiv de personalul autorizat de Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd.1.2.4. 

RECICLAREA ECHIPAMENTULUI CÂND NU SE MAI FOLOSEŞTE 

În conformitate cu Directivele 2011/65/EU și 2012/19/EU privind restricția de utilizare a anumitor substanțe periculoase din echipamentul electric și 
electronic împreună cu deșeurile de echipament electric și electronic, este interzis să se recicleze acest echipament către firma municipală pentru 
deşeuri, ca și deșeu municipal nesortat. Când este achiziționat un echipament nou care este similar, echipamentul vechi trebuie trimis dealerului pentru 
reciclare. În ceea ce privește reutilizarea, reciclarea și alte forme de recuperare a deșeurilor de echipament electric și electronic, fabricantul realizează 
funcțiile definite de legislația locală curentă. Este indispensabil un nivel înalt de colectare separată a deșeurilor de echipament electric și electronic 
pentru a recicla, trata și evacua eficient echipamentul. Operațiile de reciclare și tratare trebuie să îndeplinească standardele minime pentru a asigura 
sănătatea umană și o protecție înaltă a mediului, precum și reciclarea favorabilă a materialelor incluse în echipament. Simbolul ce indică colectarea 
separată pentru echipamentul electric și electronic constă în containerul de gunoi tăiat marcat pe echipament. 

ATENŢIE: 
Evacuarea şi reciclarea ilegală vor fi pedepsite conform legii şi regulamentelor în vigoare din fiecare țȚară. 
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1.3.   AVERTIZĂRI DE SIGURANŢĂ 

ATENŢIE: 

• Toate echipamentele sunt instalate permanent. 
Funcție de tipul de scaun cu care vine unitatea, se face referire la SCHEMELE de montaj din paragraful “Specificații Tehnice”. 
Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd. nu va fi responsabilă pentru orice rănire a vreunei persoane, sau deteriorare a proprietății ce rezultă din
nerespectarea acestei clauze. 

• CondițȚiile Pardoselii. 
Pardoseala (continuă) trebuie să respecte capacitatea de portanță indicată de DIN 1055, fișa 3. 
Unități dentare V286 CONTINENTAL, V286 INTERNAŢIONAL: greutatea unității dentare este aprox. 390 kg (inclusiv un pacient de 190 kg). Unitățile
dentare V586 CONTINENTAL, V586 INTERNAŢIONAL: greutatea unității dentare este aprox. 390 kg (inclusiv un pacient de 190 kg). Pentru detalii
ulterioare asupra condițiilor de ancorare, vezi Manualul de Instalare. 
Pozițiile de livrare și conexiunile liniei de drenaj îndeplinesc condițiile standardului UNI EN ISO 11144. 
În cazul montării pardoselii fără placă de reducere a sarcinii, caracteristicile pardoselii trebuie să asigure o rezistență de rupere a bolțului de ancorare 
nu mai mică de 1200 daN fiecare (considerând rezistența betonului RcK de 20 MPa). În cazul montării pardoselii cu placă de reducere a sarcinii, 
caracteristicile pardoselii trebuie să asigure o rezistență a bolțului de ancorare nu mai mică de 260 daN. 

• Acest echipament nu poate fi modificat în nici un fel fără autorizația fabricantului. 
Dacă echipamentul este modificat, trebuie efectuate examinări și teste corespunzătoare pentru a se asigura o utilizare continuă în deplină siguranță. 
Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd. nu va fi responsabilă pentru orice vătămare corporală a vreunei persoane sau deteriorare a 
proprietățȚii ce rezultă din nerespectarea următoarei clauze. 

• Scaun stomatologic. 
Unități dentare V286 CONTINENTAL, V286 INTERNAŢIONAL: sarcina maximă permisă pe scaunul stomatologic este 135 Kg sau 190 Kg (vezi
paragraful 2.3.). Nu depășiți această valoare. 
Unități dentare V586 CONTINENTAL, V586 INTERNAŢIONAL: sarcina maximă permisă pe scaunul stomatologic este 190 Kg. Nu depășiți această 
valoare. 

• SuporțȚii de tavă. 
Greutățile maxime care pot fi susținute nu trebuie depășite niciodată: 

- modulul de suport de tavă atașat la pupitrul dentistului, sarcina maximă permisă pe modulul suportului de tavă de 2 Kg, distribuită uniform. 
• Conexiuni la instrumentele externe. 

Echipamentul poate fi conectat electric numai la alte instrumente care poartă marcajul CE. 
• InterferențȚele electromagnetice. 

Utilizarea echipamentului electric care nu respectă condițiile standardului IEC 60601-1 3rd Ed. - 2007 din chirurgia dentară sau similară poate cauza
interferențe electromagnetice sau de alt tip ceea ce ar conduce la o funcționare defectuoasă a unității dentare. 
În aceste cazuri, este recomandat să se întrerupă alimentarea electrică a unității dentare înainte de a utiliza acest echipament. 

• Înlocuirea frezelor dentare. 
Operați dispozitivele de eliberare a turbinei si de contra-unghi numai odată ce freza s-a oprit complet. Dacă nu faceți asta, va rezulta avarierea 
sistemului de blocare, iar frezele ar putea fi decuplate și cauza rănirea. Utilizați exclusiv freze de înaltă calitate cu o tijă de conexiune care are un 
diametru calibrat. Pentru a verifica stările sistemului de blocare, asigurați-vă că freza este ferm fixată la instrument în fiecare zi înainte de a începe 
activitatea. Defectele sistemului de blocare cauzate de utilizarea greșită pot fi ușor identificate și nu sunt acoperite de garanție. 
Frezele și diversele instrumente atașate la piesele de mână trebuie să respecte Standardul de Biocompatibilitate ISO 10993. 

• PaciențȚii cu stimulator cardiac şi/sau aparate auditive. 
Când sunt tratați pacienți cu stimulator cardiac și/sau aparate auditive, luați în considerare efectele pe care instrumentele le pot avea asupra 
stimulatoarelor cardiace și/sau aparatelor auditive. Vă rugăm să faceți referire la literatura tehnico-științifică disponibilă pe acest subiect. 

• Implanturile. 
Dacă unitatea dentară este folosită pentru operații de implant folosind echipament separat proiectat pentru acest scop, se recomandă să închideți 
alimentarea electrică a scaunului stomatologic pentru a evita mișcări nedorite ce rezultă din greșeli și/sau pornirea accidentală a comenzilor de mișcare. 

• Nu uitați să închideți alimentarea cu apă a cabinetului și comutatorul principal al echipamentului înainte de a părăsi sala de operații. 
• Echipamentul nu este protejat împotriva penetrării lichidelor (IPX 0). 
• Echipamentul nu este adecvat pentru utilizare în prezența unui amestec de gaz anestezic inflamabil cu oxigen sau gaz ilariant. 
• Acest echipament trebuie depozitat corespunzător, astfel încât să fie păstrat în stare deplină de operare întotdeauna. Fabricantul nu va fi responsabil
(față de legea civilă și penală) pentru utilizarea greșită, neglijentă sau utilizare necorespunzătoare a echipamentului. 
• Echipamentul poate fi folosit numai de personal instruit corespunzător și autorizat (dentiști și paramedici). 
• Utilizatorul trebuie să fie prezent întotdeauna atunci când echipamentul este pornit sau gata pentru start. În special, nu lăsați niciodată echipamentul 
nesupravegheat în prezența minorilor/subiecților infirmi sau a altui personal neautorizat, în general. Orice persoane însoțitoare trebuie ținute în afara 

zonei de operare și, în orice caz, sub responsabilitatea operatorului. Zona de operare se referă la spațiul din jurul unității dentare plus 1,5 metri. 
• Calitatea apei livrate de unitatea dentară. 

Utilizatorul este responsabil pentru calitatea apei livrată de unitatea dentară și trebuie să adopte măsuri pentru a menține calitatea apei. 
Pentru a asigura nivelurile de calitate a apei, Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd. recomandă echiparea unității dentare cu un sistem de 
dezinfecție intern sau extern. Unitatea dentară, odată instalată, este expusă la posibili agenți de contaminare ce provin din sursa de alimentare a 
apei. Astfel, pentru a depăși problema eficient, este recomandat să se instaleze și să se opereze unitatea dentară numai la momentul în care 
profesionistul o va folosi zilnic și să se execute procedurile de dezinfecție începând din ziua în care este instalată cu respectarea instrucțiunilor 
menționate în secțiunile relevante. 

NOTĂ: 
Contactați dealerul dvs. local sau Asociația Stomatologilor pentru informații mai detaliate despre legislația şi condițiilor naționale. 

• Piese aplicate. 
Piesele care, în timpul utilizării standard, vin neapărat în contact cu pacientul, pentru ca echipamentul să îndeplinească corect funcțiile sale, sunt: 
tapițeria scaunului stomatologic, suportul de brațe, fibra optică cu lumină de întărire, partea terminală a seringii, protecția de unică folosință a 
camerei, vârfurile contorului de impulsuri, frezele piesei de mână, terminalele de aspirație ale canulei. 
Piese neaplicate ce pot veni în contact cu pacientul sunt: suportul brațului scaunului stomatologic, carcasa inferioară a scaunului stomatologic,
carcasa unității de apă de pe partea pacientului, deversorul de apă, cuveta, tuburile de aspirație, corpul piesei de mână. 
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• MișȚcarea scaunului stomatologic 

ATENŢIE: 
AșigurațȚi-vă ca paciențul eșțe gața șă colaboreze: rugațȚi-l 
șă țȚină lângă corp mâinile șȚi picioarele evițând poșțurile 
incorecțe. 
VerificațȚi ca paciențul șă fie așȚezaț coreșpunzățor 
ațunci când mișȚcațȚi șcaunul șțomațologic (vezi 
figura). 

1.4.   CURĂȚȚAREA ȘȚI DEZINFECȚȚIA 

Curățarea este primul pas al oricărui proces de dezinfecție. 
Curățarea fizică cu detergenți și substanțe active pe suprafețe, apoi clătirea cu apă îndepărtează o cantitate considerabilă de micro-organisme. Dacă
o suprafață nu este mai întâi curățată, procesul de dezinfecție nu poate fi încununat de succes. Dacă o suprafață nu poate fi curățată corespunzător,
ar trebui protejată cu o îngrădire de protecție. 
Piesele exterioare ale echipamentului trebuie să fie curate și dezinfectate folosind un produs destinat utilizării în spitale cu indica ții pentru HIV, HBV și
tubercolocide (dezinfectant de nivel mediu) special pentru suprafețe mici. 
Diversele medicamente și produse chimice folosite în operațiile dentare pot deteriora suprafețele vopsite și piesele din plastic. Cercetările și testele
efectuate indică faptul că suprafețele nu pot fi protejate complet împotriva acțiunii dure a tuturor produselor disponibile pe piață. Prin urmare, noi
recomandăm protejarea cu îngrădiri de protecție, oricând este posibil. 
Acțiunile dure ale produselor chimice depind, de asemenea, de cantitatea de timp în care sunt lăsate pe suprafețe. 
Prin urmare, este important să nu fie lăsat produsul pe suprafețe mai mult decât timpul specificat de fabricant. 

Este recomandat să folosiți dezinfectantul de nivel mediu specific, STER 1 PLUS (CEFLA s.c.), care este compatibil cu: 
• SuprafețȚe acoperite șȚi piese de plastic. 
• TapițȚerie. 

ATENŢIE: 
TapițȚeria VISCOELASTICĂ se va păta când este stropită 
cu  acid  decapant.  ClătițȚi  imediat  cu  multă  apă,  dacă  acidul
stropeșȚte tapițȚeria. 

• SuprafețȚe metalice neacoperite. 

Dacă nu folosiți STER 1 PLUS, este recomandat să se folosească
produse care conțin maximum: 

• Etanol. Concentrație: maximum 30 g per 100 g de dezinfectant. 
• 1-Propanol (n-propanol, alcool propilic, alcool n-propilic). 
Concentrație: maximum 20 g per 100 g de dezinfectant. 
• Combinație de etanol și propanol. Concentrație: combinația celor
două trebuie să fie de 40 g per 100 g de dezinfectant. 

ATENŢIE: 
• Nu  folosițȚi  produse  ce  conțȚin  alcool  isopropilic  (2-
propanol, iso-propanol). 
• Nu  folosițȚi  produse  ce  conțȚin  hipoclorit  de  sodiu  
(decolorant). 
• Nu folosițȚi agențȚi de curățȚire ce conțȚin fenoli. 
• Nu  pulverizațȚi  produsele  selectate  direct  pe  

suprafețȚe. 
• Toate produsele trebuie să fie utilizate după cum este
specificat de fabricant. 
• Nu amestecațȚi dezinfectantul STER 1 PLUS cu alte
produse. 

