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1. Indicaţii privind siguranţa 
• Aceste instrucţiuni descriu cum se utilizează corect scaunul stomatologic AM6015.
Citiţi cu atenţie să vă familiarizaţi cu conţinutul acestui manual, înainte de a folosi echipamentul.
• Toate versiunile echipate complet ale scaunului stomatologic AM6015 sunt prezentate aici, prin urmare, nu toate paragrafele se 
referă la echipamentul achiziţionat.

• Nici o parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, stocată pentru extragere sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, 
electronice, mecanice, fotocopiere, traducere sau altfel, fără acordul prealabil scris al Suzhou Victor Echipament Medical Co.Ltd. 

• Informaţiile, specificaţiile şi ilustraţiile conţinute în această publicaţie nu sunt obligatorii. Suzhou Victor Echipament Medical Co.Ltd 
îşi rezervă dreptul de a face îmbunătăţiri tehnice şi modificări fără a modifica conţinutul instrucţiunilor în acest document.

• Producătorul are o politică de companie de dezvoltare continuă. Deşi se fac toate eforturile permanente pentru a aduce la zi 
documentaţia tehnică, manualul nu poate corespunde exact cu specificaţiile curente. Producătorul îşi rezervă dreptul de a face 
modificări fără notificarea prealabilă.

1.1. Definiţia simbolurilor

Lista simbolurilor utilizate în acest document este prezentată pentru a
indica anumite condiţii: 
1. Tipul de protecţie împotriva contactului direct şi indirect: Clasa I

Tipul de protecţie împotriva contactului direct şi indirect: Tip B
2. AVERTIZARE!

Nerespectarea poate duce la deteriorarea echipamentului sau rănirea
utilizatorului şi / sau a pacientului 

3. NOTĂ:
Identifică informaţia că este deosebit de importantă pentru utilizator şi
/ sau asistent 

4. Priză de pământ. Conexiune funcţională de împământare
5. Curent alternativ
6. Componente sterilizate în autoclavă
7. Buton ON/OFF 
8. Deschis (o componentă a scaunului stomatologic)
9. Închis (o componentă a scaunului stomatologic)
10. Echipament în conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei

CEE 93/42 (Clasa II-a echipament) 
11. Echipament în conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei

CEE 93/42 (Clasa I–a echipament medical pentru uz curent) 
12. Simbolul indicând colectarea separată pentru echipamentele

electrice şi electronice în conformitate cu Directivele 2002 /95 / CE,
2002/96 / CE şi 2003/108 / CE

1.2. Scopul utilizării
• Seria de aparate AM6015 sunt dispozitive medicale destinate pentru tratament dentar. 
• Pupitrul cu instrumente al medicului poate conţine până la 5 instrumente.
• Pupitrul cu instrumente al asistentului poate conţine 2 tuburi de aspiraţie şi 2 instrumente.
• Echipamentul poate fi utilizat numai de către personalul cu instruire adecvată (medici şi paramedici).
• Echipament conceput pentru funcţionare continuă cu sarcini intermitente (a se vedea timpii pentru piesele individuale în secţiunile 

dedicate).

1.2.1. Standardele de clasificare şi de referinţă
•     Clasificarea DISPOZITIVELOR MEDICALE  
Clasificarea dispozitivelor stomatologice în acord cu indicaţiile date în anexa IX la Directiva 93 /42 / CEE: Clasa II-a
•     Clasificarea ECHIPAMENTULUI ELECTRIC MEDICAL  
Clasificarea dispozitivelor stomatologice în acord cu standardul I.E.C. 60601-1 pentru siguranţa echipamentelor
medicale: Class I - Type B.
•     Standarde de referinţă  
Seria de aparate AM6015 sunt destinate şi construite în conformitate cu standardele CEI EN ISO 60601-1 (ediţia a 2 a), CEI EN 
ISO 60601-1-2, ISO 7494, ISO 6875.

1.2.2. Condiţii de mediu
Echipamentul va fi instalat în camere care să îndeplinească următoarele cerinţe:
• temperatura între 10 şi 40°C.
• umiditatea relativă între 30 şi 75%.
• presiunea atmosferică variind de la 700 la 1060 hPa.
• presiunea aerului la intrare în echipament variind de la 5 la 8 bar.
• duritatea apei ce se utilizează în echipament nu mai mare de 60 mg/l.
• presiunea apei la intrare în echipament variind de la 2 la 3 bar.
• temperatura apei la intrare în echipament nu mai mare de 25°C.
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1.2.3. Garanţie
Garanţia este valabilă numai în următoarele condiţii: 
• Sunt respectate condiţiile impuse în certificatul de garanţie 
• Echipamentul este folosit numai conform instrucţiunilor din acest manual 
• Cablajul electric din încăperea în care este instalat echipamentul trebuie să fie conforme cu IEC 60364-7-710 (standarde pentru cablajul electric în 

cabinetul medical şi stomatologic)
• Pentru a alimenta echipamentele trebuie să fie utilizată o linie de 3x1.5 mm2 protejată de un întrerupător bipolar, care este conform cu standardele 

aplicabile (10A, 250V, care întrerupe o sarcină de cel puţin 6000A, distanţa între contacte de cel puţin 3 mm).

1.2.4. Casarea echipamentului atunci când nu mai este utilizat
Aşa cum este prevăzut în Directiva 2002/95 / CE, 2002/96 / CE şi 2003/108 / CE, cu privire la restricţiile de utilizare a anumitor substanţe 
periculoase în echipamentele electrice şi electronice, împreună cu colectarea, tratarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor echipamentelor electrice, 
acestea din urmă trebuie să fie tratate ca deşeuri municipale. Prin urmare, atunci când este achiziţionat un echipament nou sau de tip echivalent, 
echipamentul deşeu în cauză se sortează şi se colectează, iar pentru acţiunile prevăzute de legile locale individuale este responsabil producătorul. 
Colectarea eficientă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice sortate separat pentru reciclare şi tratare, ajută la prevenirea impactului 
negativ asupra mediului, protejând totodată sănătatea umană. În plus, facilitează reciclarea materialelor folosite pentru construirea echipamentelor. 
Eliminare ilegală a deşeurilor duce la amenzi grele definite de legile locale.

 AVERTIZARE! 
Un simbol de container tăiat plasat pe echipament indică faptul că echipamentul ca deşeu trebuie colectat separat de alte deşeuri. 

1.3. Reguli de securitate

 AVERTIZARE!
• Toate echipamentele sunt instalate permanent.

În funcţie de tipul de scaun echipamentul vine cu dotarea conform „DATELE de instalare” prezentate în paragraful "Caracteristici 
tehnice". Suzhou Victor Echipamente Medicale Co.Ltd nu va fi trasă la răspundere pentru nici o daună, vătămare corporală sau a 
echipamentelor rezultate din incapacitatea de a ţine cont de precauţia de mai sus.

• Tehnicianul neautorizat de Suzhou Victor Echipament Medical Co.Ltd care modifică produsul prin înlocuirea pieselor sau a componentelor cu altele 
diferite de cele utilizate de către producător, îşi asumă obligaţii în mod identic ca producătorul.
Suzhou Victor Echipamente Medicale Co.Ltd nu va fi trasă la răspundere pentru orice daune, vătămare corporală sau a echipamentelor 
rezultate din incapacitatea de a ţine cont de precauţia de mai sus.

