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ATENŢIE !!! 

 
NU ALIMENTAŢI UTILAJUL CU OXIGEN SAU ALTE GAZE 

TEHNICE. 
ALIMENTAREA CU OXIGEN CONSTITUIE O AMENINŢARE 

DE AUTO-APRINDERE ŞI EXPLOZIE  

  
NU FOLOSIŢI UTILAJUL FĂRĂ PISTON.  

ÎNAINTE DE INJECTARE - VERIFICAŢI ÎNTOTDEAUNA 

DACĂ PISTONUL ESTE ÎN INTERIORUL CILINDRULUI  

 
 

NU UTILIZAŢI ORICE ALTE MĂRCI DE CUVE 
STOMATOLOGICE CÂND INJECTAŢI.  

 
NU ÎNCERCAŢI SĂ INJECTAŢI MATERIALUL ÎNAINTE DE 

A ÎNCHIDE CAPACUL. 
 

NU FOLOSIŢI ALTE CARTUSE DECÂT CELE DE φφφ 24mm
DESITINATE PENTRU GOLIREA COMPLETĂ.

NU ACŢIONAŢI ÎNTRE CUVA STOMATOLOGICĂ ŞI 
BOLŢUL DE BLOCARE A CUVEI STOMATOLOGICE.
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1 NOTA FABRICANTULUI
Furnizorul este încântat de decizia Dvs. de a achiziţiona utilajul de formare prin injecţie
MULTIPRESS ECO.  Acest utilaj stabileşte un nou standard în ceea ce priveşte capacitatea, funcţionarea
şi siguranţa în timpul prelucrării protezelor din materiale termoplastice.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest Manual şi să respectaţi informaţiile din conţinutul acestuia, pentru
a garanta exploatarea de lungă durată, fără defecţiuni a acestui utilaj.
 
Reţineţi că firma ROKO s.c. (producătorul de dispozitive şi instrumente pentru stomatologie
şi sectorul de bijuterii) îşi rezervă dreptul să facă modificări la acest utilaj, pentru îmbunătăţirea
funcţionării sale, fără notificarea beneficiarilor care l-au achiziţionat deja. 
 

Firma ROKO s.c. nu este responsabilă pentru orice defecţiuni ale materialelor sau vătămări corporale
ale personalului care rezultă din utilizarea incorectă a acestui utilaj, ce include utilizarea unor tipuri
greşite de conexiuni electrice sau instalarea necorespunzătoare efectuată de către altcineva
decât personalul tehnic calificat. De asemenea firma ROKO s.c. nu îşi asumă nici o garanţie pentru
acest echipamnet dacă acesta a fost trântit, sau dacă utilajul a fost utilizat în alt mod decât cele
prezentate în acest manual.

Noi apreciem încrederea Dvs. în marca noastră comercială şi dorim să aveţi satisfacţie deplină
în folosirea utilajului achiziţionat. 
Suntem la dispoziţia Dvs. în cazul apariţiei oricăror probleme. 

2 DESCRIEREA ŞI CARACTERISTICILE UTILAJULUI  
h Utilajul de formatare prin injecţie MULTIPRESS ECO este un utilaj recomandat pentru laboratoarele

de stomatologie, pentru a topi şi injecta termoplastic dentar şi materiale chimice ce se întăresc în
matriţe.

h Procesul de injecţie este simplu şi automat. Acesta constă în topirea materialului care este conţinut
în cartuşul de aluminiu plasat în cuptorul electric. Mecanismul de acţionare pneumatic ajută la
împingerea materialul în matriţă. Utilajul de formatare prin injecţie poate fi reglat să lucreze cu cartuşe
de lungimi diferite. 

h Presiunea maximă de lucru este de 9 bari. 
h Utilajul are un sistem de protecţie care garantează un produs finit frumos, precum şi  protejarea
      operatorului şi a utilajului propriuzis.  
h Capacul cu blocare magnetică protejează de efectele unei potenţiale spargeri a formei şi scurgerii

de material topit. 

h În scopul de a face lucrări cu rezultate bune de formatare prin injecţie în condiţii de siguranţă, fără
defecţiuni, trebuiesc urmate indicaţiile cuprinse în manualul de instrucţiuni.   

      
 ATENŢIE!  Datorită temperaturii ridicate a materialului topit şi presiunii ridicate a

injecţiei trebuie să utilizaţi ochelari de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie,
şi mănuşi rezistente la temperaturi ridicate. 