ATENŢIE: 
Produsele sugerate sunt compatibile cu materialele de 
echipament, oricum pot apărea deteriorări la suprafețȚe 
șȚi materiale ce rezultă din uzul diferitelor produse, chiar 
dacă nu sunt incluse în lista de mai sus de produse 
excluse. 

InstrucțȚiuni de curățȚare șȚi dezinfecțȚie. 
Curățați  și dezinfectați cu hârtie non-abrazivă consumabilă (evitați
folosirea hârtiei utilizate) sau tifon steril. 

Nu folosiți bureți sau, în orice caz, orice material ce poate fi reutilizat. 

ATENŢIE: 
• Închideți  unitatea dentară anterior curățării  și  dezinfecției
pieselor externe. 
• Toate materialele folosite pentru curățare și dezinfecție
trebuie aruncate. 
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2.    DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI 

2.1.   PLĂCUȚȚELE  DE  IDENTIFICARE 

(1)  V286 CONTINENTAL, V286 INTERNAŢIONAL 

(2)  V586 CONTINENTAL, V586 INTERNAŢIONAL 

2.2.   UNITĂŢI DENTARE 

Model V286 CONTINENTAL 
a Hidrogrup. 
b Braț reglabil. 
c Pupitrul dentistului. 
d Consola de comandă a dentistului. 
e Suport tavă. 
f Pupitrul asistentului. 
g Consola de comandă a asistentului.
h Cutia de conexiuni. 
i Pedala de picior multifuncțională. l
Duză apă pentru pahar . 
m Cuvetă. 
n  Braț autoechilibrat.  
z Scaun stomatologic. 
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Model V286 
INTERNAŢIONAL  
a Hidrogrup. 
b Braț reglabil. 
c Pupitrul dentistului. 
d Consola de comandă a dentistului. f
Pupitrul asistentului. 
g Consola de comandă a asistentului.
h Cutia de conexiuni. 
i Pedala de picior multifuncțională. l
Duză apă pentru pahar . 
m Cuvetă. 
n  Braț autoechilibrat.  
z Scaun stomatologic. 

Model  V586  CONTINENTAL  
Descrierea  diferitelor  piese:  
a Hidrogrup. 
b Braț reglabil. 
c Pupitrul dentistului. 
d Consola de comandă a dentistului. 
e Suport tavă 
f Pupitrul asistentului. 
g Consola de comandă a asistentului.
h Cutia de conexiuni. 
i Pedala de picior multifuncțională. l
Duză apă pentru pahar . 
m Cuvetă. 
n  Braț autoechilibrat.  
z Scaun stomatologic. 

Model  V586  INTERNAŢIONAL  
a Hidrogrup. 
b Braț reglabil. 
c Pupitrul dentistului. 
d Consola de comandă a dentistului. f
Pupitrul asistentului. 
g Consola de comandă a asistentului.
h Cutia de conexiuni. 
i Pedala de picior multifuncțională. l
Duză apă pentru pahar . 
m Cuvetă. 
n  Braț autoechilibrat.  
z Scaun stomatologic. 
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2.3.   SCAUNUL STOMATOLOGIC 

Descrierea diferitelor părţi: 
a Tetieră. 
b Spătar. 
c Suport braţ stâng. 
d Suport  braţ  drept  mobil.  
e Placă de protecţie picior. 

Timp de operare. 
Timpurile de operare și pauză sunt, astfel:  funcțȚionare 20 sec. - pauză 
3 min. 

Sarcina maximă permisă. 
• Unități dentare V286 CONTINENTAL, V286 INTERNAŢIONAL: sarcina 
maximă permisă pe scaunul stomatologic este 135 Kg sau 190 Kg (vezi 

eticheta A). 
• Unități  dentare  V586  CONTINENTAL,  V586  INTERNAŢIONAL:  
sarcina  maximă permisă pe scaunul stomatologic este 190 Kg. 
• Sarcina maximă permisă pe tetieră: 30 Kg. 
• Sarcina maximă permisă pe suportul de braț: 68 Kg. 

ATENŢIE: 

Nu depăşiţi aceste valori. 

Atenţionări pentru utilizare. 

ATENŢIE: 
PERICOL FRACTURARE PICIOR 
AcordațȚi  atențȚie  pacientului  şi  personalului  în  timpul
coborârii scaunului stomatologic. 

3.    PORNIREA UNITĂŢII DE OPERARE 
Apăsați comutatorul principal (f1) de pe cutia de conexiuni: 

Echipament poziţia ON: 

- sistemul electric conectat 
- sistemul pneumatic conectat 
- sistemul de apă conectat 

- afișajul (g) poziția deschis/on  

Echipament poziţia OFF: 
- sistemul electric neconectat 
- sistemul pneumatic neconectat 
- sistemul de apă neconectat 
- afișajul (g) poziția închis/off. 
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4.    SCAUNUL STOMATOLOGIC 

Scaunul stomatologic poate fi deplasat, după cum urmează: 
• Şezut scaun sus/jos 
• Rotație spătar cu înclinare a  șezutului scaunului (Trendelenburg  
compensat) 
Scaunul stomatologic poate fi operat de la următoarele unități: 

• Pupitrul dentistului (a) (vezi paragraful 5.). 
• Pedala de picior multifuncțională (b) (vezi paragraful 5.2.). 
• Pupitrul asistentului (c) (vezi paragraful 6.). 

4.1.   DISPOZITIVE DE SIGURANŢĂ 

Echipamentul este furnizat cu următoarele dispozitive de siguranță: 

• Soclul de ridicare al scaunului stomatologic este echipat cu un 
dispozitiv (l) care oprește imediat scaunul stomatologic de la a se
deplasa  în  jos  în  prezența  unui  obstacol  și  deplasează  automat
șezutul în sus pentru a elibera obstacolul. 

• Spătarul este echipat cu un dispozitiv (m) care oprește imediat 
spătarul de la a se deplasa în jos în prezența unui obstacol  și îl
ridică automat pentru a elibera obstacolul. 

• Numai modelele V586 CONTINENTAL și V586 INTERNAŢIONAL:  
cuveta este echipată cu un dispozitiv de siguranță (r) care 
oprește toate deplasările scaunului  stomatologic când cuveta este
în interiorul zonei de interferență. 

• Deplasările scaunului stomatologic: 
- cu instrumentul extras care NU lucrează: deplasări manuale 

permise, deplasări automate oprite, dar dacă acestea sunt deja 
în curs de execuție la momentul extracției, acestea nu sunt 
întrerupte; 

- cu instrumentul extras care lucrează: toate deplasările scaunului  
sunt oprite. 

4.2.   DISPOZITIVE DE URGENŢĂ 

ATENŢIE: 

FolosițȚi  dispozitivele  de  mai  jos  când  deplasarea  echipamentului
necesită a fi blocată: 
• Comenzi  de  deplasare  ale  scaunului  stomatologic  (a)  (d)  (c).  
Prin apăsarea oricărei comenzi a scaunului stomatologic toate 

deplasările vor fi blocate. 
• Pedala de picior ( b ). 

Când este activată pedala de picior, toate deplasările echipamentului  
sunt blocate. 
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4.3.   TETIERĂ REGLABILĂ 

Reglarea înălţimii tetierei. 
Operatorul trebuie să tragă în sus și/sau să împingă în jos tetiera până
când aceasta se află în poziția dorită. 

Reglarea pernei. 
Eliberați mânerul (h) pentru a ajusta poziția pernei tetierei. 
Odată ce poziția dorită este atinsă, închideți poziția mânerului (h)
pentru a bloca perna tetierei. 
Poziţionarea corespunzătoare a tetierei. 

ATENŢIE: 
Pentru utilizarea corectă a tetierei, pozițȚionațȚi capul 
pacientului aşa cum e arătat în figură. Avertizări pentru uz. 

Atenţionări pentru utilizare. 

ATENŢIE: 
• Sarcina maximă permisă pe tetieră: 30 Kg. 
• Nu  încercațȚi  să  deplasațȚi  tetiera  în  timp  ce  pacientul  se
reazemă pe ea. 
• Nu încercațȚi să modificațȚi pozițȚia pernei fără a elibera mai
întâi mecanismul de blocare. 

4.4.   MÂNERE DE BRAŢ MOBILE 

Rotiţi către dreapta mânerul scaunului pentru a-l deplasa în jos, astfel
încât pacientul să se poată așeza sau da jos de pe scaun. 

Avertizări de siguranţă. 

ATENŢIE: 
Sarcina maximă permisă pe mânerul brațȚului: 68 Kg. 
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5.    PUPITRUL  DENTISTULUI 

Pozarea instrumentelor. 
Pozițiile instrumentelor de pe pupitru sunt determinate de client la momentul comenzii. 

Activarea instrumentelor. 
• Seringa este întotdeauna pe poziția deschis (vezi paragraful 5.3.). 
• Odată prinse în mână, toate instrumentele sunt operate cu pedala de picior (vezi
paragraful 5.2.). 
Utilizarea simultană a instrumentelor. 
Un dispozitiv de interdependență asigură că instrumentele nu sunt utilizate simultan. 

Poziționarea pupitrului dentistului. 
Pupitrul dentistului se poate deplasa în toate direcțiile. 
Pentru a regla înălțimea pupitrului  și/sau direcționarea acestuia pe
orizontală, pur și simplu apucați mânerul (a). 

NOTĂ: 
Pentru a regla înălțimea pupitrului dentistului, mai întâi apăsați
butonul special de eliberare a frânei (B). 

Reglarea  forțȚei  de  reîntoarcere  a  instrumentului  (numai  versiunea
CONTINENTAL). 
Pentru a modifica forța de retur a pârghiei instrumentului (c) operați
piulița (d) folosind o cheie tubulară de 10 mm (e): 
• rotiți în sens invers orar pentru a descrește, 
• rotiţi în sens orar pentru a crește. 

Suportul de tavă pentru pupitrul CONTINENTAL. 
Suportul de tavă (f) este confecționat din oțel inox și poate fi ușor demontat din 
suportul său. 

ATENŢIE: 
Sarcina  maximă  permisă  pe  suportul  de  tavă  (f):  2  kg  
distribuite. 

Suportul de tavă pentru pupitrul  INTERNAŢIONAL. 

ATENŢIE: 
Sarcina  maximă  permisă  pe  suportul  de  tavă  (g):  2  kg  
distribuite. 

CurățȚarea mânerului pupitrului dentistului. 
Curățați mânerul folosind un produs corespunzător (vezi paragraful 1.4) 

CurățȚarea pupitrului dentistului.. 
Curățați pupitrul folosind un produs corespunzător (vezi paragraful 1.4. 

NOTĂ pentru pupitrele de instrumente versiunea CONTINENTAL: 
Suportul pentru instrument din silicon (u) poate fi sterilizat în 
autoclava de aburi până la 135°C. 

Cordoane pentru instrumente. 

Curăţaţi cordonul utilizând un produs adecvat (a se vedea paragraful 1.4). 

ATENŢIE: 
Pentru a demonta cordonul contactațȚi Servicice-ul Tehnic. 
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5.1.    CONSOLA DE COMANDĂ A DENTISTULUI

Descrierea butoanelor: 

CREŞTE: crește valorile reglabile. 

SCADE: scade valorile reglabile. 

Iluminat fibre optice On/Off cu LED-ul de operare relevant.. 

Buton de control inversare direcție de rotație micromotor cu
LED-ul de operare relevant. 

Lumina de operare On/Off. 

Încălzitor apă pahar On/Off cu LED-ul de operare relevant. 

Comandă apă la pahar. 

Comandă apă la cuvetă. 

Rechemare poziție de clătire. 

Negatoscop on/off pe consolă. 

Comandă MEMORIE. 

Rechemare poziție de Urgență. 

Rechemare poziție retur automat.. 

Ridicare șezut 

Ridicare spătar 

Coborâre şezut 

Coborâre spătar 

Rechemare poziție programată 1. 

Rechemare poziție programată 2 

Rechemare poziție programată 3. 

Indicatori: 
Afişaj pentru: 
- puterea sau viteza instrumentelor dinamice, 
- funcție salvare activată. 
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Mesaje de eroare. 
În timpul pașilor de operare diferiți, sistemul ar putea detecta o serie de defecte
ale unității dentare. 
Într-un astfel de caz, un mesaj de eroare Exx este afișat până când problema
este remediată (vezi paragraful 10). 

Dacă defectul nu este periculos, unitatea dentară continuă să funcționeze 

NOTĂ: 

Pentru a ieși din afișarea de eroare, apăsați pur și simplu butonul. 