• Scaunul stomatologic
Capacitatea maximă a scaunului este de 135 Kg. Această greutate nu trebuie depăşită niciodată.

• Suportul tăvii
Greutăţile maxime care pot fi susţinute nu trebuie să fie depăşite:

- Tava pentru instrumente ataşată la pupitrul cu instrumente al medicului (versiunea CONTINENTAL), sarcina maximă admisă 2 kg, uniform 
distribuită.

- Tava pentru instrument la pupitrul cu instrumente al medicului (versiune INTERNATIONAL), sarcina maximă admisă 2 kg, uniform distribuită.
• Conectarea la instrumente exterioare 

Echipamentul poate fi conectat numai la alte instrumente care poartă marca CE.
• Interferenţe electromagnetice

Utilizarea de echipamente electrice în cabinet sau în apropiere, care nu respectă standardul IEC60601-1-2, pot provoca interferenţe 
electromagnetice sau de altă natură care duc la defecţiuni ale echipamentului stomatologic.
În aceste cazuri, opriţi alimentarea echipamentului stomatologic înainte de utilizarea respectivului echipament. 

• Înlocuirea mandrinei
Acţionaţi turbina, eliberaţi în contra unghi numai după ce mandrina a ajuns la o oprire completă. În caz contrar sistemul de închidere se va uza şi 
mandrinele pot aluneca producând accidente. Folosiţi mandrine doar de înaltă calitate, cu anexă calibrată pe diametru. Pentru a verifica starea 
sistemului de blocare, asiguraţi-vă că mandrina este bine fixată, în fiecare zi, înainte de începerea lucrului. Defectele sistemului de blocare cauzate
de utilizarea incorectă sunt uşor de identificat şi nu sunt acoperite de garanţie.

• Pacienţii cu stimulatoare cardiace şi / sau aparate auditive
Când trataţi pacienţi cu stimulatoare cardiace şi / sau proteze auditive, să luaţi în considerare efectele pe care le pot avea instrumentele asupra 
stimulatoarelor cardiace şi / sau protezelor auditive. Citiţi cu atenţie informaţiile tehnico-ştiinţifice disponibile cu privire la acest subiect.

• Implanturile
Dacă instalaţia stomatologică este utilizată pentru operaţiunile de implant utilizând separat echipamente destinate pentru acest scop, opriţi 
alimentarea scaunul stomatologic pentru a evita mişcările nedorite rezultate ca urmare a unor defecţiuni şi / sau pornirea accidentală a unor 
comenzi.

• Nu uitaţi să opriţi alimentarea cu apă şi comutatorul electric principal al echipamentul înainte de a pleca din cabinetul medical.
• Echipamentul nu este protejat împotriva pătrunderii în interior a lichidelor (IPX 0).
• Echipamentul nu este adecvat pentru utilizarea în prezenţa amestecurilor inflamabile de anestezice cu oxigenul sau cu oxizi de azot.
• Acest echipament trebuie să fie depozitat în mod corespunzător, astfel încât acesta este ţinut în stare de funcţionare ridicată în orice moment. 

Producătorul nu va fi considerat responsabil pentru abuz, neglijenţă sau utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor.
• Acest echipament se utilizează exclusiv de către personal calificat (medici şi paramedici), cu instruirea corespunzătoare.
• Utilizatorul trebuie să fie în permanenţă prezent atunci când echipamentul este pornit sau gata de funcţionare. În special, nu lăsaţi echipamentul 

nesupravegheat în prezenţa copiilor / persoanelor neautorizate, bolnavi mental sau în general de altă natură.
• Calitatea apei

Suzhou Victor Echipament Medical Co.Ltd recomandă asigurarea unităţi stomatologice cu un sistem de dezinfectare a apei pentru a satisface 
cerinţele legale naţionale şi medicale în ceea ce priveşte apa provenind din unităţile stomatologice. Utilizatorul unităţii stomatologice este 
responsabil pentru calitatea apei şi trebuie să ia măsuri alternative pentru a menţine calitatea necesară în cazul în care unitatea stomatologică nu 
este echipată cu un sistem de dezinfectare.

NOTĂ:
Contactaţi distribuitorul local sau Asociaţia Stomatologilor pentru mai multe informaţii detaliate cu privire la legile şi cerinţele naţionale.
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1.4. Curăţarea şi dezinfectarea
Curăţarea este primul pas al procesului de dezinfectare. Spălarea fizică cu detergenţi şi substanţe active pe suprafaţă şi clătire cu 
apă, elimină o cantitate considerabilă de microorganisme. Dacă suprafaţa nu este curăţată în primul rând, procesul de dezinfectare 
nu poate fi de succes. Dacă o suprafaţa nu poate fi curăţată în mod corespunzător, aceasta ar trebui să fie protejată cu ecrane.
Părţile exterioare ale echipamentului trebuie să fie curăţate şi dezinfectate cu produse anti-tuberculoză de spital de calitate, 
eficiente pentru prevenirea HIV (clasa medie) şi specifice pentru suprafeţe mici.
Acordaţi atenţie strictă tuturor instrucţiunilor producătorului pentru produsele de curăţare, avertizări şi atenţionări.
Gama larga de medicamente şi produse chimice utilizate în cabinetul stomatologic poate deteriora acoperirile de suprafaţă ale 
pieselor şi a celor din material plastic. Cercetările şi testele efectuate arată că suprafaţa nu poate fi pe deplin protejată împotriva 
acţiunii dure ale tuturor produselor disponibile pe piaţă. De aceea vă recomandăm protejarea cu ecrane ori de câte ori este posibil. 
Acţiunile dure ale produselor chimice depind, de asemenea, de durata în timp în care sunt lăsate pe suprafeţele respective.
Prin urmare, este necesar să nu lăsăm produsul pe suprafeţe mai mult decât timpul specificat de producător.
Având în vedere efectele dure ale substanţelor active prezente în dezinfectanţi, ar trebui să fie utilizate produsele care conţin 
următoarele procente maxime al dezinfectanţilor chimici:
• Etanol 96%
 Concentraţie: maximă 30g la 100g de dezinfectant
• Propanol
 Concentraţie: maximă 20g la 100g de dezinfectant
• Combinaţie de etanol şi propanol 
 Concentraţia: combinaţia celor două trebuie să fie de maxim 40 g la 100 g de dezinfectant 
 Cefla sc - Cefla Dental Group a efectuat teste cu privire la compatibilitatea principalelor dezinfectante disponibile pe piaţă cu părţile
 din plastic corespunzătoare.
 Produsele cele mai potrivite sunt enumerate mai jos:
• Incidin Spezial (Henkel Ecolab)
• Omnizid (Omnident)
• Plastisept (ALPRO) (nu este anti-tuberculoză ca non dezinfectant pe bază de alcool)
• RelyOn Virkosept (DuPont).
• Green & Clean SK (Metasys) (nu este anti-tuberculoză ca non dezinfectant pe bază de alcool)

 AVERTIZARE!
• Nu utilizaţi produse ce conţin isopropil alcool (2-propanol, iso-propanol) 
• Nu utilizaţi produse ce conţin hipoclorit de sodiu (decolorant)
• Nu utilizaţi substanţe de curăţare care conţin fenol
• Nu pulverizaţi produsele selectate direct pe suprafeţe
• Nu combinaţi niciodată produsele cu altele sau cu alte lichide decât cele enumerate mai sus
• Toate produsele trebuie să fie utilizate sub îndrumarea producătorului

Instrucţiuni de curăţare şi dezinfectare.
Curăţai şi dezinfectaţi cu hârtie de unică folosinţă ne - abrazivă (evitaţi folosirea hârtiei reciclate) sau tifon ne steril.
Nu utilizaţi bureţi sau, în orice caz, orice material care poate fi reutilizat.