 
 
3 LISTA COMPLETULUI DE LIVRARE
 
1. MULTIPRESS ECO utilaj de formare prin injecţie       - 1 buc. 
2. Cablu de alimentare    - 1 buc.  
3. Cuva stomatologică                 - 1 buc. 
4. Cheie pentru cuva stomatologică  - 1 buc. 
5. Piston     - 1 buc.   
4. Manualul de instrucţiuni    - 1 buc.  
5. Cardul de garanţie     - 1 buc.
6. Declaraţia de Conformitate CE   - 1 buc. 
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4 CARACTERISTICI TEHNICE
 
Alimentare electrică    - 230 V 1N ~ 50Hz
Puterea consumată - 550W 
Presiunea de lucru    - 4 – 9 atm.
Dimensiunile exterioare  
 Lăţime     - 180 mm 
 Înălţime    - 620 mm 
 Adâncime   - 265 mm
Greutate     - 27 kgf 
 

5 VEDERE DE ANSAMBLU 
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6 LEGENDA VEDERII DE ANSAMBLU  
 
1. Apărătoarea cuvei stomatologice  
2. Placa de lucru 
3. Traversa de asamblare 
4. Coloanele traversei 
5. Piuliţe pentru blocarea traversei  
6. Fixator (Bolţ de blocare cuvă stomatologică) 
7. Cilindru de încălzire 
8. Conexiune pentru aer comprimat  
9. Priză de alimentare cu siguranţă  
10. Întrerupător de alimentare  
11. Ventilator de răcire 
12. Panou de control 

13. Tastă de operare  

14. Tastă sfârşit  de proces 
 

15. Tastă  
16. Manometru 
17. Afişor temperatură

18. Tastă   pentru setarea valorilor 

19. Afişor cronometru
20. Piston 
21. Cuva stomatologică 
22. Bridele cuvei stomatologice 

7 INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA 
7.1  COMENTARII PRIVIND SIGURANŢA UTILAJULUI 
Laboratorul dentar ar trebui să îndeplinească toate cerinţele de ventilaţie corespunzătoare. Utilajul trebuie 
să fie plasat în mod corespunzător pentru a permite accesul liber la toate elementele de comandă. 

h Nu utilizaţi pentru alimentarea utilajului oxigen sub presiune sau alte gaze tehnice. 
h MULTIPRESS este un utilaj electric, şi comportă anumite pericole potenţiale inerente.  
h Acest utilaj poate fi folosit numai într-o unitate în care sistemul electric îndeplineşte condiţiile unei
      clădiri moderne. 
h Utilajul poate fi alimentat doar cu tensiuniea având valoarea înscrisă pe plăcuţă. 
h Utilajul poate fi folosit doar de personal autorizat. 
h Priza de alimentare trebuie să fie uşor accesibilă. 
h Utilajul poate fi alimentat doar cu tensiuniea specificată pe plăcuţa de date.  
h Toate conexiunile electrice şi terminalele pneumatice ar trebui să fie verificate înainte de a începe

lucrul cu utilajul. Conexiunile / terminale rupte fac imposibilă folosirea utilajului. 
h Cuplaţi conectorul la priza de alimentare a utilajului de formare prin injecţie, înainte de a conecta

utilajul la priza de alimentare electrică.  
h Înainte de a pune utilajul în funcţiune, asiguraţi-vă că presiunea la cupla pneumatică nu este mai

mare de 9 bari.  
h Nu atingeţi cilindrul de încălzire atunci când utilajul este conectat la priză. Comutarea accidentală

a întrerupătorului în poziţia „on” poate cauza arsuri. 
h Înainte de începerea întreţinerii, vă rugăm să deconectaţi utilajul de la reţeaua electrică şi de la

aerul comprimat. 
 
7.2 COMENTARII PRIVIND FUNCŢIONAREA ÎN SIGURANŢĂ 

h Utilajul este destinat numai pentru formarea dispozitivelor de protezare, realizate din materiale
termoplastice utilizate în stomatologie, prin metoda de injecţie. În timpul procesului de injectare
anumite materiale, pot emite fum dăunător.   

h În timpul utilizării utilajului trebuie respectate regulile de protecţie a căilor respiratorii şi a
ochilor, şi trebuie luate măsurile corespunzătoare de protecţie: cum ar fi o mască, halat şi ochelari
de protecţie. 
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h Nu încercaţi să injectaţi alte materiale decât cele permise pentru utilizare în stomatologie,
inclusiv materiale inflamabile sau materiale explozive.  

h Partea superioară a carcasei se înfierbântă în timpul lucrului. Nu atingeţi direct placa superioară
a carcasei şi coloanele. Aşteptaţi până când se răcesc. În mod special, nu atingeţi cilindrul 
de încălzire şi cuva stomatologică, deoarece acest lucru poate provoca arsuri.  

h În timpul funcţionării utilajului, parul lung ar trebui să fie acoperit şi hainele lejere ar trebui să fie
protejate. 

h În timp ce se introduce şi se scoate cuva stomatologică, ar trebui să fie utilizate mănuşi
      rezistente la temperaturi ridicate. 
h În regimul de injectare, utilajul ar trebui să fie pornit numai cu cuva stomatologică montată,
      umplută cu ghips de calitate şi duritate adecvată. 
h Nu atingeţi matriţa cu mâinile ude şi nu puneţi nimic în cilindrul de încălzire şi în carcasă. 
h După folosire, asiguraţi-vă că sistemul de încălzire este oprit şi utilajul este scos din priză. 
h Utilajul este proiectat să funcţioneze numai cu cartuşe cu diametrul de φ 24 mm, produse de
      ROKO. Folosirea altor cartuşe decât cele produse de ROKO, poate duce la leziuni corporale ale
      operatorului. 