5.1.1. REGLAJUL SCAUNULUI STOMATOLOGIC PENTRU “RETUR AUTOMAT” ŞI “POZIȚȚIE DE CLĂTIRE” 

• Reglați scaunul stomatologic în poziția dorită cu butoanele de deplasare manuală. 
• Țineți apăsat butonul “SAVE” pentru cel puțin 2 secunde pentru a activa modul 

salvare. Activarea modului Memorare este semnalată de un semnal sonor scurt  și de
mesajul “SEt” de pe afișajul consolei. 

NOTĂ: 
pentru a renunța la modul memorare fără a efectua nici o modificare,
apăsați butonul “SAVE” din nou pentru cel puțin 2 . 

• Apăsați butoanele “Automatic Return” sau “Rinse Position” pentru a asocia poziția
cu butonul (ex. “Rinse Position”). 

NOTĂ: 
butonul “Rinsing position” deplasează spătarul (şi şezutul la modelele V586)
în poziția de clătire programată. Când butonul este apăsat din nou, scaunul
stomatologic revine în poziția anterioară. 

5.1.2. PROGRAMAREA POZIȚȚIEI SCAUNULUI STOMATOLOGIC 

• Reglați scaunul stomatologic în poziția dorită cu butoanele de
deplasare manuală. 
• Țineți  apăsat butonul “SAVE” pentru cel puțin 2 secunde pentru a
activa modul salvare. 

Activarea modului Memorare este semnalată de un semnal sonor
scurt și de mesajul “SEt” de pe afișajul consolei. 

NOTĂ: 

țineți apăsat butonul “SAVE” pentru cel puțin 2 secunde
pentru a renunța fără a salva modificările făcute. 

• Apăsați butoanele 1, 2 sau 3 pentru a asocia poziția relevantă la  
buton (ex. 3). 

5.1.3. BUTONUL URGENŢĂ

Acest buton poate fi folosit în cazul unei urgențe pentru a deplasa
pacientul în poziția Trendelenburg 

NOTĂ: 
poziția Trendelenburg este deja setată şi nu poate fi schimbată. 

5.1.4. PORNIREA NEGATOSCOPULUI 

Apăsaţi butonul ON/OFF. 
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5.1.5. SELECŢIA OPERATORULUI

Consola permite funcționarea a 5 operatori diferiți. 
Următoarele date pot fi stabilite pentru fiecare operator: 
• viteza maximă și starea de inversie a micromotorului electric, 
• puterea maximă a rașchetei de impulsuri, 
• pornirea și reglajul fibrei optice a fiecărui instrument, 
• pozițiile programate ale scaunului stomatologic, 
• timp de livrare pentru pahar și cuvetă, 
• starea încălzitorului de apă (ON/OFF), 
• nivel luminozitate lumină de operare. 
Selecţia operatorului. 

Cu instrumentele în repaus, apăsați butonul sau pentru a
derula cei 5 operatori disponibili 

NOTĂ: 
datele setate sunt salvate automat. 

5.1.6. REGLAJUL LUMINOZITĂȚȚII LUMINII DE OPERARE 

Pentru a crește/descrește luminozitatea luminii de operare direct de
la consola dentistului, procedați astfel: 

• Apăsați butonul pentru cel puțin 2 secunde.

• Reglați luminozitatea luminii de operare prin apăsarea butonului sau

NOTĂ: 
plaja de reglare a valorii: 1 la 20. 

Pentru a ieși și salva datele, țineți apăsat butonul pentru
cel puțin 2 secunde. 

5.2.   PEDALA DE PICIOR 

Descrierea pieselor. 
1 Mâner. 
2 Pedala de picior. 
3 Joystick pentru deplasările scaunului stomatologic. 
4 Joystick pentru funcțiile principale. 
5 Buton jet aer (Duză - aer). 
6 Buton jet apă (Duză apă). 

Pedala  de picior  (  2 ).  
Cu instrumentul extras: 
Apăsarea pedalei pentru pornirea instrumentului. 
Turaţia instrumentului (sau puterea) pot fi reglate prin varierea presiunii
exercitate pe pedala de picior. 

NOTĂ numai pentru instrumentele electrice: 
pedala de picior reglează viteza/puterea instrumentului de la 
valoarea minimă la maximă setată de la pupitrul dentistului. 

Eliberați pedala de picior pentru a opri operarea instrumentului.
Cu instrumentele în repaus: 
Când este apăsată pedala de picior, toate mișcările automate ale
scaunului stomatologic sunt blocate în mod automat. 

RO 15



V286-V586 - MANUALUL OPERATORULUI 

Joystick  pentru  deplasările  scaunului  stomatologic  (  3  ).
Acesta controlează următoarele mișcări: 

Şezut scaun stomatologic sus. 

Spătar scaun stomatologic sus. 

Şezut scaun stomatologic jos. 

Spătar scaun stomatologic jos. 

Pentru a opri deplasarea, eliberați comanda. 

NOTĂ: 
toate comenzile de deplasare ale scaunului stomatologic sunt blocate 
atunci când un instrument este extras și levierul de comandă este activat 

Joystick pentru funcțȚiile principale ( 4 ). 
Acesta controlează următoarele funcții: 

Rechemare poziție de clătire. 

Lumina de operare On/Off. 

Rechemare poziție de retur automată. 

Comanda de livrare apă la pahar. 

Buton jet aer  (Jet-aer) ( 5 ). 
Cu instrumentul extras, acesta livrează jet de aer de la Turbină sau de
la Micromotor. 
Livrarea aerului este activată prin apăsarea butonului; jetul de aer este
întrerupt când butonul este eliberat. 

NOTĂ: 

recomandăm să se aplice un jet de aer după ce s-a folosit
jetul de apă pentru a elimina ca orice picături de lichid să
rămână în tuburile de apă ale instrumentului. 

Buton jet apă  (Jet-apă) ( 6 ). 
Cu instrumentul extras, acesta livrează un jet de apă de la Turbină, de
la Micromotor, sau de la Detartror. 
Livrarea apei este activată prin apăsarea butonului  și  jetul de apă este
întrerupt când butonul este eliberat. 

ProtecțȚia împotriva penetrării lichidului. 
Pedala de picior este protejată împotriva penetrării lichidului. Gradul de protecție: 
IPX1. 
Curăţarea. 
Curățați pedala de picior folosind un produs corespunzător (vezi paragraful 1.4). 
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5.3.   SERINGA 

Descrierea  instrumentului.  
a Duza. 
b Piesa de mână. 
c Asamblarea/dezasamblarea  duzei.
d Butonul de aer. 
e Butonul de apă. 

ATENŢIE: 
Instrumentul este furnizat ne-steril. 
Este recomandat să se folosească protecțȚii şi duze de unică
folosințȚă. 

Specificaţi tehnice. 
• Timp de operare: 

- seringă 3F: operare continuă. 

Utilizare. 
Seringă 3-funcţii: 

• Plasați instrumentul în poziția sa de lucru. 
• Buton (e) = apă; 
• Buton (d) = aer; 
• Buton (e + d) = pulverizare. 

NOTĂ: 
prin activarea funcției “încălzire apă”, apa caldă este, de asemenea,
livrată la seringă (vezi paragraful 6.1). 

Curăţarea. 

Folosiți prosop de hârtie moale de unică folosință umezit cu detergenți/dezinfectanți. 

ATENŢIE: 
• Nu umezițȚi seringa în dezinfectanțȚi sau detergențȚi lichizi. 
• Produse nerecomandate: produse abrazive şi/sau produse ce conțȚin acetonă, clor şi hipoclorit de sodiu. 

5.4.   TURBINA 

Conectarea piesei de mână şi schimbarea frezei. 
Faceți referire la instrucțiunile specifice furnizate cu piesa de mână. 

Utilizare. 

ATENŢIE: 
Citiți instrucțiunile pentru utilizare a diferitelor turbine. 

• Timpii  de  operare:  facețȚi  referire  la  instrucțȚiunile  specifice  furnizate  cu
instrumentul. 
• Plasați instrumentul în poziția sa de lucru. 
• Folosiți pedala de picior pentru a porni instrumentul (vezi paragraful 5.2.). 

NOTĂ: 
pedala de picior reglează viteza de rotație de la valorile minim
posibile la cele maxim posibile. 

• Robinetul (f), plasat lângă instrument, este folosit să ajusteze cantitatea de
apă din pulverizator. 
• Comutatorul (c) întrerupe alimentarea cu apă la toate instrumentele dinamice
prezente pe pupitrul dentistului. 

NOTĂ: 

cablul turbinei poate fi folosit şi pentru a conecta micromotoarele de 
aer echipate cu conector cu patru căi şi este conform cu ISO 13294 -
Motor de Aer Dentar. 

Pornirea fibrelor optice 
• Plasați instrumentul în poziția sa de lucru. 
• Apăsați butonul pentru a porni, opri Fibrele Optice (on/off):
LED off: operare fără Fibre Optice, 

LED on: operare cu Fibre Optice. 
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Reglajul luminozitățȚii fibrei optice. 
Cu instrumentul în poziția sa de lucru: 

• Apăsaţi butonul pentru cel puțin 2 secunde

• Ajustați luminozitatea de operare prin apăsarea butonului sau

NOTĂ: 
plaja de reglaj a valorii: 1 la 10 

Pentru a renunța și salva datele setate, apăsați butonul pentru  cel
puțin 2 secunde. 

CurățȚare şi mentenanțȚă. 

Faceți referire la instrucțiunile specifice furnizate cu piesa de mână. 

NOTĂ: 
Este recomandat să se folosească Uleiul Zilnic (CEFLA s.c.) pentru lubrifiere. 

Sterilizare. 

Autoclava cu aburi la 135°C (2 bar) urmând instrucțiunile pentru utilizare ale dispozitivului. 

ATENŢIE: 
CitițȚi cu atențȚie instrucțȚiunile de operare furnizate cu piesa de mână înainte de a încerca sterilizarea. 

Avertizări pentru utilizare 

ATENŢIE: 

• Instrumentul este furnizat NESTERIL şi trebuie sterilizat înainte de utilizare. 
CitițȚi cu atențȚie instrucțȚiunile de operare furnizate cu instrumentul înainte de a încerca sterilizarea. 

• Turbina nu trebuie pornită niciodată fără a avea ataşată freza sau freza falsă. 
• Butonul de eliberare a frezei nu trebuie apăsat în timpul operării! 
Frecarea dintre buton şi rotorul micromotorului supra-încălzeşte port-scula şi poate cauza arsuri. 

• ȚȚesuturile  interne  ale  pacientului  (limba,  obrajii,  buzele,  etc.)  trebuie  protejate  împotriva  contactului  cu  butonul  prin  folosirea  de  instrumente
corespunzătoare (oglinzi, etc.). 
• Frezele şi diferitele instrumente ataşate la piesele de mână trebuie să respecte Standardul de Biocompatibilitate ISO 10993. 

5.5.   MICROMOTORUL 

Cuplarea pieselor de mână şi schimbarea frezei. 
Faceți referire la instrucțiunile specifice furnizate cu micromotorul  și diferitele
piese de mână. 

Utilizare. 

ATENŢIE: 
CitițȚi, instrucțȚiunile pentru utilizare ale diferitelor motoare. 

• Timpii  de  operare:  facețȚi  referire  la  instrucțȚiunile  specifice  furnizate  cu
instrumentul. 
• Plasați instrumentul în poziția sa de lucru. 

• Folosiți levierul pedalei de picior pentru a porni instrumentul (v. pct. 5.2.). 

NOTĂ: 
pedala de picior ajustează viteza de rotație de la valorile minim
posibile la cele maxim posibile. 

• Robinetul (f), plasat lângă instrument, este folosit să ajusteze cantitatea de apă
din pulverizator. 
• Comutatorul (c) întrerupe alimentarea cu apă la toate instrumentele dinamice
prezente pe pupitrul dentistului. 

Reglarea vitezei de operare a micromotorului. 
• Plasați instrumentul în poziția sa de lucru. 
• Folosiți butoanele CREŞTE sau SCADE pentru a fixa viteza de rotație
maximă a micromotorului. 

NOTĂ: 
afişajul indică procentajul de viteză fixat cu privire la viteza maxim
posibilă  a  instrumentului  (faceți  referire  la  instrucțiunile  specifice
furnizate cu instrumentul). 
NOTĂ: 

datele setate sunt salvate automat. 
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• Pedala de picior ajustează viteza de rotație de la valoarea setată minimă la cea
maximă (vezi paragraful 5.2). 

Selectarea direcțȚiei de rotațȚie. 
• Plasați instrumentul în poziția sa de lucru. 
• Apăsați butonul INVERSION de pe consolă. 