 AVERTIZARE!
• Opriţi aparatul dentar înainte de a curăţa şi dezinfecta părţile externe. 
• Toate materialele folosite la curăţat si dezinfectat trebuie să fie aruncate.
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2. Descrierea echipamentului
Pupitrul cu instrumente al medicului 
(instrumentele vor reveni la poziţia lor 
iniţială, printr-o manevră de tragere a 
braţului prevăzut cu resort) ataşat la 
braţul dublu de sprijin, unul de care
este articulat în timp ce celălalt este
auto-echilibrat.

2.1 Versiunea Internaţională
Descrierea echipamentului
1. pedala de picior 
2. scaun stomatologic
3. spătar
4. cotieră 
5. tetieră
6. pupitrul cu instrumente al asistentului
7. bol ceramic (scuipătoare)
8. apă pentru pahar
9. lampă de lucru
10. braţ fix
11. braţ articulat
12. pupitrul cu instrumente al medicului
13. vizualizator de radiografie pe consolă
14. manetă cu bloc pneumatic
15. consola medicului
16. baza scaunului

2.2 Versiunea Continentală
Descrierea echipamentului 
1. pedala de picior
2. scaun stomatologic
3. spătar
4. cotieră
5. tetieră
6. pupitrul cu instrumente al asistentului
7. bol ceramic (scuipătoare)
8. apă pentru pahar
9. lampă de lucru
10. braţ fix
11. braţ articulat
12. pupitrul cu instrumente al medicului
13. vizualizator de radiografie pe consolă
14. manetă cu bloc pneumatic
15. tavă
16. consola medicului
17. baza scaunului
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Scaunul

Timp de funcţionare (manevrare)
Timpii de manevrare şi de pauză sunt următorii
Manevrare 2 min. – pauză 18 min.

Capacitatea maximă a greutăţii
Capacitatea maximă a greutăţii pe scaun este 135 Kg.

 AVERTIZARE!
Nu depăşiţi valoare 

NOTĂ:
Trebuie folosite numai piese de schimb originale
Suzhou Victor Echipament Medical Co.Ltd 

3. Pornirea echipamentului
Porniţi alimentarea cu APĂ şi AER.

Cuplaţi Comutatorul General de Alimentare dispus pe baza 
scaunului
Verificaţi pe consola medicului led-ul "POWER"

 AVERTIZARE!
Deconectaţi alimentarea cu APĂ, AER şi ALIMENTARE 
ELECTRICĂ când părăsiţi cabinetul. 

4. VICTOR AM6015 funcţionarea scaunului stomatologic
4.1. Dispozitive de urgenţă

 AVERTIZARE!
Butoanele de comandă ale scaunului stomatologic de la 
pupitrul cu instrumente al medicului:
apăsarea oricărui buton la scaunul stomatologic poate opri toate 
mişcările în  curs.

4.2. Tetiera reglabilă
Reglarea înălţimii tetierei 
Operatorul trebuie să tragă în sus sau să apese în jos tetiera până 
când acesta este în poziţia dorită. 

Reglarea pernuţei
Rotiţi maneta (H), pentru a slăbi tetiera şi mutaţi-o în poziţia dorită.
Când se ajunge în poziţia dorită, rotiţi maneta H pentru a bloca 
tetiera la poziţie

 AVERTIZARE!
• Greutatea maximă pe tetieră este:10 kg 
• Nu reglaţi tetiera când pacientul sprijină capul pe aceasta.

Pag. 7
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5. Pupitrul cu instrumente al medicului

Dispunerea instrumentelor.
Poziţiile instrumentelor amplasate în orificiile de pe pupitrul cu
instrumente sunt determinate de către client la comanda
acestuia

Funcţionarea instrumentelor
• Seringa este controlată doar de două butoane dispuse pe ea (a
se vedea punctul 5.3.)
• După ce au fost ridicate, toate instrumentele sunt conduse cu
piciorul de la pedala de picior (a se vedea punctul 5.2.)

Utilizarea simultană a instrumentelor.

 AVERTIZARE!
Dispozitivul, bazat pe un circuit pneumatic, permite 
funcţionalitatea simultană a instrumentelor, dacă ambele sunt 
scoase din suport.

Punerea la loc a instrumentelor la pupitrul cu instrumente 
al medicului
Pupitrul cu instrumente al medicului poate fi mutat în toate direcţiile.
Apucaţi maneta (a), eliberaţi butonul pneumatic (A), cu degetul 
mare şi reglaţi înălţimea pupitrului şi / sau direcţia pe orizontală.

Curăţarea
Curăţaţi pupitrul cu instrumente al medicului cu un produs
adecvat aprobat împotriva bacteriilor şi a fungilor şi eficace
împotriva virusurilor (inclusiv HBV şi HIV ): a se vedea punctul
1.4.
Acordaţi atenţie strictă instrucţiunilor, avizărilor şi atenţionărilor
tuturor produselor de curăţare emise de producător.

NOTE:
Produsul trebuie pulverizat pe prosop moale de hârtie de unică
folosinţă sau tifon steril.

 AVERTIZARE!
Nu utilizaţi acizi sau produse dure.
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5.1. Consola medicului

Descrierea tastelor

5.1.1. Funcţiile apă în pahar şi spălare scuipătoare

Apăsaţi tasta apă în pahar (
2M

) şi/sau tasta spălare scuipătoare (
2M

) 
pentru a porni funcţia aferentă temporizării.

NOTĂ:
Apăsaţi din nou butonul dacă doriţi să opriţi în avans funcţia temporizare.

5.1.1.1. Setarea timpului pentru umplerea paharului cu apă

 Apăsaţi tasta (
2

M

) pentru a intra în regimul de setare: lumina setare se 
aprinde

 Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta apă în pahar (
2M

) până se atinge nivelul dorit 
al apei din pahar

 Apăsaţi tasta (
2

M

) pentru a memora nivelul şi ieşirea din regimul de setare: 
lumina setare se stinge

5.1.1.2. “Încălzire apă” on/off pentru apa din pahar

 Apăsaţi tasta încălzire (
2M

) pentru alimentarea on/off a încălzitorului 
(optional):

a） Indicatorul luminos este aprins când temperatura apei ajunge la 
valoarea setată

b） Indicatorul luminos va pâlpâi pe timpul încălzirii apei
c） Indicatorul luminos se stinge când încălzitorul este deconectat

 În cazul în care temperatura apei scade, încălzitorul începe să funcţioneze în 
mod automat: indicatorul luminos începe să pâlpâie

 AVERTIZARE!
Evitaţi pornirea încălzitorului atunci când nu este furnizată apa
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5.1.1.3. Setarea timpului de spălare a scuipătoarei

 Apăsaţi tasta (
2

M

)pentru a intra în regimul de setare: lumina setare se 
aprinde

 Apăsaţi tasta spălare scuipătoare (
2M

) astfel:
a） O dată pentru setarea duratei de spălare de 30 min (se 

confimră cu un singur “beep”)
b） De două ori pentru setarea duratei de spălare de 60 min 

(confirmare cu două “beepuri”)
c） De trei ori pentru setarea normal deschis (confirmare cu 

trei “beepuri”)
d） De patru ori pentru setarea timpului de spălare de 12 s (se

utilizează pentru testare) (confirmare patru “beepuri”)

 Apăsaţi tasta (
2

M

)pentru a memora nivelul şi ieşirea din regimul 
de setare (lumina setare se stinge).