 

8 INSTALAREA UTILAJULUI 
8.1 CONTROLUL 

h După scoaterea utilajului din ambalajul de transport, se inspectează pentru piese lipsă şi
daunele care ar fi putut surveni în timpul transportului. În cazul în care există orice lipsă
sau daune, vă rugăm să contactaţi imediat vânzătorul. 

 ATENŢIE:   Utilajul poate fi deplasat numai când baza acestuia este blocată.  

8.2 INSTALAREA ŞI CONFIGURAREA UTILAJULUI DE FORMARE PRIN INJECŢIE  
h Utilajul de formatare prin injecţie trebuie să fie aşezat pe masă sigur, stabil şi pe loc plat, cu

distanţa de cel puţin 10 cm faţă de perete. Utilajul trebuie să fie plasat în mod corespunzător pentru a
asigura accesul liber la toate elementele de control. 

h Utilajului de formatare prin injecţie este greu şi stabil, astfel încât nu este nevoie de a se asigura
prin fixare în bancul de lucru.  

 
 8.3 CONECTAREA ALIMENTĂRII UTILAJULUI 

h Utilajul de formatare prin injecţie MULTIPRESS PRO este conceput pentru curent alternativ
monofazat (230V 1N ~ 50Hz). Acesta este prevăzut cu un cablu de alimentare cu ştecher cu
împământare. Înainte de a conecta utilajul, este necesar să se verifice dacă priza este protejată de un
întrerupător în circuit, cu amperajul corespunzător pentru utilaj.  

h Introduceţi capătul cablului de alimentare în priza utilajului de formatare prin injecţie  
FIGURA A 

h Vă rugăm să vă asiguraţi că utilajul nu este aşezat pe cablul de alimentare. 
 

ATENŢIE: Priza de alimentare la care este conectat utilajul de formatare prin injecţie
este necesar să aibă un pin de împământare.  

 Când utilajul nu este folosit perioade lungi de timp (pe timp de noapte /
weekend) comutatorul de alimentare (10) trebuie să fie oprit - poziţia 0.  

  8.4 CONECTAREA UTILAJULUI LA SISTEMUL DE AER COMPRIMAT 
h Formatarea prin injecţie este posibilă numai atunci când aparatul este conectat la un sistem de aer

comprimat şi purificat. Aerul comprimat produce o presiune care este necesară pentru funcţionarea
mecanismului de acţionare. Pentru a conecta utilajul de formatare prin injecţie la sistemul de aer
comprimat trebuie să conectaţi sursă de aer comprimat la ştuţul utilajului de formatare prin injecţie (8)
cu ajutorul unui furtun flexibil de φ 10/8 cm. FIGURA B 

h Pentru a obţine nivelul de presiune adecvat, se ajustează regulatorul situat pe butelie sau pe 
compresor. Când indicatorul de presiune (18) arată presiunea corectă, se blochează regulatorul.

h Furtunul folosit pentru alimentarea cu aer trebuie să fie rezistent la deteriorări mecanice, în special
torsionare şi îndoire. Utilajul nu funcţionează fără aer comprimat. 

 
ATENŢIE:      Utilajul de formatare prin injecţie seria MULTIPRESS PRO este proiectat să funcţioneze

cu aer comprimat de până la 9 bari. Nu folosiţi presiuni mai mari de 9 bari. Nu folosiţi
oxigen sub presiune sau de alte gaze tehnice pentru a alimenta utilajul. 

UTILIZAREA OXIGENULUI POATE DUCE LA AUTO-APRINDERE SAU EXPLOZIE !!! 
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9 FOLOSIREA UTILAJULUI 
9.1 OBSERVAŢII GENERALE 

h Nu utilizaţi alte cartuşe decât cele de φ 24 mm destinate pentru golirea completă. 
h Când se foloseşte utilajul, respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale producătorului pentru
       protejarea tractului respirator şi ochii, şi purtaţi echipament adecvat de protecţie. 
h În timp ce folosiţi acest utilaj, vă rugăm să folosiţi echipamentul personal de protecţie corespunzător.

Este recomandat să folosiţi ochelari de protecţie, un şorţ şi o mască de protecţie a căilor respiratorii. 
 