LED off: rotație în sensul acelor de ceasornic. 

LED on: rotație în sensul invers al acelor de ceasornic. 

ATENŢIE: 
Când  micromotorul  este  ridicat,  se  aud  3  SEMNALE  SONORE  
pentru a semnaliza rotațȚia în sens invers acelor de ceasornic. 

NOTĂ: 
când pârghia reostatului este pe poziția on, micromotorul nu poate să
inverseze direcția sa de rotație. 

Pornirea fibrelor optice. 
• Plasați instrumentul în poziția sa de lucru. 
• Apăsați butonul pentru a porni\opri Fibrele Optice (on/off).
LED off: operare fără Fibre Optice, 

LED on: operare cu Fibre Optice. 

Reglajul luminozitățȚii fibrei optice. 
Când instrumentul se află în poziția sa de lucru: 

• Apăsați butonul pentru cel puțin 2 secunde.

• Reglați luminozitatea de operare prin apăsarea butonului sau

NOTĂ: 
plaja de setare a valorii: 1 la 10. 

Pentru a renunța și salva datele setate țineți apăsat butonul pentru
cel puțin 2 secunde. 

CurățȚare şi mentenanțȚă. 
Faceți referire la instrucțiunile specifice furnizate cu instrumentul. 

NOTĂ: 
Este recomandat să se folosească Uleiul Zilnic (CEFLA s.c.) pentru lubrifiere. 

ATENŢIE: 
• Nu umezițȚi instrumentul în fluide dezinfectante sau detergențȚi. 
• Produse nerecomandabile: produse abrazive şi/sau produse ce conțȚin acetonă, clor şi hipoclorit de sodiu. 

Sterilizare. 
Numai piesele de mână: autoclava cu aburi la 135°C (2 bar) urmând instrucțiunile pentru utilizare ale dispozitivului. 

ATENŢIE: 
CitițȚi cu atențȚie instrucțȚiunile de operare furnizate cu instrumentul înainte de a încerca sterilizarea. 

Avertizări pentru utilizare. 

ATENŢIE: 

• Instrumentul este furnizat NESTERIL şi trebuie sterilizat înainte de utilizare. 
CitițȚi cu atențȚie instrucțȚiunile de operare furnizate cu instrumentul înainte de a încerca sterilizarea. 

• Turbina nu trebuie pornită niciodată fără a avea ataşată freza sau freza falsă. 
• Butonul de eliberare a frezei nu trebuie apăsat în timpul operării! 

Frecarea dintre buton şi rotorul micromotorului supra-încălzeşte port-scula şi poate cauza arsuri. 
• ȚȚesuturile  interne  ale  pacientului  (limba,  obrajii,  buzele,  etc.)  trebuie  protejate  împotriva  contactului  cu  butonul  prin  folosirea  de  instrumente
corespunzătoare (oglinzi, etc.). 
• Frezele şi diferitele instrumente ataşate la piesele de mână trebuie să respecte Standardul de Biocompatibilitate ISO 10993. 
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5.6.   DETARTRORUL 

Conectarea piesei de mână şi inserțȚia. 

Faceți referire la instrucțiunile specifice furnizate cu piesa de mână. 

ATENŢIE: 
Înainte  de  a  încerca  să  conectațȚi  piesa  de  mână,  asigurațȚi-vă  că
contactele  sunt  perfect  uscate.  SuflațȚi  aerul  din  seringă,  dacă  este
necesar, pentru a o usca. 

Utilizare. 

ATENŢIE: 
De asemenea, citițȚi instrucțȚiunile pentru utilizare a diferitelor piese
de mână. 

• Timpii  de  operare:  facețȚi  referire  la  instrucțȚiunile  specifice  furnizate  cu
instrumentul. 
• Plasați instrumentul în poziția sa de lucru. 
• Folosiți levierul pedalei de picior pentru a porni instrumentul (vezi
paragraful 5.2.). 
• Robinetul (f), plasat lângă instrument, este folosit pentru a ajusta debitul
apei de răcire. 
• Comutatorul  (c) întrerupe alimentarea cu apă la toate instrumentele
dinamice prezente pe pupitrul dentistului. 

Reglarea valorii de putere a detartrorului. 
• Plasați instrumentul în poziția sa de lucru. 
• Folosiți butoanele “CREŞTE” sau “SCADE” pentru a seta procentajul maxim
de putere al detartrorului. 

NOTĂ: 
datele setate sunt salvate automat. 

• Pedala de picior operează la puterea maximă setată (vezi paragraful 5.2). 

Pornirea fibrelor optice. 
• Plasați instrumentul în poziția sa de lucru. 
• Apăsați butonul pentru a porni\opri Fibrele Optice (on/off).
LED off: operare fără Fibre Optice, 

LED on: operare cu Fibre Optice. 

Reglajul luminozitățȚii fibrei optice. 
Când instrumentul se află în poziția sa de lucru: 

• Apăsați butonul pentru cel puțin 2 secunde.

• Reglați luminozitatea de operare prin apăsarea butonului sau

NOTĂ: 
plaja de setare a valorii: 1 la 10. 

Pentru a renunța și salva datele setate țineți apăsat butonul pentru
cel puțin 2 secunde. 

FuncțȚiile ENDO şi PARO (numai cu detartrorul SATELEC). 
Este posibil să se schimbe operarea detartrorului prin comutatorul (b)
plasat sub pupitrul dentistului: 
• SCAL: detartrorul operează până la puterea sa maximă. 
• ENDO: detartrorul operează la 1/2 din puterea maximă setată. 
• PARO: detartrorul operează la 1/3 din puterea maximă setată. 
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CurățȚare şi mentenanțȚă. 

Faceți referire la instrucțiunile specifice furnizate cu instrumentul. 

ATENŢIE: 
Nu umezițȚi instrumentul în fluide dezinfectante sau detergențȚi. 

Sterilizare. 
Cheie dinamometrică, vârful detartrorului și piesa de mână a detartrorului: autoclava cu aburi la 135°C (2 bar) urmând instruc țiunile
pentru utilizarea dispozitivului. 

ATENŢIE: 
CitițȚi cu atențȚie instrucțȚiunile de operare furnizate cu instrumentul înainte de a încerca sterilizarea. 

Avertizări pentru utilizare. 

ATENŢIE: 

• Instrumentul este furnizat NESTERIL şi trebuie sterilizat înainte de utilizare. 
CitițȚi cu atențȚie instrucțȚiunile de operare furnizate cu instrumentul înainte de a încerca sterilizarea. 

• Înainte de a încerca să conectațȚi piesa de mână, asigurațȚi-vă că contactele sunt perfect uscate. SuflațȚi aerul din seringă, dacă e
necesar, pentru a usca. 
• AsigurațȚi-vă că secțȚiunile filetate ale inserțȚiei şi piesei de mână sunt perfect curate. 
• Nu modificațȚi forma inserțȚiei. 
• VerificațȚi uzura inserțȚiei în mod regulat, înlocuind-o în următoarele cazuri: 

- uzură evidentă, 
- scăderea în performanțȚă, 
- deformarea sau impactul. 

• InserțȚiile montate pe piesa de mână trebuie să respecte Standardul de Biocompatibilitate ISO 10993. 

6.    PUPITRUL ASISTENTULUI 

(1)  V286 CONTINENTAL, V286 INTERNAŢIONAL 
(2)  V586 CONTINENTAL, V586 INTERNAŢIONAL 

a Pupitrul asistentului: poate susține 2 tuburi de aspirație și 2 instrumente.
b Hidrogrupul. 
c Brațul fix: se poate roti în jurul cuvetei cu 80°. 
d Consola echipată cu butoanele folosite pentru a opera scaunul stomatologic și 

hidrogrupul. 
e Brațul pantografului: permite o cursă verticală a pupitrului asistentului de 

335 mm, în 6 poziții de lucru. 
NOTĂ: 
pentru a deplasa pupitrul asistentului în poziția de jos, pur și simplu
ridicați-l până la poziția de sus și apoi coborâți-l. 

f Rolele de culisare care ghidează și sprijină tuburile de aspirație. g
Brațul dublu articulat: brațul inferior se poate roti cu 90°. 

CurățȚarea rolelor de glisare. 
Împingeți în jos și scoateți rolele de glisare (f). 
Curățați rolele de glisare cu un produs corespunzător: faceți referire la paragraful 1.4. 
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6.1.   CONSOLA PUPITRULUI ASISTENTULUI 

Descrierea butoanelor: 

Încălzitor apă pahar On/Off cu LED de operare relevant. 

Comanda de livrare apă pahar. 

Comanda apă cuvetă. 

Rechemare poziție de clătire. 

Rechemare automată poziție de retur. 

Ridicare şezut. 

Ridicare spătar. 

Coborâre şezut. 

Coborâre spătar. 

6.2.   INSTRUMENTE PE PUPITRUL ASISTENTULUI 
Pupitrul asistentului poate fi combinat cu următoarele instrumente: 
• Seringa 3F: seringa este întotdeauna activă, faceți  referire la
paragraful 5.3 pentru operarea acesteia. 
• Lumina de întărire: lumina de întărire este activată prin intermediul
cheii corespunzătoare cu instrumentul extras; instrucțiunile de 

utilizare și mentenanță sunt furnizate cu instrumentul. 
• Camera intra-orală: camera intra-orală este activată cu instrumentul  
extras; instrucțiunile de utilizare și mentenanță sunt furnizate cu 

instrumentul. 
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6.3.   TUBURILE DE ASPIRAȚȚIE 

Aspirația începe prin îndepărtarea tubului de pe pupitru. 
Pentru a regla puterea de aspirație, folosiți cursorul (a) localizat pe mânerul
suportului de tub. 

NOTĂ: 
Când tubul este pus la loc, aspirația se opreşte aproximativ 2 secunde
mai târziu. Aceasta pentru a usca tuburile de aspirație. 

Îndepărtarea tuburilor de aspirațȚie 

ATENŢIE: 
PurtațȚi  întotdeauna  ochelari  şi  mănuşi  pentru  a  preveni  contactul  
cu material infectat când se îndepărtează tuburile de aspirațȚie. 

Demontați tuburile de aspirație din fitingurile transportorului prin rotirea  și
tragerea fitingului de tub. 
Detașați tuburile de aspirație din suporți prin rotirea și tragerea fitingului 
tubului. 

ATENŢIE: 
Nu apucațȚi direct niciodată tubul de aspirațȚie. 

CurățȚarea tuburilor de aspirațȚie. 
Deoarece unitățile dentare pot fi echipate cu sisteme de aspirație diferite (inel
de lichid sau aer umed) urmați cu atenție instrucțiunile furnizate de fabricantul
sistemului de aspirație când dezinfectați  sistemul privind produsul ce trebuie
folosit, timpii și direcțiile pentru utilizare. 

ATENŢIE: 
Pentru  curățȚarea  sistemului  de  aspirațȚie,  este  recomandat  să  se
folosească  STER  3  PLUS  CEFLA  s.c.  diluat  într-o  soluțȚie  de  6%
(echivalent cu 60 ml de produs în 1 litru de apă). 

Sterilizarea. 
• Terminalele suportului de canulă: autoclava cu aburi până la 135°C (2 bar)
Urmând instrucțiunile pentru utilizare ale dispozitivului. 

• Tuburile de aspirație: umeziți pentru a steriliza la rece.  

ATENŢIE: 
Pentru  tuburi,  nu  folosițȚi  niciodată  proceduri  în  care  temperatura
depăşeşte 55° C. 

Mentenanţa. 
Lubrifiați periodic O-ringurile terminalelor suportului de canulă (vezi paragraful 
9.4.) folosind Lubrifiant Protector-S1 pentru O-Ringuri (CEFLA s.c.). 

Notă cu privire la biocompatibilitate. 

Folosiți numai tuburi de aspirație furnizate cu unitatea dentară  și  tuburi de
rezervă originale. 
Tuburile de aspirație trebuie să respecte Standardul de Biocompatibilitate ISO 
10993. 
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6.4.   UNITATE DE ASPIRAȚȚIE HIDRAULICĂ A SALIVEI 

Ejectorul hidraulic de salivă pornește funcționarea când tubul este
scos din suport. 
Pentru a ajusta puterea de aspirație, folosiți cursorul (d) localizat pe
mânerul suportului tubului de aspirație. 

CurățȚarea după fiecare utilizare. 
Aspirați aproape ½ litru de STER 3 PLUS (CEFLA s.c.) diluat într-o 
soluție de 6% (echivalent cu 60 ml de produs în 1 litru de apă). 