5.1.2. Comutare on\off vizualizare radiografie
 Vizualizarea radiografiei poate fi comutată on\off 

prin apăsarea tastei ( ).

5.1.3. Scaunul stomatologic “revenire automată” la poziţie 
• Pentru a comanda “revenire automată” la poziţie a scaunului 

stomatologic apăsaţi tasta (
1

2
3

M

): scaunul se va deplasa în cea mai 
de jos poziţie în sensul sus/jos iar spătarul în cea mai închisă 
poziţie.

5.1.4. Setarea poziţiilor 1, 2 şi 3 a scaunului stomatologic

Efectuaţi următoarele operaţiuni:

 Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta regimul de setare on/off (
2

M

) 
pentru aproximativ 2sec: consola începe să “beeping” iar lumina 
regimului de setare se aprinde indicând pornirea regimului de 
setare

 Aduceţi scaunul stomatologic în poziţia dorită cu tastele pentru 
manevra manuală 

 Apăsaţi tasta (
2

3M

1

) sau (
3M

2

) sau (
2M

3

) pentru a atribui poziţia 
tastei respective

 Apăsaţi din nou tasta regimul de setare on/off (
2

M

): lumina de 
setare se stinge, indicând sfârşitul regimului de setare

NOTĂ:
O poziţie setată se comandă prin simpla apăsare a tastei atribuită 
poziţiei relative respective.
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5.2. Pedala de picior

Pedala principală de comandă
• Apasă pedala de picior pentru pornirea instrumentului.
 Comutatorul opţional (folosit pentru controlul apei) este opţional.
 
Comutatorul opţional(pentru opţiune)
• Când comutatorul opţional este comutat spre stânga – apa este 
 oprită separat, acesta livrează numai aer la turbine sau micromotor.
• Când comutatorul opţional este comutat spre dreapta - atât aerul 
cât 
 şi apa (pulverizare) se întrerup de la instrument, acesta asigură 
 pulverizare pentru turbină sau micromotor. 
 Pulverizarea poate fi reglată cu (f) şi (g), (vezi paragraful 5.4)

NOTĂ:
Este recomandat să se utilizeze jet de aer după jet de apă pentru a 
îndepărta orice picătură de lichid rămasă în ţeava de pulverizare

Comenzile scaunului stomatologic (pupitrul de bază)

Utilizaţi comanda pentru următoarele deplasări:
↑ scaunul în sus
→ scaunul spre în faţă
↓ scaunul în jos
← scaunul spre spate
Pentru oprirea deplasării eliberaţi butonul.

NOTĂ:
Toate butoanele folosite pentru deplasarea scaunului stomatologic 
sunt anulate când unul din instrumente este utilizat şi pedala de 
picior este activată (această funcţie este opţională) 

Curăţarea
Curăţaţi pedala de picior cu un produs adecvat aprobat împotriva 
bacteriilor şi a fungilor şi eficace împotriva virusurilor (inclusiv HBV 
şi HIV ): a se vedea punctul 1.4.
Acordaţi atenţie strictă instrucţiunilor, avizărilor şi atenţionărilor 
tuturor produselor de curăţare emise de producător.

NOTĂ:
Produsul trebuie pulverizat pe prosop moale de hârtie de unică 
folosinţă sau tifon steril.

 AVERTIZARE!
Nu utilizaţi acizi sau produse dure.

NOTĂ:
În cazul în care pedala de picior alunecă pe podea, daţi cu praf de 
cauciuc anti alunecare folosind o cârpă uscată.

5.3. Seringa cu trei căi

Descrierea instrumentului
a duză
b piesă de mână
c inelul de blocare/deblocare duză
d buton pentru aer
e buton pentru apă

NOTĂ:
  Butoanele (e + d) = pulverizare
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5.4. Turbina

Conectaţi piesa de mână şi schimbaţi mandrina.
Consultaţi instrucţiunile specifice furnizate împreună cu piesa de 
mână.

Utilizarea
 Timp de funcţionare: lucru 5 min., pauză 5 min.
 Aşezaţi instrumentul în poziţia de lucru.
 Utilizaţi pedala de picior pentru pornirea instrumentului
(vezi paragraful 5.2).

NOTĂ:
 (f)  ventil de debit pentru reglarea separat a apei.
 (g)  ventil de debit pentru reglarea separat a aerului.
 (h)  patru butoane pentru reglarea presiunii de acţionare a piesei 

de mână (presiunea corespunzătoare pentru acţionarea piesei de 
mână de la dreapta la stânga se reglează cu butonul din faţă spre 
spate)

Curăţarea şi îngrijirea.
Consultaţi instrucţiunile specifice furnizate împreună cu piesa de 
mână. 

Sterilizarea.
Autoclavă cu vapori la 135°C (2 bar). Timpul minim : 15 min

 AVERTIZARE!
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de operare livrate împreună cu piesa 
de mână, înainte de a încerca sterilizarea. 

Indicaţii privind siguranţa.

 AVERTIZARE!
 Turbina nu trebuie pornită niciodată fără mandrina ataşată sau 

înlocuitorul de mandrină.
 Butonul de decuplare a mandrinei trebuie să fie ţinut în jos pe 

timpul funcţionării!
 Frecarea dintre buton şi rotor supraîncălzeşte capul şi poate 

provoca arsuri.
 Ţesuturile interne ale pacientului (limba, obrajii, buzele, etc.) 

trebuie să fie protejate împotriva contactului cu butonul pe timpul 
utilizării instrumentelor potrivite (oglindă, etc.).

 Mandrinele şi alte instrumente ataşate la piesa de mână trebuie să 
corespundă standardului EN 10993-1 Evaluarea biologică a 
dispozitivelor medicale.

5.5. Instrumentul pentru detartrare

Conectaţi piesa de mână şi introduceţi.
Consultaţi instrucţiunile specifice furnizate împreună cu piesa de 
mână.

Utilizarea.
 Timp de funcţionare: lucru 5 min., pauză 5 min.
 Aşezaţi instrumentul în poziţia de lucru.
  Utilizaţi pedala de picior pentru pornirea instrumentului

 (vezi paragraful 5.2).

NOTĂ:
Ventilul corespunzător reglează cantitatea apei de răcire.

Indicaţii privind siguranţa.

 AVERTIZARE! 
 Înainte de a încerca să se conecteze piesa de mână, 

asiguraţi-vă dacă contactele sunt perfect uscate. Dacă este 
necesar să se usuce, suflaţi aer prin seringă.