9.2 PREGĂTIREA UTILAJULUI PENTRU FUNCŢIONARE  
• Verificaţi prezenţa pistonului în cilindru, dacă nu, se introduce în interiorul acestuia. FIGURA C 
• Verificaţi dacă traversa este montată în mod corespunzător şi dacă traversa se aşează corect şi

se înşurubează până apare o uşoară rezistenţă. 
• Porniţi utilajul folosind întrerupătorul de alimentare (10). 

• Conectaţi utilajul de formatare prin injecţie la butelia de aer comprimat (compresor). Asiguraţi-vă că
manometrul (16) indică nivelul de presiune adecvat. Dacă este necesar, reglaţi presiunea cu jutorul
manetei de pe butelie sau compresor. Nu este permisă aplicarea unei presiuni mai mare de 9 bari. 

• Pe ecran se afişează valoarea temperaturii, de exemplu: 
 

0 2 2 

0 0 0 
 

• Utilajul este gata pentru lucru
 

ATENŢIE:  Pistonul (20) este un element strict necesar pentru realizarea injecţiei în 
formă. FIGURA C. Este strict interzis utilizarea utilajului fără piston.  

 
ÎNAINTEA PROCESULUI DE INJECTARE, VERIFICAŢI DACĂ EXISTĂ PISTON ÎN

INTERIORUL CILINDRULUI.  
 

 9.3 PROGRAMAREA  

• Utilajul de formare prin injecţie MULTIPRESS ECO are un sistem de control automat pentru
procesul de injecţie, care asigură finalizarea precisă a procesului.  

h Apasă tasta        Afişajul temperaturii pâlpâie, indicând valoarea ultimei temperaturi setate.  

2 6 0 

 ° C 
Folosind tastele   setaţi temperatura necesară de topire. Valoarea setată apare pe ecran. Confirmaţi 

setarea prin apăsarea tastei . 

h Afişarea din ecran clipeşte şi arată ultima valoare a timpului setat.  

2 7 0 

0 1  5 
 
 
 
 

h Folosind tastele 
 

 setaţi timpul necesar de topire. Valoarea setată va fi afişată pe ecran 

Apasă tasta  pentru a confirma. 

 



MULTIPRESS 

 

2 7 0. 

0 1  8 
 

h Programul porneşte. Lângă ultimul număr există o diodă luminiscentă. Atunci când pâlpâie,
înseamnă, că procesul de încălzire a început. 
 

9.4 INJECŢIA 
h Aplicaţi spray - lubrifiant ROKO exact în interiorul cilindrului 
h Introduceţi cartuşul în interiorul cilindrului de încălzire cu capătul cu etichetă, în jos FIGURA D 

ATENŢIE: Se referă la materiale care necesită încălzire lentă
 

h Când se atinge temperatura setată, utilajul de formatare prin injecţie va emite un semnal sonor (de 4
ori un dublu bip). 

h Timpul (de topire) se decrementează şi pe ecran apare un punct ce pulsează. Pe ecran se
afişează timpul rămas pentru etapa de injecţie. 

2 7 0 

0 1 8. 
 

h Introduceţi cartuşul în interiorul utilajului (cilindru) cu capătul cu etichetă, în jos (6).  FIGURA D  
 
ATENŢIE: Se referă la materiale care necesită încălzire rapidă
 

h Când timpul programat expiră, utilajul de formatare prin injecţie dă un semnal sonor care indică
finalul etapei de topire şi trebuie să pornească etapa de injectare. Afişajul pulsează.
 

2 7 0 

0 0  0 
 

h Montaţi cuva stomatologică preîncălzită (21) în utilaj cu gura de umplere orientată în jos. Canalul din
jurul gurii de umplere trebuie să se potrivească peste muchia cilindrului cartuşului. FIGURA E 

h Verificaţi pentru a vedea dacă piuliţele striate de blocare sunt strânse opunând o uşoară rezistenţă.
h Blocaţi cuva stomatologică prin strângerea şurubului de blocare (6) până când se simte
      rezistenţă, cilindrul trebuie să fie fixat central, iar marginile cuvei stomatologice se aşează uniform
      pe conturul cilindrului.  FIGURA F 

h Închideţi apărătoarea cuvei stomatologice (1)

h Apasă tasta  pentru pornirea procesului de injecţie (13). Afişajul temperaturii încetează pulsarea.
h Timpul se contorizează “crescător”, şi valoarea acestuia este afişată pe ecran.  
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0 0  1 

IE:  Temperatura cilindrului şi cartuşul depăşeşte 200 C acesta este motivul 
pentru care trebuie să se lucreze cu mănuşi rezistente la căldură, ochelari 
şi îmbrăcăminte, care să garanteze protecţia. Dacă nu luaţi măsuri 
adecvate de precauţie, atunci pot rezulta arsuri. 
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La întreruperea de urgenţă a procesului - apasă 