MentenanțȚa de rutină. 
Lubrifiați  O-Ringul [ c ] cu Lubrifiant  Protector-S1 pentruO-Ringuri.  

ATENŢIE: 
PurtațȚi  mănuşi  înainte  de  a încerca  să executațȚi  această  
operațȚiune! 
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7.    HIDRO-GRUP 

7.1.   UMPLERE PAHAR ŞI CUVETĂ 

Cuveta (scuipătoarea) poate fi rotită cu mâna cu 180° pe unitatea pentru apă

Butoane de control. 

Controlul livrării apei spre pahar. 

Controlul livrării apei spre cuvetă. 

Spălarea cuvetei se opreşte automat după 20 secunde (acest timp poate 
fi setat). 
Dacă este activată, umplerea automată a cuvetei porneşte în următoarele 
cazuri: 
• când se apasă butonul “Rinse Position” / Poziţia Clătire; 
• când se apasă butonul “Water to cup delivery” / Livrarea apei spre pahar; 
Senzor pentru pahar (opţional). 
Sub orificiul de scurgere, poate fi prevăzut un senzor optic care să detecteze
prezenţa şi umplerea automată a paharului. 
Senzorul funcţionează astfel: 
• când paharul este plasat sub orificiul de scurgere, începe livrarea apei
pentru durata setată, 
• pe timpul ciclului de umplere, prin scoaterea paharului şi/sau apăsarea 
butonului”Water to cup delivery”/ Livrarea apei spre pahar, se întrerupe  
imediat livrarea apei 

NOTĂ: 
Pentru a dezactiva senzorul paharului, sunaţi la Service-ul Tehnic. 

Reglarea cantităţii de apă spre pahar şi spre cuvetă. 
Pentru a regla cantitatea de apă livrată spre pahar sau spre cuvetă, utilizaţi
ventilele relevante, dispuse în interiorul unităţii pentru apă. 

Apă caldă spre pahar. 

• Apăsaţi butonul pentru a porni/opri încălzitorul (opţional): 
a) În timp ce apa se încălzeşte, indicatorul luminos clipeşte. 
b) Când se atinge temperatura setată, indicatorul luminează permanent. 
c)  Când  încălzitorul  este  deconectat,  se  deconectează  de  asemenea  şi  indicatorul
luminos corespunzător. 

• Dacă  temperatura  apei  scade,  încălzitorul  se  activează  automat,  iar  indicatorul  luminos
corespunzător clipeşte. 

ATENŢIE: 
Nu activaţi încălzitorul, când alimentarea cu apă nu este cuplată. 

NOTĂ: 
Prin activarea funcţiei “Water  heating”/Încălzirea  apei,  apa  caldă  este
disponibilă de asemenea şi pentru siringă. 
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Operaţiunea de modificare a setărilor pentru pahar. 

Pentru această operaţiune, apăsaţi butonul cel puţin  2 secunde. 

Acum se pot derula următoarele setări prin apăsarea scurtă a 
butonului: 
• Timpul de umplere a paharului. 

Apăsaţi butoanele sau pentru a modifica timpul de umplere a paharului
• Umplerea automată a paharului cu ocuparea poziţiei scaunului pentru clătire.

Apăsaţi butonul pentru modificarea funcţionării:

ON = control activat
OFF  = control dezactivat 

• Umplerea automată a paharului cu reîntoarcerea automată a scaunului dentar. 

Apăsaţi butonul pentru modificarea funcţionării:
ON = control activat
OFF  = control dezactivat 

Pentru a părăsi şi salva datele setate apăsaţi butonul cel puţin 2 sec.

Operaţiunea de modificare a setărilor pentru cuvetă 

Pentru această operaţiune, apăsaţi butonul cel puţin 2 secunde.

Acum se pot derula următoarele setări prin apăsarea scurtă a butonului:

• Durata de spălare a cuvetei.

Apăsaţi butoanele sau pentru .a modifica durata de spălare a cuvetei
• Spălarea automată a cuvetei cu comanda de umplere cu apă a paharului.

Apăsaţi butonul pentru modificarea funcţionării:
ON = control activat
OFF  = control dezactivat 

• Spălarea automată a cuvetei cu reluarea poziţiei de clătire a scaunului stomatologic.   

Apăsaţi butonul pentru modificarea funcţionării
ON = control activat
OFF  = control dezactivat 

• Spălarea automată a cuvetei cu reîntoarcerea automată a scaunului dentar  . 

Apăsaţi butonul pentru modificarea funcţionării:
ON = control activat
OFF  = control dezactivat 

Pentru a părăsi şi salva datele setate apăsaţi butonul cel puţin 2 secunde. 

Scoaterea filtrului şi a duzei pentru cuvetă. 
• Trageţi şi scoateţi duza (l) . 
• Trageţi filtrul (q) şi capacul său (p) din cuvetă pentru a le scoate. 

Dezinfectarea şi curăţarea. 

ATENŢIE: 
Purtaţi  mănuşi  şi  ochelari  de  protecţie  pentru  a  preveni  contactul  cu  
materialele infectate atunci când curăţaţi cuveta şi filtrul acesteia. 

Piesele care trebuie curăţate zilnic la sfârşitul fiecărei zile de lucru. 
• Duza paharului: se umezeşte pentru a fi sterilizată la rece. 
• Spălarea completă a cuvetei cu un detartror format special. 
• Filtrul cuvetei: se curăţă cu apă curgătoare şi cu produse de curăţare comerciale. 

ATENŢIE: 
Nu utilizaţi acizi sau produse abrazive. 
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7.2.   SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ INDEPENDENT 

Descrierea sistemului. 
Sistemul este prevăzut cu un rezervor (a) pentru apă distilată. Rezervorul
are o capacitate totală de 1,5 litri. 
Acest rezervor furnizează: 
• spray-uri  pentru toate instrumentele prezente pe panourile  medicului
stomatolog şi al asistentului acestuia, 
• asigură sistemul de umplere a paharului. 
Un comutator de by-pas (b) permite dezactivarea sistemului în cazul în 
care dvs. doriţi să alimentaţi cu apă paharul şi instrumentaţia de la 
reţeaua de canalizare. 
Acest sistem permite efectuarea unui ciclu de dezinfecţie a conductelor
instrumentului de pulverizare (a se vedea punctul 7.2.1.). 

ATENŢIE: 
Efectuaţi  ciclul  de  dezinfectare  la  sfârşitul  fiecărei  zile  de  
lucru. 

Umplerea rezervorului. 
Când este atins nivelul min. în rezervor, (aprox. 500 cm3), rezervorul se va 
umple astfel: 
• Se deschide uşa unităţii pentru apă (vezi paragraful 7.3). 
• Se comută butonul (c) în poziţia “CLOSE AIR PRESSURE”/INCHIDERE
PRESIUNE AER. 

• Se scoate rezervorul (a) prin rotirea sa în sens orar. 

NOTĂ: 
Pe timpul acestei operaţiuni, aerul presurizat prezent în 
interiorul rezervorului va fi purjat automat spre exterior. 

• Turnaţi apă distilată în rezervor până la atingerea nivelului maxim. 

ATENŢIE: 
Utilizaţi apă distilată numai în situaţii când, pentru situaţii de 
igienă îmbunătăţită, poate fi asigurată o proporţie de 600 
părţi per milion de peroxid de hidrogen utilizând 20 ml de 
peroxid de Ag+ per litru de apă distilată sau, apă oxigenată 
(20 ml de apă oxigenată 3% per litru de apă distilată). 

• Fixaţi la loc rezervorul prin rotirea sa în sens invers orar. 
• Comutaţi butonul (c) în poziţia “OPEN AIR PRESSURE”/DESCHIDERE
PRESIUNE AER 

ATENŢIE: 
• Asiguraţi-vă că rezervorul este fixat corect la poziţie înainte de
comutarea butonului (c) la poziţia “OPEN AIR 

PRESSURE”/DESCHIDERE PRESIUNE AER. 
• Dacă veţi  absenta de la cabinetul  de chirurgie pentru o  
perioada mai mare de timp (concediu etc.), înainte de 

plecare goliţi complet rezervorul 

Butonul BY-PASS. 
Sistemul poate fi dezactivat în cazul în care se doreşte alimentarea 
paharului şi instumentaţiei de la reţeaua de canalizare 
Această funcţie se asigură prin comutarea butonului (b) la poziţia 
“LINE”/CANALIZARE. 
Comutaţi butonul (b) la poziţia “TANK”/REZERVOR pentru a reveni la
funcţionarea cu apă distilată. 

Curăţarea rezervorului. 
Se recomandă sterilizarea la rece a rezervorului la intervale regulate (cel 
puţin o dată pe lună) utilizând un produs pe bază de acid peracetic 
procedând astfel: 
• se scoate rezervorul din echipamentul stomatologic şi se goleşte complet, 
• se prepară soluţia pa bază de acid peracetic, urmând instrucţiunile 
fabricantului, 
• se umple rezervorul până sus cu soluţie de acid peracetic, 
• se menţine soluţia de acid peracetic în rezervor pentru perioada de timp
recomandată de fabricant, 
• se scurge din rezervor toată soluţia de acid peracetic, 
• se clăteşte rezervorul cu apă distilată, 
• se umple rezervorul cu apă distilată, dacă este necesar se adaugă
substanţele indicate mai sus, 
• se fixează la loc rezervorul în interiorul echipamentului stomatologic. 
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7.2.1. CICLUL DE DEZINFECŢIE MANUALĂ 

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ INDEPENDENT permite 
efectuarea unui ciclu de dezinfecţie manuală a conductelor de apă pentru 
toate instrumentele pupitrului medicului stomatolog şi al asistentului acestuia, 
precum şi de pe conducta de livrare a apei către pahar (opţional). 

ATENŢIE: 
Se recomandă să se efectueze un ciclu de dezinfectare cel puţin o dată
pe zi, de preferat la sfârşitul zilei. 

Pentru efectuarea ciclului de dezinfectare, se procedează astfel:  A)

Prepararea soluţiei de dezinfectare: 
• Se scoate rezervorul de apă distilată (a) (vezi paragraful 7.2) 

• Se toarnă în rezervor PEROXY Ag+ nediluat (sau apă oxigenată 3%)  

NOTĂ: 
Se umple rezervorul utilizând cel puţin 300 cm3 de soluţie de 
dezinfectare 

B) Faza injecţiei dezinfectantului: 
• Asiguraţi-vă că robinetul de pulverizare al fiecărui instrument dinamic este 

complet deschis (dacă nu este, va curge foarte puţină apă sau deloc). 
• Verificaţi dacă comutatorul pentru furnizarea apei spre instrumente,  
amplasat sub pupitrul medicului stomatolog este în poziţia ON. 
• Scoateţi seringa şi goliţi conducta cu butonul pentru apă. 

NOTĂ: 
Când golirea este completă, din conductă nu va mai ieşi apă. 

• Se repetă aceeaşi procedură pentru seringa de pe pupitrul asistentului, 
dacă există (cu butonul pentru apă). Acţionaţi butonul pedalei de picior 

pentru trimiterea apei pentru celelalte instrumente dinamice (vezi paragraful 
5.2). 

• Se goleşte conducta furnizării apei spre pahar prin apăsarea butonului 
• Se montează rezervorul cu soluţie de dezinfectare. 
• Se comută butonul (c) înapoi la poziţia  “OPEN AIR PRESSURE”/
DESCHIDERE PRESIUNE AER 
• Se umplu conductele de apă cu soluţie de dezinfectare utilizând 

butonul de trimitere a apei al pedalei de picior pentru instrumentele 

dinamice, butonul pentru apă pentru seringi şi butonul pentru
conducta de alimentare a paharului. 

NOTĂ: 
Permiteţi curgerea soluţiei dezinfectante aproximativ 6-7  
secunde. 

• Puneţi la locul lor instrumentele.  

NOTĂ: 

Acum conductele pentru apă conţin soluţie de dezinfectare.

C) Timp de contact pentru dezinfectant: 
ATENŢIE: 
soluţia dezinfectantă trebuie lăsată în conducte cel puţin 
10 minute, dar nu mai mult de 30 minute 

D) Faza de clătire a conductei: 
• Se scoate rezervorul (a) care conţine soluţia de dezinfectare. 
• Se  repetă  procedurile  de  scurgere  a  conductelor  de  apă  pentru 
diferite  instrumente  şi  pentru  conducta  de  livrare  a  apei  spre 
pahar. 

NOTĂ: 
când golirea este completă,  nu va mai ieşi apă din
conductele de apă. 