 Asiguraţi-vă că secţiunile filetate ale inserţiilor şi piesa
de mână sunt perfect curate.

 Nu modificaţi forma inserţiilor.
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 Verificaţi în mod regulat uzura inserţiilor, înlocuindu-le 
în următoarele cazuri: uzura evidentă, scăderea performanţei, 
deformate sau lovite.

Reglarea puterii instrumentului de detartrare.
Reglaţi cu potenţiometrul (A) pentru a “creşte” şi/sau “descreşte” 
puterea livrată 

 NOTĂ!
Poziţia potenţiometrului (A), vezi imaginea din dreapta

Curăţarea şi îngrijirea.
Consultaţi instrucţiunile specifice furnizate împreună cu 
instrumentul.

 AVERTIZARE!
 Nu înmuiaţi piesa de mână în dezinfectanţi sau detergenţi 

lichizi.
 Cheia dinamometrică nu trebuie să fie sterilizată, dezinfectaţi 

la rece cu alcool izopropilic.

Sterilizarea.
 Instrumentul de detartrare: autoclavă la 135°C 

(2 bar). Timpul minim: 15 min.
 Piesa de mână a Instrumentul de detartrare: autoclavă la 135°C 

(2 bar). Timpul minim: 15 min.

 AVERTIZARE!
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de operare livrate împreună cu
instrumentul, înainte de a încerca sterilizarea.

Indicaţii privind siguranţa.

 AVERTIZARE!
Inserţiile ce se ataşează la piesa de mână trebuie să
corespundă standardului EN 10993-1 Evaluarea biologică a
dispozitivelor medicale
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6. Pupitrul cu instrumente al asistentului

Caracteristici principale

 Un braţ articulat asigură conexiunea pupitrului asistentului la 
grupul hidraulic permiţându-i să fie plasat în poziţia cea mai 
convenabilă de lucru.

 Pupitrul asistentului poate fi echipat cu 2 tuburi de aspiraţie: unul 
este pentru aspiraţia aerului celălalt pentru aspiraţia apei. 

NOTĂ:
Ca opţiune, pupitrul asistentului mai poate avea în plus un 
instrument.

Curăţarea
Curăţaţi pupitrul asistentului cu un produs adecvat aprobat 
împotriva bacteriilor şi a fungilor şi eficace împotriva virusurilor 
(inclusiv HBV şi HIV ): a se vedea punctul 1.4. Acordaţi atenţie 
strictă instrucţiunilor, avizărilor şi atenţionărilor tuturor produselor de
curăţare emise de producător.

NOTĂ:
Produsul trebuie pulverizat pe prosop moale de hârtie de unică 
folosinţă sau tifon steril.

 AVERTIZARE! 
Nu utilizaţi acizi sau produse dure. 

6.1. Tuburile de aspiraţie
Aspiraţia începe odată cu luarea tubului de pe pupitrul asistentului. 
Pentru a regla aspiraţia, utilizaţi cursorul situat pe tubul piesei de 
mână.

 AVERTIZARE!
Nu apucaţi niciodată direct tubul de aspiraţie.

Curăţarea tuburilor de aspiraţie.
Scaunul stomatologic poate fi echipat cu diferite sisteme de aspirare
(pompă cu inel lichid sau umed, aer), respectaţi cu atenţie 
instrucţiunile oferite de producătorul sistemului de aspiraţie când 
dezinfectaţi sistemul, în ceea ce priveşte produsul care să fie 
utilizat, de câte ori să fie dezinfectat şi instrucţiunile de utilizare.

 AVERTIZARE! 
Cantitatea de dezinfectant şi numărul de dezinfectări este 
suficient doar să se spele sistemul de aspiraţie. Pentru corecta
întreţinere a sistemului de aspiraţie, urmaţi instrucţiunile 
furnizate de producător în ceea ce priveşte dezinfectarea.

Sterilizarea.
• Suporturile tuburilor de aspiraţie: autoclavă cu vapori de apă până 

la 135°C (2 bar), timpul minim: 15 min.
• Tuburile de aspiraţie: sterilizare la rece prin înmuiere.

 AVERTIZARE!
Nu folosiţi proceduri în care temperatura tuburilor trece peste 
55 °C.

Întreţinerea
Ungeţi în mod regulat tuburile de aspiraţie şi braţul culisant cu spray
de silicon.

 AVERTIZARE!
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Pot fi utilizate doar tuburile de aspiraţie furnizate împreună cu 
scaunul stomatologic şi tuburile de schimb originale.
Tuburile de aspiraţie trebuie să corespundă standardului EN 
10993-1 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale.

7. Funcţionarea grupului hidraulic

7.1. Umplerea paharului şi a scuipătorii
Duza pentru umplerea paharului cu apă poate fi demontată pentru a
fi mai uşor curăţată. 

Tastele de comandă
2M

 Tasta apă pentru pahar
2M

 Tasta spălare scuipătoare

Reglarea cantităţii de apă pentru a umple paharul.
Vezi paragraful 5.1.1.1. Setarea timpului pentru umplerea paharului 
cu apă

Setarea - spălare scuipătoare.
Apa poate fi livrată în scuipătoare fie în regim manual (cu ajutorul 
tastei ON/OFF) sau temporizat. 
Pentru informaţii detaliate cu privire la funcţionare vezi paragraful 
5.1.1 Funcţiile apă în pahar şi spălare scuipătoare şi paragraful 
5.1.1.3. Setarea timpului de spălare a scuipătoarei

Dezinfectarea şi spălarea.
Componentele se spală zilnic la sfârşitul fiecărei zile de lucru 
 Scuipătoarea de ceramică: spălată perfect cu o substanţă de 

spălare special pregătită (de exemplu MD 550 Orotol DÜRR).
 Filtrul scuipătorii: spălare cu jet de apă şi produse de spălare 

comercial - disponibile.

 AVERTIZARE!
Nu utilizaţi acizi sau produse dure.
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7.2. Sistemul Autonom ALIMENTARE CU APĂ

Descrierea sistemului
Sistemul Autonom ALIMENTARE CU APĂ este echipat cu un rezervor
de apă distilată (a) dispus sub scaunul stomatologic.
Rezervorul are o capacitate de 1000 cc.
Apa distilată este livrată pentru pulverizare la toate instrumentele ce 
se găsesc pe pupitrul cu instrumente.

Comutarea on/off a sistemului Autonom de ALIMENTARE CU APĂ
 Umpleţi rezervorul (vezi pentru detalii paragraful următor) şi 

instalaţi-l.
 Setaţi comutatoarele “DESCHIDE AER” şi “REZERVOR” ale 

sistemului în poziţia ON
 Setaţi comutatoarele “ÎNCHIDE AER” şi “LINIE” ale sistemului în 

poziţia OFF

Umplerea rezervorului
Când nivelul apei din rezervor este scăzut, umpleţi-l aşa cum este 
arătat mai jos:
 Comutaţi sistemul OFF: setaţi cele două comutatoare în poziţia 

“LINIE” şi “ÎNCHIDE PRESIUNEA AERULUI”

NOTĂ:
Când efectuaţi această operaţiune, aerul sub presiune din rezervor 
se purjează în mod automat în afară.