 
 
 
9.5 EXTRAGEREA CUVEI STOMATOLOGICE DIN UTILAJ

h Apasă tasta   pentru oprire (14)  

h Slăbiţi fixatorul (6) aproximativ 5-10 mm   FIGURA G
h Apasă şi ţine apăsat tasta            până când cartuşul este împins afară din cilindru. Eliberarea tastei
      face ca pistonul să se retragă.  

h Desfaceţi clema şi cele două piuliţe striate. Scoateţi flanşa de siguranţă  FIGURA H şi I 
h Scoateţi cuva stomatologică încă ataşată de cilindru. Dacă cuva stomatologică şi cilindrul
     sunt fierbinţi, respectă măsurile de siguranţă 

h În cazul în care cartuşul nu poate fi scos din cilindru - ţine cuva cu mâna (cu mănuşi corespunzătoare),
apăsând şi ţinând apăsat cu grijă tasta         până când cartuşul este eliberat 

 

h Se separă cartuşul de cuva stomatologică  

h Slăbiţi şuruburile pentru a debloca cuva. Acum o puteţi deschide. 

h Scoateţi gipsul din cuva stomatologică. Evitând deteriorarea, bateţi uşor, numai învelişul. O cuvă
      deteriorată este nesigură pentru a fi folosită. Dacă observaţi orice deformări, fracturi sau fisuri
      (chiar fisură foarte fină) înlocuiţi imediat cuva deteriorată cu una nouă. 

 

 ATENŢIE:  Lucrul cu o cuvă stomatologică deteriorată afectează grav siguranţa.
 
 
 
10 CURATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
10.1  INFORMAŢII GENERALE 

Pentru a folosi o lungă perioadă de timp şi în siguranţă utilajul, va recomandăm următoarele: 

h Înainte de a curăţa utilajul asiguraţi-vă că acesta este deconectat. 
h Periodic, curăţaţi utilajul pe exterior folosind o cârpă umezită cu apă şi săpun delicat. 
h Nu uitaţi să scoateţi utilajul din priză înainte de a începe curăţarea. 
h Periodic, curăţaţi cilindrul pentru a îndepărta resturile de gips şi alţi contaminanţi care apar în
       timpul procesului de injectare.  
h  Carcasa poate fi curăţată cu ţesătură umezită cu apă şi săpun. Nu folosiţi solvenţi sau alţi
      agenţi chimici. 
h  Nu udaţi abundent utilajul cu apă sau orice alt lichid. 

 
10.2 ÎNLOCUIREA SIGURANŢEI  

h Deconectaţi utilajul şi asiguraţi-vă că întrerupătorul de alimentare (9) este în poziţia “0”
h Opriţi utilajul şi deconectaţi cablul de alimentare de la priza de perete. Asiguraţi-vă că
      întrerupătorul de alimentare (9) este în poziţia “0”. 
h Slăbiţi dispozitivele de blocare care fixează capacul siguranţei.  
h Scoateţi afară soclul cu siguranţa, înlocuiţi-l cu unul nou.  

h Introduceţi soclul cu siguranţă în locaşul său până când se simte o uşoară rezistenţă. 
 

 
ATENŢIE:  Nu folosiţi siguranţe mai mari decât 5 amperi. Rezultatul poate fi deteriorarea

costisitoare a utilajului. Înlocuiţi siguranţa cu una nouă, în cazul în care acesta s-a ars. 
 
 

Aparatul este proiectat să funcţioneze numai cu cartuşe cu diametrul de φ 24
mm, produse de ROKO. În cazul în care, se folosesc alte materiale şi cartuşe
decât ROKO, este foarte important să se verifice dacă parametrii lor sunt
compatibili cu parametrii utilajului de formatare prin injecţie.
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11 REGULI PENTRU FUNCŢIONAREA ÎN SIGURANŢĂ 
h Folosiţi utilajul de formatare prin injecţie numai pentru a injecta cartuşe pregătite 

corespunzător, umplute cu biomateriale dentare pentru laboratoare dentare. 

h Nu a alimentaţi utilajul cu oxigen comprimat sau alte gaze tehnice. Utilizarea oxigenului poate 
provoca auto - aprindere şi explozie.  

h Nu folosiţi utilajul fără piston.  
h Nu încercaţi să efectuaţi o injectare înainte de a închide apărătoarea cuvei stomatologice.
      Operarea utilajului fără închiderea apărătoarei poate reprezenta un risc pentru sănătate  

h Din motive de siguranţă, utilizaţi numai cuve stomatologice ROKO, originale.  
h Utilajul este proiectat să funcţioneze numai cu cartuşe cu diametrul de φ 24 mm. Se recomandă să
      utilizaţi cartuşele produse de ROKO. 
h Folosi doar gips dentar Tipul IV pentru a umple cuva. Se recomandă să folosiţi gips 