• Se înlocuieşte soluţia de dezinfectare cu apă distilată în rezervorul (a) 
• Se montează la loc rezervorul (a) care conţine apă distilată. 
• Se trece comutatorul (c) înapoi la poziţia “OPEN AIR PRESSURE” /
DESCHIDERE PRESIUNE AER 
• Se  spală  conductele  de  apă  cu  apă  distilată  utilizând  butonul 
pentru trimiterea apei al pedalei de picior pentru instrumente 

dinamice, butonul pentru apă pentru seringi şi butonul  pentru
conducta de livrare a apei spre pahar. 

NOTĂ: 
lăsaţi apa să curgă aproximativ 6-7 secunde. 

• În acest moment, conductele conţin din nou apă distilată, iar echipamentul
stomatologic este gata pentru utilizare. 
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Depozitarea PEROXY Ag+ . 
Pentru depozitarea adecvată a PEROXY Ag+, urmaţi instrucţiunile 
producătorului, primite la livrare împreună cu produsul. 
Este important să păstraţi  ambalajul închis ermetic şi depozitat într-un
loc răcoros la o temperatură care să nu depăşească 25°C 

7.3.   DESCHIDERE / ÎNCHIDERE CAPAC LATERAL UNITATE DE APĂ 

Deschiderea capacului. 
• deschideţi capacul lateral al unităţii de apă (a) trăgând mânerul inferior
corespunzător 

Închiderea capacului. 
• potriviţi capacul, având grijă să introduceţi mai întâi partea superioară, 
• în final, potriviţi partea inferioară a capacului la unitatea de apă în 
locaşul său. 

RO 29



V286-V586 - MANUALUL OPERATORULUI 

8.    ACCESORII 

8.1.   LAMPA DE OPERARE 

Lampa de operare se livrează în 2 modele: 

(1)  Lampă cu LED ca sursă de lumină, model CPV LED. 
Pentru instrucţiunile de utilizare şi mentenanţă, vezi paragraful 8.1.1 

(2)  Lampă cu halogen ca sursă de lumină, model CPV. 

Pentru instrucţiunile de utilizare şi mentenanţă, vezi paragraful 8.1.2 

NOTĂ: 
în timpul mişcărilor automate ale scaunului stomatologic,  lampa
se stinge automat pentru a evita orbirea pacientului. 

8.1.1.     FUNCŢIONAREA CU LAMPĂ MODEL CVP LED 

Specificaţii tehnice. 
• Funcţionare continuă. 
• Tensiunea de alimentare:  3,2 VDC. 
• Puterea absorbită: 10 W. 
• Dimensiunile spotului luminos: 70 mm X 140 mm. 
• Lux: 30.000 (max.). 
• Temperatura de culoare: 4,500 °K (+/- 5%). 
• Temperatura maximă pe suprafeţele accesibile (pe timpul utilizării normale): < 40° C. 
• Protecţia împotriva şocurilor electrice: clasa II tip B. 
• Sursa de lumina: 1 LED. 
• Clasificarea echipamentului în conformitate cu standardele EN62471:2008 şi IEC 62471:2006 pentru SECURITATE FOTOBIOLOGICĂ: Grupa de risc 1 
• Greutatea totală: 7,3 kg 

Avertizări de securitate. 

ATENŢIE: 
• Echipamentul trebuie să fie instalat numai de către personal autorizat. 
• Echipamentul poate fi utilizat numai de către personal autorizat şi instruit in mod corespunzător (medici dentişti şi paramedici). 
• Nu aplicaţi nici o greutate în orice punct al echipamentului şi acţionaţi asupra acestuia numai cu forţa necesară pentru a-l deplasa. 
• Un operator trebuie să fie întotdeauna prezent atunci când lampa este aprinsă, în particular, lampa nu trebuie lăsată 

nesupravegheată în prezenţa minorilor/persoanelor cu handicap sau, în general, a persoanelor neautorizate să o utilizeze. 
• Nu  efectuaţi  nici  o  operaţiune  de  mentenanţă  a  echipamentului  atunci  când  acesta  este  alimentat  electric.  Întrerupeţi
alimentarea electrică înainte de efectuarea oricărei operaţiuni cu lampa. 
• Echipamentul nu este adecvat pentru utilizare în prezenţa unui amestec de gaze anestezice inflamabile împreună cu oxigenul şi oxidul de
azot. 
• Operaţiunile trebuie să fie efectuate cu lampa stinsă şi la temperatura camerei. Nu pulverizaţi detergent lichid direct spre părţile blocului
optic. 
• Lampa nu este protejată împotriva pătrunderii lichidelor (IPX0) 
• Nu aplicaţi protecţii, nici măcar transparente, pe blocul optic, care ar putea bloca intrările aerului de răcire. 

Descriere. 
a Sursă de lumină, constă din 1 LED. c
Mânere detaşabile.. 
d Butonul On/Off  şi de reglare a luminozităţii. f
Braţ de auto-echilibrare. 
k Senzor FĂRĂ ATINGERE pentru aprinderea lămpii şi pentru reglarea luminozităţii 
(opţional) 

Aprinderea şi stingerea lămpii 
• Pentru aprinderea lămpii, se roteşte butonul (d) în sens orar 
• Pentru stingerea lămpii, se roteşte butonul (d) în sens invers orar.. 

NOTĂ pentru lămpile cu senzor FĂRĂ ATINGERE: 
puteţi, de asemenea, să aprindeţi şi să stingeţi lampa prin baleiere rapidă
în câmpul de sensibilitate (5 cm) al senzorului (k). 
Dacă lampa nu se aprinde sau nu se stinge atunci când se baleiază cu
mâna în faţa senzorului, baleiaţi din nou, dar mai lent. 

Reglarea luminozităţii 
Se roteşte butonul (d): 
• In sens orar: se măreşte luminozitatea. 
• În sens invers orar: se reduce luminozitatea. 

NOTĂ: 
Luminozitatea se poate regla de asemenea de la consola  dentistului
(vezi paragraful 5.1.5). 

NOTĂ pentru lămpile cu senzor FĂRĂ ATINGERE: 
Luminozitatea poate fi reglată de asemenea ţinând mâna în câmpul
de sensibilitate (5 cm) al senzorului (k). 
Reglarea luminozității  se opreşte când este atins  nivelul  maxim sau
minim al luminozităţii (se emite 1 avertisment BEEP ) sau atunci când
mâna se îndepărtează de senzor. 
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Demontarea mânerelor. 
Mânerul (c) se scoate după rotirea piuliţei (e) în sens invers orar. 

Curăţarea şi dezinfectarea. 

ATENŢIE: 
Efectuaţi aceste operaţiuni după stingerea şi răcirea lămpii. 

Pentru curăţare şi dezinfectare, utilizaţi o hârtie de unică folosinţă, moale,
non-abrazivă (evitaţi utilizarea hârtiei folosite), sau un tifon steril. 
• Braţele lămpii şi capacul blocului optic  : se curăţă părţile exterioare 

utilizând produsul STER 1 PLUS (CEFLA s.c.) sau un produs similar. 
• Ecranul transparent: se curăţă utilizând o cârpă moale pentru sticlă,
înmuiată într-o soluţie de săpun neutru şi apă. 

ATENŢIE: 
Nu utilizaţi absolut nici un produs care conţine alcool 

• Mânerele detaşabile: mânerele pot fi sterilizate la rece. 

ATENŢIE: 
• Este strict interzis să utilizaţi substanţe abrazive şi 

detergenţi pe bază de tricloroetilenă, benzină, 
terebentină  sau  solvenţi  în  general,  pentru  orice  parte  a  
lămpii. 

• Nu pulverizaţi spay-ul selectat direct pe blocul optic. 
• Toate  materialele  utilizate  pentru  curăţare  şi
dezinfectare trebuie aruncate. 

Mentenanţă. 
Lampa de operare model CPV LED nu necesită nici un fel de
mentenanţă specifică. 

ATENŢIE: 
Nu există nici o piesă care să poată fi reparată la poziţie. Dacă
apare orice defecţiune, funcţionare anormală etc., vă rugăm să
sunaţi la Service-ul Tehnic. 

Remedierea defecţiunilor. 
• Lampa nu poate fi aprinsă prin acţionarea comutatorului 

corespunzător  sau  a  senzorului  FĂRĂ  ATINGERE  (dacă  este
prevăzut cu acesta). 
Verificaţi dacă alimentarea electrică este conectată, apoi  sunaţi la
Service-ul Tehnic. 

• Luminozitatea nu poate fi modificată prin acţionarea 
comutatorului corespunzător sau a senzorului FĂRĂ ATINGERE (dacă
este prevăzut cu acesta). 
Sunaţi la Service-ul Tehnic. 

• Luminozitatea este redusă în mod considerabil. 
- Verificaţi reglarea luminozităţii utilizând butonul dedicat. 
- Curăţaţi ecranul frontal cu o cârpă moale. Dacă luminozitatea nu

revine la valoarea normală, sunaţi la Service-ul Tehnic. 
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8.1.2. FUNCŢIONAREA CU LAMPA MODEL CVP 

Specificaţii tehnice. 
• Funcţionare continuă. 
• Tensiunea de alimentare: 12 V CC 
• Puterea absorbită: 55 W. 
• Dimensiunile spotului luminos: 70 mm X 140 mm. 
• Lux: 24.000 (max). 
• Temperatura de culoare: 4,100 °K (+/- 5%). 
• Temperatura maximă pe suprafeţele accesibile (pe timpul utilizării normale): < 
85° C. 
• Protecţia împotriva şocurilor electrice: clasa II tip B. 
• Sursa de lumină: lampă cu halogen 12 V 55 W G6.35. 
• Greutatea totală: 7.3 kg 

Avertizări  de  securitate.  

ATENŢIE: 
• Echipamentul  trebuie  să  fie  instalat  numai  de  către  personal  
autorizat. 
• Echipamentul  poate  fi  utilizat  numai  de  către  personal  autorizat  
şi instruit in mod corespunzător (medici dentişti şi paramedici). 
• Nu aplicaţi  nici  o  greutate  în  orice punct  al  echipamentului  şi  
acţionaţi asupra acestuia numai cu forţa necesară pentru a-l 

deplasa. 
• Un operator  trebuie  să  fie  întotdeauna  prezent  atunci  când  lampa  
este aprinsă, în particular, lampa nu trebuie lăsată nesupravegheată 

în prezenţa minorilor/persoanelor cu handicap sau, în general, 
a persoanelor neautorizate să o utilizeze. 

• Nu  efectuaţi  nici  o  operaţiune  de  mentenanţă  a  echipamentului  
atunci când acesta este alimentat electric. Întrerupeţi alimentarea 

electrică înainte de efectuarea oricărei operaţiuni cu lampa. 
• Echipamentul  nu  este  adecvat  pentru  utilizare  în  prezenţa  unui  
amestec de gaze anestezice inflamabile împreună cu oxigenul şi 

oxidul de azot. 
• Operaţiunile  trebuie să fie efectuate cu lampa stinsă şi la temperatura  
camerei. Nu pulverizaţi detergent lichid direct spre părţile blocului 

optic. 
• Lampa nu este protejată împotriva pătrunderii lichidelor (IPX0). 
• Nu aplicaţi  protecţii,  nici  măcar transparente,  pe blocul  optic,  care ar
putea bloca intrările aerului de răcire. 

Descriere. 
a Bloc optic. 
b Ecran  transparent.  
c Mânere detaşabile. 
d Butonul On/Off şi de reglare a luminozităţii. f
Braţ de auto-echilibrare. 
k Senzor FĂRĂ ATINGERE pentru aprinderea lămpii şi pentru reglarea
luminozităţii (opţional). 

Aprinderea şi stingerea lămpii. 
• Pentru aprinderea lămpii, se roteşte butonul (d) în sens orar. 
• Pentru stingerea lămpii, se roteşte butonul (d) în sens invers orar. 

NOTĂ pentru lămpile cu senzor FĂRĂ ATINGERE: 
puteţi, de asemenea, să aprindeţi şi să stingeţi lampa prin baleiere 
rapidă în câmpul de sensibilitate (5 cm) al senzorului (k). 
Dacă lampa nu se aprinde sau nu se stinge atunci când se baleiază 
cu mâna în faţa senzorului, baleiaţi din nou, dar mai lent. 

Reglarea luminozităţii. 
Se roteşte butonul (d): 
• In sens orar: se măreşte luminozitatea. 

• În sens invers orar: scade luminozitatea. 

NOTĂ: 
Luminozitatea se poate regla de asemenea de la consola
dentistului (vezi paragraful 5.1.5). 
NOTĂ pentru lămpile cu senzor FĂRĂ ATINGERE: 
Luminozitatea poate fi reglată de asemenea ţinând mâna în câmpul
de sensibilitate (5 cm) al senzorului (k). 
Reglarea luminozității  se opreşte când este atins  nivelul  maxim sau
minim al luminozităţii (se emite 1 avertisment BEEP ) sau atunci când
mâna se îndepărtează de senzor. 
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Demontarea mânerelor. 