 AVERTIZARE!
 Rotiţi rezervorul în sens invers acelor de ceasornic (a) până 

când acesta se deşurubează complet 
 Turnaţi apă distilată în rezervor până se atinge nivelul Max.

 AVERTIZARE!
 Utilizaţi numai apă distilată, poate fi adăugat 600 părţi pe milion

(ppm) de peroxid de hidrogen (20 ml la 3% peroxid de hidrogen 
la 1 litru de apă distilată).

 Fixaţi la loc rezervorul rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.

 AVERTIZARE!
Asiguraţi-vă că rezervorul este bine fixat la loc.

 AVERTIZARE!
 Umpleţi numai cu apă distilată.
 Când părăsiţi cabinetul stomatologic pentru o perioadă mai 

lungă de timp (în vacanţă), goliţi rezervorul de peroxid de 
hidrogen (a) înainte de a pleca.

Curăţarea rezervorului
Rezervorul trebuie să fie dezinfectat la rece în mod regulat (cel puţin 
o dată pe lună), folosind acid peracetic conform procedurii de bază 
prezentată mai jos:
 Scoateţi afară rezervorul din unitatea stomatologică şi goliţi-l;
 Preparaţi o soluţie de acid peracetic urmând instrucţiunile 

furnizate de producător.
 Umpleţi rezervorul până la semn cu acid peracetic;
 Lăsaţi în rezervor soluţia de acid peracetic cât timp a indicat 

producătorul.
 Goliţi soluţia de acid peracetic din rezervor;
 Clătiţi rezervorul cu apă distilată;
 Umpleţi rezervorul cu apă distilată adăugând 600 pmm de 

peroxid de hidrogen (20 ml de 3% peroxid de hidrogen la 1 litru 
de apă distilată);

 Fixaţi la loc rezervorul în unitatea stomatologică.
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8. Complementare

8.1 Lampa de lucru

8.1.1. Utilizare
Buton comutator (în spatele capacului)
 poziţia spre stânga，nivel puternic al iluminării
 poziţia spre dreapta，nivel scăzut al iluminării；
 poziţia intermediară，închis。 

8.1.2. Descrierea instrumentului:
 De braţul articulat este fixată lampa de lucru pentru grupul 

hidraulic care să îi permită să fie plasată în poziţia de lucru cea 
mai convenabilă.

 Lampa de lucru, scurtă descriere:
a) comutator cu trei poziţii
b) becul lămpii de lucru
c) capac transparent

 AVERTIZARE!
SUPRAFAŢĂ FIERBINTE! 

NOTĂ:
Informaţii suplimentare privind funcţionarea lămpii de lucru sunt 
incluse în echipament.
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9. Condiţii de instalare
 La despachetarea echipamentului, asiguraţi ca

poziţia coletului să fie cea indicată de săgeţi.

 Trebui să se asigure un spaţiu interior suficient
pentru instalarea ansamblului stomatologic
AM6015 (inclusiv scaunul stomatologic), distanţa
dintre lungimea şi lăţimea zonei de instalare şi
unitate nu poate fi mai mică decât valoarea indică
în imaginea din dreapta.

 Distanţa dintre plafon şi pardoseală nu poate fi mai
mică de 2,5 m

 Aşezaţi conducta de intrare, 
conducta de admisie, conducta de 
scurgere, priza pentru alimentarea 
cu energie electrică în
zona indicată în imaginea din 
dreapta 

 Specificaţiile pentru conducta de intrare, conducta de admisie
conducta de scurgere, şi înălţimea faţă de podea:

conducta de intrare: - ţeavă φ15mm (1/2”)
               înălţimea faţă de podea - 40mm
               racord filetat - G1/2”

conducta de admisie: - ţeavă φ15mm (1/2”)
               înălţimea faţă de podea - 40mm
               racord filetat - G1/2”

conducta de scurgere: - ţeavă 15mm (1/2”)
               înălţimea faţă de podea - 80mm

           
 Alimentarea electrică pentru fiecare unitate se face cu cablu

cu trei fire de 2 mm2, lungimea liberă este de 400 mm.
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10. Întreţinerea

Întreţinerea preventivă.
Suzhou Victor Echipament Medical Co.Ltd, producătorul unităţilor stomatologice, în conformitate cu standardele aplicabile 
IEC60601-1 a doua ediţie, I.E.C.62353 şi Directiva MDD 93/42 pentru dispozitive medicale, subliniază că verificările de întreţinere 
preventivă pentru unitatea stomatologică specificată în Manualul de Întreţinere şi Garanţie urmează să fie efectuate de către 
personal autorizat, cel puţin o dată la 12 luni.

 AVERTIZARE!
Garanţia este nulă dacă echipamentul este deservit, reparat sau modificat în orice fel de către personalul care nu a fost 
autorizat în mod corespunzător de către Suzhou Victor Echipament Medical Co.Ltd.

Verificări ale siguranţei 
În conformitate cu standardul IEC 62353, verificările siguranţei specificate în Manualul de Întreţinere şi Garanţie, livrat cu 
echipamentul stomatologic trebuie să fie efectuate la intervalele cerute de reglementările in vigoare. Daca nu se dau indicaţii 
precise, Suzhou Victor Echipamente Medicale Co.Ltd, producătorul unităţilor stomatologice, recomandă verificarea cel puţin o dată 
la 24 luni de la momentul instalării şi ori de câte ori părţile electrice, care sunt reparate / actualizate.

 AVERTIZARE!
Producătorul nu va fi tras la răspundere pentru orice prejudiciu personal sau deteriorare a echipamentului, dacă nu sunt 
respectate măsurile de precauţie de mai sus.

10.1. Întreţinerea instrumentelor
Instrucţiunile de întreţinere pentru instrumente sunt incluse în pachetul de livrare al fiecărui instrument.

 AVERTIZARE!
Întreţinerea instrumentelor trebuie efectuată cu echipamentul oprit.

10.2. Curăţarea filtrului de aspiraţie chirurgicală
Această operaţiune trebuie efectuată zilnic la terminarea lucrului.

 AVERTIZARE!
Puneţi mănuşile înainte de a începe să efectuaţi această 
operaţiune!
Procedaţi în felul următor:
• Scoateţi filtrul (d).
• Curăţaţi / înlocuiţi filtrul.
• Fixaţi la loc filtrul.

 AVERTIZARE!
Îndepărtaţi orice amalgam rămas în locaşul filtrului înainte de a 
monta filtrul la loc

NOTĂ:
Pentru a preveni picurarea lichidului şi a materiei de la filtrul scos, 
efectuaţi operaţiunile de mai sus sub un tub de aspiraţie.

10.3. Aspiratorul chirurgical
Aspiratorul chirurgical trebuie să fie curăţat şi dezinfectat cu un 
dezinfectant format în acest sens (a se vedea punctul 6.3.).

La sfârşitul fiecărei proceduri chirurgicale 
 Aspiraţi aproximativ o jumătate de litru de soluţie de dezinfectant 

preparat, cu fiecare tub de aspiraţie utilizat
 Se sterilizează capetele suporturilor tuburilor în autoclavă, cu 

vapori de apă până la 135 °C (2 bar), timp de minim 15 minute. 