EXPANDER. Gipsul de calitate scăzută se poate sparge atunci când se injectează - prezintă un 
risc de securitate.

h Nu acţionaţi între cuva stomatologică şi şurubul de blocare a cuvei, dacă utilajul este 
conectat la sistemul pneumatic sau electric.  

h Procesul de injectare trebuie să se desfăşoare într-o cameră separată prevăzută cu ventilaţie 
adecvată şi în conformitate cu normele şi reglementările de siguranţă și de protecţie împotriva 
incendiilor.   

h Din cauza lucrului cu materiale la temperaturi ridicate, este imperativ să rămânem concentraţi
asupra procesului în timp ce utilizaţi acest utilaj. 

h Asiguraţi-vă că aveţi puterea instalată adecvată: 230V / 50 Hz, şi la priza de perete există contact
de împământare (5A) 

h Nu atingeţi utilajul de formatare prin injecţie cu mâinile ude, şi nu puneţi nimic în interiorul carcasei. 
h Nu folosiţi utilajul fără cuva stomatologică montată.  
h Nu încălziţi materiale care pot emite toxine. 
h Înainte de a folosi utilajul, asiguraţi-vă că este poziţionat corect pe bancul de lucru.  
h Folosiţi mască de protecţie, şorţ, mănuşi şi ochelari de protecţie în timpul injectării.  
h Nu atingeţi niciodată elementul de încălzire în timpul funcţionării utilajului - riscul de arsuri.  
h Nu aşezaţi nici un obiect sau scule în interiorul cilindrului. 
h Gurile de aerisire ale camerei de control şi ventilatorul de răcire nu poate fi acoperit sau contaminat. 
h Nu lăsaţi nesupravegheat utilajul de formatare prin injecţie, atunci când acesta este în funcţiune. 
h În cazul în care utilajul este inundat trebuie să fie deconectat şi trebuie să vă adresaţi imediat
     centrului de service.
h Procesul de injectare trebuie să fie efectuat într-o cameră separată prevăzută cu ventilaţie eficientă şi 

în conformitate cu normele şi reglementările de siguranţă şi de protecţie împotriva incendiilor.   
h Nu scufundaţi utilajul în lichid. Asiguraţi-vă că nu există lichide care să ajungă în interiorul utilajului.  
h Nu folosiţi utilajul în zone cu umiditate ridicată sau surse de căldură.  
h Nu permiteţi ca hainele şi părul să atingă sistemul de încălzire. Purtaţi haine de protecţie şi
      ochelari de protecţie în timpul procesului.  
h Nu folosiţi utilajul în apropierea solvenţilor sau a altor materiale inflamabile.  

h Evitaţi destrămarea sau curbarea excesivă a cablului de alimentare.  
h Nu lucraţi cu utilajul dacă vă aflaţi sub influenţa alcoolului sau a medicamentelor 
h Nu permitţi copiilor sau a persoanelor neautorizate să lucreze la utilaj. 
h În timpul procesului de injectare purtaţi haine de protecţie şi ochelari de protecţie.  
h Nu acoperiţi orificiile de ventilaţie ale utilajului. 

 
 

 Atenţie:  Respectaţi cu stricteţe indicaţiile date în acest manual, pentru utilizator şi siguranţa
                        utilajului. În caz de nerespectare, producătorul nu are nici o responsabilitate pentru
                        daunele suferite şi consecinţele sale. În timpul exploatării acestui utilaj, trebuie să vă
                        conformaţi regulilor privind siguranţa generală şi de stingere a incendiilor. 
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12 DEPANAREA 
 

      DEFECŢIUNE  CAUZE POSIBILE

 
      REMEDIERE 

 
 
Utilajul nu porneşte 

 
- Nu este alimentat

 
-  verifică conectarea cablului de alimentare 
-  verifică tensiunea 
-  verifică siguranţa 
-  contactează centrul service / returnează utilajul 

pentru a fi reparat

 
Manometrul de presiune nu arată 
prezenţa presiunii. 

- nu există alimentare cu aer
  comprimat

-  verifică conexiunea liniei de aer (ştrangulare,
înfundare) 

-  verifică reglarea presiunii corespunzătoare la 
butelie sau compresor 

-  contactează centrul service / returnează utilajul 
pentru a fi reparat 

Pistonul nu lucrează după apăsarea 
tastei PRESS. 
 

- nu există presiune -  vezi puntul de mai sus 

Utilajul nu se încălzeşte.  
Pe ecran se afişează eroarea ERR2 

- defectă rezistenţa de încălzire - contactează centrul service / returnează 
utilajul pentru a fi reparat 

Pe ecranul de afişare a temperaturii 
se afişează eroarea ERR2 

- defectă termocupla  
- contactează centrul service / returnează 

utilajul pentru a fi reparat  
 

Lipseşte semnalul sonor la finalizarea 
procesului. 