ATENŢIE: 
Efectuaţi aceste operaţiuni cu lampa stinsă. 

Mânerul (c) se scoate după rotirea piuliţei (e) în sens invers orar. 

Scoaterea ecranului transparent. 

ATENŢIE: 
Efectuaţi  aceste  operaţiuni  cu  lampa  stinsă  şi  numai  după  ce
lampa s-a răcit. 

Pentru scoaterea ecranului transparent (b) se procedează astfel: 
• se scot mânerele (c); 
• se sprijină blocul optic; 
• se desfac cele două şuruburi  (g); 
• se scoate ecranul transparent, trăgându-l uşor spre exterior; 
• pentru montarea la loc, urmaţi procedura pentru scoatere, în sens invers. 

Curăţarea şi dezinfectarea. 

ATENŢIE: 
Efectuaţi  aceste  operaţiuni  cu  lampa  stinsă  şi  numai  după  ce
lampa s-a răcit. 

Pentru curăţare şi dezinfectare, utilizaţi o hârtie de unică folosinţă, moale,
non-abrazivă (evitaţi utilizarea hârtiei folosite), sau un tifon steril. 
• Braţele lămpii şi capacul blocului optic: se curăţă părţile exterioare utilizând
produsul STER 1 PLUS (CEFLA s.c.) sau un produs similar. 
• Ecranul transparent: se curăţă utilizând o cârpă moale pentru sticlă,
înmuiată într-o soluţie de săpun neutru şi apă. 

ATENŢIE: 
Nu utilizaţi absolut nici un produs care conţine alcool. 

• Mânerele detaşabile: mânerele pot fi sterilizate la rece 
• Este  strict  interzis  să  utilizaţi  substanţe  abrazive  şi  detergenţi  pe  bază  

de tricloroetilenă, benzină, terebentină sau solvenţi în general, pentru 
orice parte a lămpii. 

• Nu pulverizaţi spay-ul selectat direct pe blocul optic. 
• Toate  materialele  utilizate  pentru  curăţare  şi   dezinfectare  trebuie  
aruncate. 

Înlocuirea  becului.  
ATENŢIE: 
Efectuaţi aceste operaţiuni după deconectarea alimentării electrice
de la dispozitivul la care este conectată lampa şi numai după ce
aceasta s-a răcit. 

Pentru înlocuirea becului se procedează astfel: 
• se scot mânerele; 
• se scoate ecranul transparent; 
• se scoate capacul de protecţie (h) al becului; 
• se scoate becul (m) trăgându-l uşor spre exterior; 
• se fixează becul nou, asigurându-vă că, contactele sale sunt intrate 
complet în soclu, şi că becul este în poziţie verticală faţă de oglindă. 

NOTĂ: 
Manipulaţi-l cu protecţie specială. 
Dacă aţi atins din greşeală becul, utilizaţi o batistă din bumbac 
înmuiată în alcool pentru a îndepărta amprentele digitale. 

ATENŢIE: 
Becul trebuie să fie de tipul menţionat în specificaţiile tehnice
(REF V97710003). 

• pentru montarea la loc, urmaţi procedura de scoatere a becului, dar în
ordinea inversă. 
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Mentenanţă. 

Lampa de operare model CPV nu necesită nici un fel de mentenanţă specifică. 

ATENŢIE: 
Nu există nici o piesă care să poată fi reparată la poziţie. Dacă apare orice 
defecţiune, funcţionare anormală etc., vă rugăm să sunaţi la Service-ul Tehnic. 

Remedierea defecţiunilor. 
• Becul nu se aprinde. 

- Verificaţi dacă este conectată alimentarea electrică. 
- Verificaţi dacă becul nu este ars. 

Dacă nu există nici una din cauzele menţionate mai sus, sunaţi la Service-ul Tehnic. 
• Luminozitatea este considerabil redusă. 

- Se curăţă reflectorul sau ecranul frontal, utilizând o cârpă moale înmuiată într-o soluţie
de curăţat sticla. 

Dacă luminozitatea nu revine la valoarea normală, sunaţi la Service-ul Tehnic 
• Luminozitatea nu se modifică atunci când se acţionează butonul corespunzător. Sunaţi
la Service-ul Tehnic 

8.2.   MONITOR PE SUPORTUL LĂMPII 

Instrucţiunile pentru utilizarea şi întreţinerea monitorului sunt livrate împreună cu 
echipamentul 
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9.    MENTENANŢĂ 

Mentenanţă preventivă 
Compania Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd., producătorul echipamentelor stomatologice, în conformitate cu standardele aplicabile IEC
60601-1 3rd Ed. - 2007, IEC 62353 şi Directiva MDD 93/42, pentru dispozitive medicale, precum, şi cu modificările ulterioare subliniază că verificările
de întreţinere preventivă pentru echipamentele stomatologice specificate în Manualul de service tehnic, în Manualul de mentenanţă şi în Manualul de
garanţie trebuie să fie efectuate de personal autorizat, cel puţin o dată la 12 luni 

ATENŢIE: 
Garanţia este nulă dacă echipamentul este utilizat, reparat, modificat etc. în orice mod de către personal care nu a fost autorizat în mod
corespunzător de către compania Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd. 

Verificări de securitate. 
În conformitate cu standardul IEC 62353, verificările de securitate specificate în Manualul de service tehnic, în Manualul de mentenanţă şi în Manualul
de garanţie, livrate împreună cu echipamentul stomatologic trebuie să fie efectuate la intervalele stipulate în reglementările locale în vigoare, dacă nu sunt
date alte indicaţii precise. Compania Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd., producătorul echipamentelor stomatologice recomandă verificarea acestora
la cel puţin fiecare 24 luni de la momentul instalării şi ori de câte ori sunt reparate / modernizate piesele electrice aflate sub tensiune. 

ATENŢIE: 
Producătorul nu va fi tras la răspundere pentru vătămări corporale ale personalului sau pentru deteriorări ale echipamentului, dacă nu sunt
respectate măsurile de precauţie menţionate mai sus 

9.1.   ÎNTREŢINERE INSTRUMENTE 

Instrucţiunile pentru instrumente sunt incluse în setul de livrare al
fiecărui instrument 

ATENŢIE: 
Întreţinerea  instrumentelor  trebuie  să  fie  efectuată  cu
echipamentul deconectat. 

9.2.   DRENARE CONDENSAT 

Efectuaţi această operaţiune zilnic, înainte de începerea lucrului: Se
procedează astfel: 
• se deschide capacul unităţii de apă (vezi paragraful  7.3), 
• se deschide robinetul (a) pentru a drena condensatul direct în conducta 
de drenare, 
• după golirea rezervorului, se închide complet robinetul. 
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9.3.   CURĂŢARE FILTRU CHIRURGICAL ASPIRAŢIE 

Efectuaţi această operaţiune zilnic, înainte de începerea lucrului. 

ATENŢIE: 
Purtaţi întotdeauna ochelari şi mănuşi de protecţie pentru a 
preveni  contactul  cu  materialele  infectate  la  curăţarea  filtrelor  de  
aspiraţie. 

Procedaţi după cum urmează: 
• Scoateţi filtrul (d). 
• Curăţaţi / înlocuiţi filtrul 

• Montaţi  la loc filtrul.  

ATENŢIE: 
Înainte de a monta la loc a filtrul, asiguraţi-vă că aţi eliminat 
orice  reziduuri  de  amalgam  încă  prezente  pe  scaunul  locaşului  
filtrului. 

NOTĂ: 
pentru a preveni picurarea lichidelor şi secreţiilor din filtru, se  
recomandă efectuarea operaţiunilor de mai sus cu ajutorul canulei 
de lucru. 

9.4.   ASPIRAŢIE CHIRURGICALĂ 

Sistemul chirurgical de aspiraţie trebuie să fie dezinfectat utilizând un
produs adecvat pentru acest scop 

ATENŢIE: 
Pentru  curăţarea  sistemului  de  aspiraţie,  se  recomandă  utilizarea
produsului  STER 3 PLUS (CEFLA s.c.) diluat  într-o soluţie  de  6%
(echivalent cu 60 ml de produs în 1 litru de apă). 

La sfârşitul fiecărei proceduri chirurgicale. 
• Aspiraţi aproximativ o jumătate de litru de soluţie preparată cu 

dezinfectantul selectat cu fiecare dintre tuburile de aspiraţie utilizate. 
• Sterilizaţi terminalele suportului pentru canule într-o autoclavă de abur la
135°C (2 bari), urmând instrucţiunile de utilizare a dispozitivului. 

La sfârşitul fiecărei zile de lucru. 
• Aspiraţi un litru de apă cu fiecare tub de aspiraţie, alternând apa şi aerul
(menţineţi alternativ tubul de aspiraţie în şi din apă). 

• Odată clătite cu apă, aspiraţi aproximativ jumătate de litru de soluţie preparată 
cu dezinfectantul selectat cu fiecare dintre tuburile de aspiraţie utilizate. 

ATENŢIE: 
Toate produsele dezinfectante trebuie să fie utilizate aşa cum
este specificat de către producător. 

NOTĂ: 
după dezinfectare, există o practică bună de a se aspira numai 
aer, pentru a usca întregul sistem de aspiraţie (5 minute). 

Săptămânal. 
Scoateţi corpul canulei de la ataşamentul său şi ungeţi inelele O (o) folosind
un lubrifiant de protecţie S1 pentru inele O (CEFLA s.c.). 

O dată pe an. 
Înlocuiţi tuburile de aspiraţie şi terminalele suportului canulei 
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9.5.   SEPARATOR CHIRURGICAL CATTANI 

La începutul fiecărei zile de lucru. 
Introduceţi în filtrul (d) o tabletă (v) -  VF CONTROL PLUS (CEFLA s.c.) 

ATENŢIE: 
Purtaţi  întotdeauna  mănuşi  pentru  a  preveni  contactul  cu  
materialele infectate atunci când efectuaţi această operaţie. 

La sfârşitul fiecărei proceduri chirurgicale. 
• Aspiraţi aproximativ o jumătate de litru de soluţie preparată cu 

dezinfectantul selectat cu fiecare dintre tuburile de aspiraţie utilizate. 
• Sterilizaţi terminalele suportului pentru canule într-o autoclavă de abur la
135°C (2 bari), urmând instrucţiunile de utilizare a dispozitivului. 

La sfârşitul fiecărei zile de lucru. 
• Aspiraţi un litru de apă cu fiecare tub de aspiraţie, alternând apa şi aerul
(menţineţi alternativ tubul de aspiraţie în şi din apă). 

• Odată clătite cu apă, aspiraţi aproximativ jumătate de litru de soluţie preparată 
cu dezinfectantul selectat cu fiecare dintre tuburile de aspiraţie utilizate. 

NOTĂ: 
după dezinfectare, există o practică bună de a se aspira numai 
aer, pentru a usca întregul sistem de aspiraţie (5 minute). 

La fiecare 15 zile 
• Curăţaţi recipientul separator şi sondele cu un burete neabraziv moale şi
un detergent neutru. 
• Curăţaţi supapa de evacuare a recipientului separatorului cu dispozitivul
livrat în acest scop 

O dată pe an. 
• De către un tehnician: verificaţi sifoanele şi canalele de scurgere, 

verificaţi toate tuburile interioare, precum şi piesele din plastic şi cauciuc
supuse uzurii. 

Înainte de întreruperea lucrului pentru câteva zile. 
• Porniţi aspiraţia şi rulaţi-o timp de 20-30 de minute fără a aspira orice lichid. 
Blocul de aspiraţie se va usca complet. Ca rezultat, sarea produsă de 
umiditate şi de substanţele de bază nu se va mai forma. Această sare 

poate provoca probleme de ventilare, precum şi blocarea motorului. 

Cum se scoate recipientul separatorului. 

ATENŢIE: 
Purtaţi  întotdeauna  mănuşi  şi  ochelari  de  protecţie  atunci  când
executaţi  următoarele  operaţiuni,  pentru  a  evita  contactul  cu
materialele infectate. 

• Deschideţi capacul unităţii laterale de apă (vezi paragraful 7.3). 
• Rotiţi cutia de distribuţie (b). 
• Goliţi complet vasul de separare, apăsând butonul corespunzător (c)
dispus pe capac. 
• Dacă există, scoateţi supapa (s) pentru sistemele centralizate. 
• Rotiţi şi ridicaţi recipientul (d) până când acesta este detaşat de pompa de 
drenare (k). 
• Detaşaţi recipientul (d) de capac (f) trăgând în sus cele două benzi
laterale din cauciuc (e). 
• După operaţiunile de curăţare, montaţi la loc recipientul (d) după 

lubrifierea inelelor  O cu  lubrifiant de protecţie S1 pentru inele - O  
(CEFLA s.c.). 