La sfârşitul fiecărei zile de lucru
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 Aspiraţi un litru de apă cu fiecare tub de aspiraţie, alternativ apă şi 
aer (ţineţi tubul de aspirare alternativ în şi scos din apă).

 Odată clătit cu apă, aspiraţi aproximativ jumătate de litru din 
soluţia preparată cu dezinfectantul ales, cu fiecare tub de aspiraţie
utilizat.

.

 AVERTIZARE!
Acordaţi atenţie strictă tuturor instrucţiunilor producătorului pentru produsele de curăţare, avertizări şi atenţionări.

NOTĂ:
După dezinfectare, este o bună practică de a aspira aer pentru uscarea întregului sistem de aspirare (5 minute).

La fiecare 15 zile
 Curăţaţi recipientul de separare şi sondele cu un burete moale si detergent neutru.
 Curăţaţi robinetul de golire al recipientului separator cu dispozitivul prevăzut în acest scop.

O dată pe an
De către tehnician: Verifică sifoanele şi drenele, verifică toate tuburile interne şi piesele din plastic şi din cauciuc supuse uzurii.

Înainte de a părăsi cabinetul stomatologic pentru câteva zile
Porniţi aspiratorul şi rulaţi-l 20-30 de minute, fără a aspira lichide.
Aspiratorul se va usca complet. Ca rezultat, nu se vor forma săruri cauzate de umiditate şi nu se vor forma substanţele de bază, 
sarea, care poate provoca anomalii în funcţionarea ventilatorului şi blocarea motorului.

11. Ambalarea

Dimensiuni: 1400 x 1100 x 1225 mm
Greutate: 200 Kg

11.1. Transport şi depozitare
Depozitarea, instrucţiunile de transport şi despachetarea sunt 
indicate pe partea exterioară a cutiilor de ambalare.

 AVERTIZARE!
Întotdeauna urmaţi cu atenţie aceste instrucţiuni.
1) Manipulaţi şi aşezaţi numai în direcţia indicată de săgeţi.
2) Nu trântiţi.
3) Protejaţi împotriva umidităţii.
4) Nu utilizaţi cârlige pentru a muta.
5) Plăcuţa de identificare conţine condiţiile de mediu pentru depozitare.
• temperatura de la -10° la 70 °C
• umiditatea relativă de la 10 la 90 %
• presiunea atmosferică de la 500 la 1060 hPa
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12. Depanarea

SCAUNUL
PROBLEMA ÎNTREBĂRI ACŢIUNE
Alimentarea principală

Scaunul stomatologic nu 
se mişcă

Este corectă tensiunea de alimentare?
Verifică valoarea tensiunii cu multimetrul sau alt 
dispozitiv.

Este unitatea conectată la alimentare? Introduceţi ştecherul în priza de alimentare.

Lampa indicatoare PW a întrerupătorului 
general de alimentare este aprinsă?

Cuplează alimentarea
Verifică siguranţa întrerupătorului general, dacă este 
arsă înlocuiţi-o conform instrucţiunilor.

După cuplarea alimentării, apare un sunet 
“du,du”?

Defectă placa electronică PCB, contactaţi dealerul 
sau producătorul.

Dacă scaunul stomatologic şi pupitrul de 
control sunt ferm conectate în conectoare?

Refaceţi conexiunile

Dacă comutatorul de blocare al piesei de 
mână este în poziţia întrerupt?

Reglează-l la N.O.

În cazul în care elementele de mai sus sunt 
toate în stare bună, vă rugăm să verificaţi 
regulat actele scaunului stomatologic.

Ridicarea şi coborârea scaunului stomatologic

Scaunul stomatologic nu 
se ridică

Dacă scaunul stomatologic este 
supraîncărcat?

Reduceţi încărcarea scaunului stomatologic la o 
valoare mai mică decât valoarea maximă admisă 
indicată în instrucţiuni.

Defectă placa electronică PCB, contactaţi 
dealerul sau producătorul.

Scaunul stomatologic nu 
coboară

Dacă micro-întrerupătorul de protecţie este 
activat datorită prezenţei unui obstacol?

Îndepărtaţi obstacolul

Defectă placa electronică PCB, contactaţi 
dealerul sau producătorul.

Spătarul scaunului stomatologic
Defectă placa electronică PCB, contactaţi 
dealerul sau producătorul.
Defectă placa electronică PCB, contactaţi 
dealerul sau producătorul. 

Operaţiunea de memorare

Toate operaţiunile manuale
sunt normale, dar poziţia 
nu poate fi memorată.

S-a operat în concordanţă cu instrucţiunile? Vă rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile.
Când apăsaţi butonul de memorie, în cazul 
în care apare sunetul corespunzător, după 
ce a fost memorat, se aud două sunete 
corespunzătoare lungi?

Comutatorul de memorie sau cablajul este întrerupt.

Defectă placa electronică PCB, contactaţi 
dealerul sau producătorul

UNITATEA STOMATOLOGICĂ
Fenomenul defecţiunii ARGUMENT SOLUŢIA
Piesa stomatologică de mână

Capul dispozitivului fără putere

Adoptaţi un vârf nou
Rulmentul este bun? Adoptaţi un nou rulment
Presiunea de lucru este în normă? Calibrează
Dacă conducta interioară a dispozitivului este 
blocată?

Destupă

Contactaţi dealerul sau producătorul.

2. Piesa de mână nu poate funcţiona în 
mod constant

Dacă sistemul de presiune este corect? Resetaţi-l
Dacă filtrul este blocat? Curăţaţi-l
Dacă conducta de intrare este ştrangulată? Rectificare
Dacă ventilul de intrare aer este deschis 
complet?

Deschideţi-l

Contactaţi dealerul sau producătorul.

3. Durata de viaţă a piese de mână este 
mai mică decât se aştepta

Dacă presiunea de lucru a piesei de mână este 
corectă?

Calibraţi-o

Este apă în sursa de gaz? Eliminaţi apa
Ungerile sunt efectuate conform cu cerinţele? Realizaţi ungerile conform 

cerinţelor.
Este mandrina sau/şi instrumentul instalate 
corect?

Calibraţi

Dacă operaţiunea este efectuată bine? Îmbunătăţirea stilului de lucru.
Contactaţi dealerul sau producătorul.
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4. Apa nu poate fi evacuată din piesa de 
mână

Este capul piesei de mână înfundat? Curăţaţi
Dacă reglajul fin al apei este realizat corect? Ajustare
Dacă ventilul de comandă al apei de la pupitrul 
cu instrumente este bun?

Întreţinere

Contactaţi dealerul sau producătorul.

5. Evacuarea apei din piesa de mână nu 
poate fi controlată

Dacă ventilul de comandă al apei de la pupitrul 
cu instrumente este bun? 

Întreţinere 

Comutatorul pneumatic on/off funcţionează 
corect?