- indicatorul de sunet este
  defect

 - contactează centrul service / returnează 
utilajul pentru a fi reparat 
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13 SCHEM ELECTRICĂ A UTILAJULUI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gz – Modul de intrare de putere cu conector IEC şi siguranţă
Ez – Valvă pneumatică cu 5 căi 
G – element de încălzire (450W) 
Tp – Termocuplu pentru măsurare 
MPSA-P10 – bloc de control cu microprocesor  
MPSA-K10  – afisor şi RMPE modul cu 10 taste
W1 - ansamblul ventilator de răcire 
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14  DESTINAŢIA CARTUŞELOR ROKO
 

Sistemul de injecţie MULTIPRESS oferă un spectru larg de materiale termoplastice. Pentru a
obţine rezultate de calitate superioara, vă rugăm să selectaţi materialul adecvat pentru aplicaţia
dvs. specifică. Tabelul conţine informaţii de bază cu privire la utilizarea diferitelor materiale
sugerate (incluse în kitul MULTIPRESS). 

 
 

TIPUL CARTUŞULUI 
 

MĂRIMEA
 

DESTINAŢIE

 
DENTIFLEX Mic                        S 

 

 
Protezele dentare reparaţii de la DENTIFLEX şa
pentru proteză metalică schelet - parţial, 
microdentures, agrafe  

 
DENTIFLEX 

 
Mediu                     M 
Mare                        L 

 
Fixare proteze parţiale cu cleme estetice

 
ACRON 

 
Mic                         S 
 

 
Reparare protezele dentare din ACRON şa de 
metal proteze schelet - parţiale, microdenture, 
agrafe

 
ACRON                   
 

 
Mediu                     M 
Mare                        L

 
Fixare proteze parţiale cu cleme estetice, proteze 
acceptate parţial. 

 
BIOCETAL 

 
Mini                       XS 
Mic                          S    

 
Suport micro proteza (schelet - microdentures 
parţiale), agrafe, reparaţii şi cavităţile de proteze 
realizate din BIOCETAL, mici proteze - parţial 
scheletice, element structural de dimensiuni mici  

 
BIOCETAL 

 
Mediu                     M 
Mare                        L 

 
Proteze scheletice (parţiale) de dimensiuni 
standard, elemente structurale din alte proteze 

 
BIOCETAL 

 
Foarte mare            XL 
Foarte foarte mare   XXL 

 
Proteze scheletice mari (partiale) 

 
VITAPLEX 

 
Mare                         L 

 
Proteză completa, suport proteze parţiale cu
elementele de reţinere realizate din alte materiale,
şa pentru proteze metalice scheletice (parţiale)
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15  CONDIŢII DE GARANŢIE 
h Garantia de buna functionare a utilajului este data de fabricant pentru durata specificata in 

Cardul de garantie, contorizata de la data achizitionarii şi confirmată cu semnatura şi ştampila
vanzătorului. Orice defecţiune în această perioadă va fi reparată gratuit de către fabricant. 

h Garanţia exclude: 
- defecţiuni cauzate din motive independente de voinţa producătorului, care rezultă din
       instalarea necorespunzătoare sau de folosire a utilajului neconformă cu instrucţiunile şi
       scopul său proiectat, 
- deteriorările mecanice, termice şi alte deteriorări care rezultă din actiuni greşite sau

omisiuni ale utilizatorului (turnare, corpuri straine, praf etc. pătrunse în interiorul
produsului, coroziune), 

- deteriorările care rezultă din condiţii exterioare, de exemplu supratensiuni,
descărcări electrice, inundaţii, incendii, lovituri, etc.

- piesele uzate peste normă, de exemplu, siguranţe, filtre, garnituri, carcase, etc. 
Clientul pierde drepturile pentru service gratuit de garanţie în urmatoarele cazuri: 
- orice deteriorare care rezultă din interferenţe, adaptări sau modificări structurale executate de
       către utilizator sau terţe părti, 
- deterioararea deliberată a utilajului, 
- îndepărtarea etichetelor, sigiliilor sau a altor protecţii pentru garanţie,  
- utilizarea utilajului în alte scopuri decât cele menţionate în prezentul Manual, 
- repararea în centre de service neautorizate sau neutilizarea pieselor de schimb originale ale
       firmei ROKO. 