• La final, închideţi capacul lateral al unităţii de apă. 
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9.6.   SEPARATOR CHIRURGICAL GRAVITAŢIONAL CATTANI 

Drenarea containerului separatorului. 
Verificaţi periodic containerul separatorului (m). Atunci când acesta este plin,
se procedează astfel: 

ATENŢIE: 
Purtaţi întotdeauna mănuşi şi ochelari de protecţie pentru a preveni
contactul cu  materialele infectate atunci când 
efectuaţi această operaţie. 

• Rotiţi recipientul (m) în sens invers orar şi scoateţi-l. 
•  Consultaţi  instrucţiunile  furnizate  de  firma  CATTANI,  livrate  împreună 
cu  echipamentul,  pentru  a  drena  recipientul  de  unică  folosinţă  livrat  în 
acest scop. 

ATENŢIE: 
Atunci când aruncaţi la gunoi recipientele de unică folosinţă 
pline de amalgam, respectaţi  reglementările locale şi naţionale în
vigoare corespunzătoare. 

9.7.   CURĂŢAREA CONTAINERULUI DE ULEIUL DIN AERUL 
DE RETUR AL TURBINEI. 

O dată pe lună, curăţaţi recipientul (g) pentru colectarea uleiului prezent
în aerul de retur al turbinei. 
Pentru a scoate containerul (g), deşurubaţi-l în sens contrar acelor de 
ceasornic. 

9.8.   SEPARATOR AMALGAM METASYS 

Instrucţiunile de mentenanţă pentru separatorul de amalgam METASYS
sunt incluse în setul  de livrare al echipamentului, dacă echipamentul
este livrat cu acest tip de separator. 

ATENŢIE: 
Purtaţi întotdeauna mănuşi şi ochelari de protecţie pentru a 
preveni contactul cu materialele infectate atunci când 
efectuaţi această operaţiune de curăţare 

9.9.   SCAUN STOMATOLOGIC 

Scaunul stomatologic nu necesită o mentenanţă specială. În orice caz, 
operaţiunea trebuie verificată de personalul autorizat al companiei 
Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd., o dată pe an. 
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10. MESAJE DE EROARE PE ECRANUL CONSOLEI 

Mesaj Cauză Soluţie

E01 Placa Cuspidor este deconectată de la reţea Sunaţi la service-ul tehnic

E02 Placa HMI este deconectată de la reţea Sunaţi la service-ul tehnic

E03 Placa Doc.Instr. este deconectată de la reţea Sunaţi la service-ul tehnic

E04 Tabloul de bord deconectat de la reţea Sunaţi la service-ul tehnic

E05 Panoul asistentului este deconectat de la reţea Sunaţi la service-ul tehnic

E06 Panoul pedalei de picior este deconectat de la reţea Sunaţi la service-ul tehnic

E28 Defecţiune la motorul de ridicare a scaunului stomatologic Sunaţi la service-ul tehnic

E29 Defecţiunea motorului spătarului scaunului Sunaţi la service-ul tehnic

E30 Configurarea plăcii principale nu este permisă Sunaţi la service-ul tehnic

E39 Calibrarea  nu  a  fost  finalizată  corect  (cursele  motorului
nu  sunt  incluse  în  limitele  de  acceptare)

Sunaţi la service-ul tehnic

E40 Tensiunea de alimentare a motorului (32V CC) în afara
limitelor de acceptare

Sunaţi la service-ul tehnic

E42 Configurarea plăcii Cuspidor nu este permisă Sunaţi la service-ul tehnic

E43 Calibrarea pedalei de picior Sunaţi la service-ul tehnic

E51 Instrumentul extras nu corespunde configurației prezente în
EE

Sunaţi la service-ul tehnic

E52 Configurarea plăcii Doc.Instr. nu este permisă Sunaţi la service-ul tehnic

E53
Tensiunea de alimentare (32V CC) în afara limitelor de
acceptare Sunaţi la service-ul tehnic

E54 Instrumentul deja extras la pornire Sunaţi la service-ul tehnic

E55 Extracţia instrumentului cu pedala (de picior) -  activată Puneţi instrumentul la loc şi eliberaţi pârghia pedalei

E57 Nu este permisă configurarea plăcii lămpii Sunaţi la service-ul tehnic

E61 Configurarea plăcii asistentului nu este permisă Sunaţi la service-ul tehnic

E62 Aplicația deja extrasă la pornire Replasaţi aplicaţia în locaşul său

ATENŢIE:
Pentru toate celelalte mesaje de eroare, care nu sunt în acest tabel, sunaţi imediat service-ul tehnic,
specificând în mod clar numărul mesajului de eroare
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11. DATE TEHNICE

V286 97042120
Plan de instalare

V586 97042118

V286 97071227
Manual tehnic:

V586 97071217

Debitul de alimentare cu apă 10 l/min:

Consumul de apă: 2 l/min.

Duritatea apei: < 25 °f ( 14 °d )

Catalog piese de schimb V286
unitate de operare: V586
Catalog  piese  de  schimb V286
pentru  scaun  stomatologic: V586

Conexiunea de scurgere: ø  50  mm.  
97023115

Debitul de scurgere: 10 l/min.
97023115

Înclinarea canalului de evacuare: 10 mm/m.

Greutatea maximă a unităţii V286 80 kg
de operare: V586 90 kg.

Greutatea maximă a V286 120 kg

Racord de aspiraţie: ø 25 mm.

Vacuumul de aspiraţie (minim): 65 mbar. 



scaunului stomatologic: V586 110 kg. Debitul de aspiraţie: 450 l/min.



Capacitatea maximă a V286 135/190 kg

scaunului stomatologic: V586 190 kg.

Tensiune nominală: 230 V~

Frecvenţa nominală: 50/60 Hz.

Marca de aprobare: 

Funcţionarea electrică în 

conformitate cu:
Dimensiunile  ambalajului  
unităţii stomatologice:

CE 0197

IEC 60364-7-710

V586 1000x1400x1555(h)

Puterea absorbită:  

Conexiune cu aer:
Presiunea de alimentare  
cu aer:

Debitul de alimentare cu aer:

Conectarea la apă:

1000 W

1/2 Gas.

6-8 bar.

75 l/min.

1/2 Gas.

Dimensiunile  ambalajului  

scaunului  stomatologic:  

Dimensiunile ambalajului

Greutatea ambalată  a unităţii
stomatologice:

Scaun stomatologic  
greutate ambalaj:

V586 600x1000x595(h)

V286 1100x1400x1125(h)

V586 150 kg.

V586 100 kg. 



Presiunea de alimentare Greutatea ambalată V286 250 kg
cu apă: 3-5 bar.

SIGURANŢE

Identificare Valoare Protecţie Dispunere

Unitate stomatologică.

Siguranţa F1

Siguranţa F2

Siguranţa F3

Siguranţa F4

Siguranţa F5

Siguranţa F6

T 5 A

7 A

7 A

T 1 A

T 1 A

7 A

230 V AC: Linie alimentare electrică unitate stomatologică.

32 V CC: Alimentare electrică pupitru stomatologic

32 V CC: Alimentare electrică lampă

12 V CC: Alimentare electrică pupitru asistent

24 V AC: Alimentare electrică principală

24 V AC: Alimentare electrică hidro-grup

Caseta de conexiuni.

Pe placa unităţii hidro-grupului

Pe placa unităţii hidro-grupulu

Pe placa principală

Pe placa principală

Pe placa unităţii hidro-grupulu
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11.1. CARACTERISTICI DIMENSIONALE 

CARACTERISTICI DIMENSIONALE ALE MODELULUI CONTINENTAL V286 
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CARACTERISTICI DIMENSIONALE ALE MODELULUI INTERNAŢIONAL V286 
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CARACTERISTICI DIMENSIONALE ALE MODELULUI CONTINENTAL V586 
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CARACTERISTICI DIMENSIONALE ALE MODELULUI INTERNAŢIONAL V586 
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12. PLAN DE MENTENANŢĂ A UNITĂŢII DE OPERARE PENTRU UNITATEA STOMATOLOGICĂ 

CÂND COMPONENTA ACŢIUNEA
PARAGRAFUL DE

REFERINŢĂ

Startul activităţii zilnice .

Drenare condensat Eliminarea condensului din tuburile de aer Vezi paragraful 9.2.

Tuburile pulverizatorului
(dacă unitatea dentară
nu a funcţionat mai
mult de 48 de ore).

Dezinfectarea conductelor de apă ale pulverizatorului prin
ciclu manual (dacă este instalat un sistem independent de
alimentare cu apă)

Vezi paragraful 7.2.1.

Separator de aspiraţie
CATTANI

Introduceţi în interiorul fiecărui filtru de aspiraţie un
comprimat de VF CONTROL PLUS.

Vezi paragraful 9.5.

Folie de unică folosinţă
împotriva infecțiilor.

Aplicaţi folii flexibile şi bariere de unică folosinţă pe scaunul şi
unitatea dentar.

/

După fiecare pacient

Instrumente. Sterilizaţi sau dezinfectaţi în afară. Vezi paragraful relevant.

Tuburi chirurgicale de
aspiraţie.

Aspiraţi aproximativ o jumătate de litru de soluţie STER 3
PLUS diluată 6% cu fiecare dintre tuburile de aspiraţie utilizate.

Vezi paragraful 9.4.

Protecţii flexibile
Curăţaţi, dezinfectaţi sau sterilizaţi protecţiile flexibile
contaminate.

/

Bariere de unică folosinţă. Înlocuiţi barierele de unică folosinţă. /

Suprafeţe contaminate. Curăţaţi şi dezinfectaţi suprafeţele cu STER 1 PLUS. /

La sfârşitul zilei
de lucru

Tuburile de pulverizare.
Dezinfectarea conductelor de apă ale pulverizatorului prin
ciclu manual (dacă este instalat un sistem independent de
alimentare cu apă)

Vezi paragraful 7.2.1.

Filtrul bazinului.
Curăţaţi filtrul în apă curentă. Conţinutul trebuie eliminat
separat.

Vezi paragraful 7.1.

Bazin.
Curăţaţi cu detergenţi gata preparaţi pentru materiale
ceramice.
Nu utilizaţi acizi sau produse abrazive.

Vezi paragraful 7.1.

Filtru de aspiraţie chirurgical.
Tuburi chirurgicale
de aspiraţie.

Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul. Vezi paragraful 9.3.
Aspiraţi aproximativ o jumătate de litru de soluţie STER 3
PLUS diluată 6% cu fiecare dintre tuburile de aspiraţie utilizate.

Vezi paragraful 9.4.

Ejector hidraulic de saliva. Curăţaţi filtrul terminalului ejector al salivei. Vezi paragraful 6.6.

Protecţii flexibile Curăţaţi,   dezinfectaţi   sau   sterilizaţi   protecţiile   flexibile /

Bariere de unică folosinţă Eliminaţi barierele de unică folosinţă /

Unitatea dentară şi
suprafeţele scaunului.

Curăţaţi şi dezinfectaţi suprafeţele cu STER 1 PLUS. /

Când este necesar

Separator de aspiraţie
CATTANI

Curăţaţi recipientul separatorului, supapa de scurgere
şi sondele.

Vezi paragraful 9.5.

Separator amalgam
METASYS

Goliţi sau înlocuiţi recipientul de separare.
Vezi documentaţia
separatorului.

Funcţionare lampă
LED CVP Curăţaţi ecranul transparent şi mânerele. Vezi paragraful 8.1.1.

Funcţionare lampă CVP Curăţaţi ecranul transparent şi mânerele. Vezi paragraful 8.1.2.
Suprafeţe acoperite
şi tapiţerie Curăţaţi şi dezinfectaţi suprafeţele cu STER 1 PLUS. Vezi paragraful 1.4.

Săptămânal
Suportul terminalelor
tubului de aspiraţie.

Lubrifiaţi inelul O. Vezi paragraful 9.4.

Lunar
Recipient de aer şi ulei de
retur al turbinei.

Curăţaţi recipientul. Vezi paragraful 9.7.

Anual Scaun stomatologic. Contactaţi serviciul tehnic pentru inspecţia generală. /
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IMPORTATOR: 

DENTEX TRADING SRL

Str. Vatra Luminoasa 47, Sector 2, Bucuresti, Romania

Tel:021/2569133

                               