Reglează

6. Funcţia pulverizare de la piesa de mână
nu funcţionează corespunzător

Duza capului este blocată? Curăţaţi
Dacă reglajul fin al apei este realizat corect? Reglează

  Pistolul de pulverizare cu trei căi
1. Apa nu poate fi evacuată din pistolul de 
pulverizare

Dacă ţeava de intrare este blocată? Corectare
Dacă ventilul de reglare este reglat corect? Reglează

2. Gazul la ieşirea din pistolul de 
pulverizare conţine apă.

Dacă filtrul de aer este îmbâcsit cu apă? Degajare
Dacă duza este montată corect? Re-montare.
Dacă garnitura inelară este montată corect? Calibrare
Dacă ventilul are defecţiuni? Schimbare

Aspiraţia apei

1. Nu aspiră

Dacă filtrul este bine etanşat? Confirmare
Dacă presiunea apei este suficientă? Corectează
Dacă ţeava de intrare este blocată? Curăţaţi
Dacă filtrul de apă este curat? Curăţaţi
Este electrovalva curăţată de praf? Înlocuire
Dacă generatorul de presiune negativă este 
blocat?

Curăţaţi

Dacă ţeava de evacuare este ştrangulată? Corectare sau schimbare
   Aspiraţia aerului

1.Nu aspiră suficient

Dacă filtrul este bine etanşat? Confirmare
Dacă presiunea aerului este suficientă? Calibrare
Dacă ventilul de intrare este deschis complet? Deschideţi
Dacă filtrul de aer este curat? Curăţaţi
Dacă electrovalva este blocată? Curăţaţi
Dacă ventilul de vacuum funcţionează 
corespunzător?

Curăţaţi

Dacă ţeava de evacuare este ştrangulată ? Corectare
  Iluminatorul de vizualizare radiografii

1. Iluminatorul de vizualizare radiografii nu
este pornit.

Dacă alimentarea este conectată corect? Conectare
Dacă este arsă siguranţa de la alimentarea 
plăcii electronice?

Schimbare

Dacă becul este bine conectat? Conectare
Placa PC este defectă? Corectează

  Braţul articulat

1. Pupitrul cu instrumente nu se 
autoblochează.

Dacă panoul cu instrumente este 
supraîncărcat?

Descarcă.

Dacă arcul este reglat la poziţia stabilită? Re-reglare.
Dacă arcul este slăbit? Schimbare
Dacă supapa de comandă a frânei funcţionează
corect?

Calibrare

Dacă supapa de aer pentru blocarea frânei este 
defectă?

Schimbare

Încălzitorul de apă

1. Încălzitorul de apă nu încălzeşte apa.

Dacă siguranţa de alimentare a încălzitorului 
este normală?

Corectează

Dacă lampa de indicare a pornirii încălzirii este 
aprinsă?

Corectează

Dacă elementul de încălzire este bun? Schimbare
   Siguranţa

1. Se arde siguranţa la pornirea instalaţiei

Dacă caracteristicile siguranţei sunt cele 
corecte?

Schimbare

Dacă este scurtcircuit la conector? Remediere
Dacă elementul de încălzire a apei este normal? Schimbare
Contactaţi dealerul sau producătorul.
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13. Caracteristici tehnice.

Tensiunea: 230 V~

 

Presiunea apei de alimentare: 2-3 bar

Frecvenţa:
Puterea consumată: 

50/60 Hz
1 Kw

Debitul de livrare a apei: 10 l/min

Consumul de apă: 2 l/min

Conexiunea de aer: 1/2 GAS Duritatea apei: 60 mg/l

Presiunea aerului de 
alimentare:

5-8 bar Conexiunea de evacuare: ø50 mm

Debitul de livrare a aerului: 75 l/min Debitul de drenare: 10 l/min

Conexiunea la apă: 1/2 GAS Panta conductei de drenare: 10 mm/m

Conexiunea de aspiraţie: ø25 mm

Vacuum (minim): 65 mbar

Debitul de vacuum: 450 l/min

Marca de aprobare: CE 0499

Funcţionarea electrică 
corespunde cu:

I.E.C. 60364-7-710

Siguranţe

Φ6×30 F 5A 250V
ALIMENTAREA 
ELECTRICĂ

L  

Φ5×16 F 1,5A 250V
TRANSFORMATOR 
PCB

INTRARE 230V

Φ5×16 F 5A 250V
TRANSFORMATOR 
PCB

IEŞIRE 9V

Φ5×16 F 5A 250V
TRANSFORMATOR 
PCB

IEŞIRE 12V

Φ5×16 F 5A 250V
TRANSFORMATOR 
PCB

IEŞIRE 13V

Φ5×16 F 5A 250V
TRANSFORMATOR 
PCB

IEŞIRE 24V
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14. Dimensiuni generale
14.1 Versiunea Internaţională
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14.2 Versiunea Continentală
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15. Planul de întreţinere al echipamentului stomatologic AM6015

CÂND COMPONENTA CUM VEZI PARAGRAFUL

Înainte de începerea 
lucrului

Evacuare condens / Vezi paragraful 9.2

După fiecare 
tratament

Contra unghi piesa de 
mână

Sterilizare în autoclavă, curăţare, ulei şi sterilizare 
sau dezinfectare exterioară.

Vezi documentaţia livrată 
cu piesa de mână

Turbina
Sterilizare sau dezinfectare exterioară.

Vezi paragraful 5.4
Se unge cu lubrefiant.

Micromotor Dezinfectare exterioară. Vezi paragraful 5.5

Detartror Sterilizare sau dezinfectare exterioară Vezi paragraful 5.6

Seringă Sterilizare sau dezinfectare exterioară Vezi paragraful 5.3

Tuburi chirurgicale de 
aspiraţie

Aspiraţi aproximativ o jumătate de litru de soluţie 
preparată cu un dezinfectant adecvat pentru fiecare 
tub de aspiraţie

Vezi paragraful 9.4

Când este nevoie

Scuipătoare

Curăţare cu detergenţi formaţi pentru materiale 
ceramice. Vezi paragraful 7.1

Nu utilizaţi acizi sau produse dure.

Lumina de lucru Vezi documentaţia inclusă în echipament. /

Suprafeţele acoperite 
şi tapiţeria scaunului 
stomatologic

Curăţaţi cu un dezinfectant adecvat, urmaţi cu atenţie
instrucţiunile de utilizare furnizate de producător. 
Pulverizaţi produsul pe prosoape de hârtie moi de 
unică folosinţă.

Vezi paragraful 1.4

Nu utilizaţi acizi sau produse dure.

La sfârşitul zilei de 
lucru

Filtrul scuipătoarei
Spălaţi filtrul sub jet de apă.

Vezi paragraful 7.1
Conţinutul trebuie să fie eliminat separat.

Filtrul chirurgical de 
aspiraţie

Verificaţi filtrul şi se înlocuieşte dacă debitul de 
aspiraţie este redus.

Vezi paragraful 9.3

Tubul chirurgical de 
aspiraţie

Spălaţi filtrul terminalului ejector de salivă Vezi paragraful 9.4

Săptămânal
Separatorul chirurgical 
CATTANI 

Curăţaţi containerul separator, ventilul de drenare şi 
sondele.

Vezi paragraful 9.5

Lunar
Cupa de retur aer 
turbină

Curăţaţi cupa de retur aer turbină de sub pupitrul cu 
instrumente al medicului.

/

La fiecare 6 luni
Filtrul principal de 
alimentare cu apă

Spălare filtru. /

Anual

Scaunul stomatologic
Contactaţi departamentul pentru service-ul tehnic 
pentru inspecţia tehnică.

/

Regulatorul principal 
de presiune

Spălare filtru. /

DENTEX TRADING SRL

service@dentex.ro
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