 

h Reparaţia de garantie nu acopera actiunile care nu sunt incluse în Instructiuni sau acelea efectuate 
de catre utilizator pe cheltuiala sa, de ex., instalarea, verificarea, întretinerea, înlocuirea garniturilor 
programarea etc. 

h Cardul de garanție nu este valabil fără seria aplicată de fabricant, data, ştampila şi semnătura
agentului de vânzări, nu sunt admise corecţii efectuate de către persoane neautorizate. 

h In cazul pierderii cardului de garantie, nu va fi dat un nou card.  
h Pentru alte aspecte care nu sunt acoperite de această garanţie, se va aplica legea civila poloneza 
    corespunzatoare. Orice divergenţe se vor reglementa final prin Arbitraj în Polonia, conform Regulilor
    de Arbitraj UNCITRAL 

 

 

Atenţie:  Activităţile din garanţie nu prelungesc garanţia. Această garanţie este nulă dacă
etichetele, sigiliile, plăcuţele cu date tehnice sau alte protecţii pentru garanţie de
pe utilaj sunt deteriorate sau scoase de pe produs. 

 

 

16 CARDUL DE GARANŢIE 
 

 
 PERIODA DE GARANŢIE  – 12 LUNI 

 
 
 
 

Tipul / denumirea dispozitivului UTILAJ PNEUMATIC DE FORMATARE PRIN 
INJECŢIE MULTIPRESS ECO 

Data vanzării:  

 

Semnătura şi ştampila fabricantului 

Fabricant: 

Placuţa cu parametrii nominali

Tipul dispozitivului:

Seria de fabricaţie:

Anul fabricaţiei:
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             DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE 
No. 11-2012 

 

 

 Declarăm că acest utilaj este executat în conformitate cu cerinţele de securitate prevăzute de standardele

menţionate mai sus

Marek Rokosa 

   General Manager 

                            
 

Częstochowa, 01.08.2012 

 
 
 
 
 

 

 

Producător: 
 

 

 

Roko s.c. 

PL 42-200 Częstochowa, ul. Bór 177 

 

 

Denumirea produsului: 
 

MULTIPRESS ECO/PRO/MAX    

UTILAJ DE INJECŢIE 

 

Domeniul de 
aplicare

MULTIPRESS este un utilaj de injectare proteze cu acţionare pneumatică. Proiectat 
pentru a fi utilizat în laboratoarele stomatologice pentru a injecta materiale termoplastice 
pentru proteze dentare.

 
Standarde: Directive  MD2006/42/WE 

Directive DV 2006/95/WE 

Directive  2004/108/WE 

 

PN-EN ISO 12100-1:2005 

PN-EN ISO 12100-1:2005/A1:2009      

 

PN-EN ISO 12100-2:2005 

PN-EN ISO 12100-2:2005/A1:2009      

 

 

PN-EN 60204-1:2010 

 

 

PN-EN 55014-1:2007                

PN-EN 55014-1:2007/A1:2010         
 

 

PN-EN 60519-1:2005           
 

 

PN-EN 60519-2:2008                  
 

 

 

PN-EN ISO 14121-1:2008 
 

Maşini 
Echipament electric de joasă  tensiune
Compatibilitate Electromagnetică 

 

Securitatea maşinilor - Concepte de bază, principii generale 
de Design - Partea 1: Terminologie de bază, metodologie
 

Securitatea maşinilor - Concepte de bază, principii generale 
de Design - Partea 2: Principii tehnice 

 

 

Securitatea maşinilor – Echipamentul electric al maşinilor - 
Partea 1: Cerinţe generale 

 

Compatibilitatea electromagnetică – Cerinţe pentru aparate 
electrocasnice, scule electrice şi aparate similare -- 

Partea 1: Emisia   

 

Siguranţa în instalaţiile electrice de încălzire -  
Partea 1: Cerinţe generale 

 

Siguranţa în instalaţiile electrice de încălzire -  
Partea 2: Cerinţe particulare pentru echipamentele de 
încălzire cu rezistenţe 

 

Securitatea maşinilor – Evaluarea riscurilor 
Partea 1: Principii  
 



MULTIPRESS ECO   Pagina 17 

 

       
 

         
 

      
   
 
 Toate drepturile sunt rezervate. Nici o parte din acest document nu poate fi reprodusă sau reţinută, convertită, reprodusă sau
distribuită utilizand sisteme electronice fără aprobarea prealabilă scrisă a firmei ROKO s.c. 
Nerespectarea acesor cerinţe va fi subiect al unor compensaţii
 
Acest document a fost emis cu cea mai mare grija şi toate datele au fost verificate. 
În scopul dezvoltării continue a produsului, ne rezervăm dreptul de a face modificări. Noi nu purtăm responsabilitatea pentru orice
date incorecte sau incomplete care rezultă din modificari. 
 

Ţineţi minte că Roko s.c.îşi rezervă dreptul de a face modificări la acest utilaj pentru a îmbunătăţi funcționalitatea acestuia, fără a notifica 
clienţii care l-au achiziționat deja.
 


