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Telif Hakkı
© 2021 A-dec Inc. Tüm hakları saklıdır. 

A-dec Inc., pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk örtük 
garantileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu materyal 
ile ilgili herhangi bir garantide bulunmaz. A-dec Inc., burada yer alan 
hatalardan veya bu materyalin kurulmasından, performansından veya 
kullanımından doğan sonuçsal veya diğer hasarlardan ötürü sorumlu 
olmayacaktır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bilgi verilmeksizin 
değiştirilebilir. Bu belge ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, 
lütfen bu sorunları bize yazılı olarak bildirin. A-dec Inc. bu belgenin 
hatasız olduğunu garanti etmez.

Bu belgenin hiçbir bölümü, A-dec Inc.’nin önceden yazılı izni olmadan 
fotokopi, kayıt veya herhangi bir bilgi depolama veya tutma sistemi 
dahil olmak üzere elektronik veya mekanik herhangi bir yöntemle 
kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez veya aktarılamaz.

Ticari Markalar ve Ek Fikri Mülkiyet Hakları
A-dec, A-dec logosu, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, 
Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, 
Preference ICC, Radius ve reliablecreativesolutions, A-dec Inc.’nin ticari 
markalarıdır ve Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescillidir. 
A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 ve EasyFlex de A-dec Inc.'ye 
ait ticari markalardır. Bu belgede yer alan ticari markaların veya ticari 
adların hiçbiri, ticari marka sahibinin açık ve yazılı onayı olmadan 
herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya değiştirilemez.

Bazı dokunmatik panel sembolleri ve simgeleri A-dec Inc. mülkiyetindedir. 
Bu sembollerin veya simgelerin A-dec Inc.’nin açık ve yazılı onayı 
olmadan tamamen veya kısmen kullanılması kesinlikle yasaktır.

Düzenleyici Bilgiler ve Garanti
Gerekli düzenleyici bilgiler ve A-dec garantisi için www.a-dec.com 
adresindeki Kaynak Merkezinde bulunan Düzenleyici Bilgiler, Teknik 
Özellikler ve Garanti belgesine (p/n 86.0221.15) bakın.

Ürün Servisi
Yerel yetkili A-dec bayinizden ürün servisi için hizmet alabilirsiniz. 
Servis bilgileri veya yetkili bayi bulmak için ABD ve Kanada’da 
1.800.547.1883 numaralı hattan, dünya genelinde ise +1.503.538.7478 
numaralı hattan A-dec ile iletişim kurun veya www.a-dec.com adresini 
ziyaret edin.

Bu Belgede Yer Alan Ürün Modelleri ve Versiyonları

Model Versiyonlar Açıklama

332/333 
336/342

A Tablet Sistemi

334/335 A/B Tablet Sistemi
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A-dec 300 Tablet Sistemleri Kullanma Talimatları  Çalıştırma/Ayarlama

Çalıştırma/Ayarlama

Gücü Açma/Kapatma

NOT  A-dec, sistemi ilk kez kullanmadan önce dental ünit 
su hatlarına şoklama işlemi uygulamanızı önerir. Daha fazla 
bilgi için bkz. “Su Hattı Bakımı”, sayfa 23.

Ana Anahtar
Sistemin havasını, suyunu ve gücünü açmak için ana anahtarı kullanın. 
Sisteme güç gelmiyorsa, koltuk üzerindeki güç düğmesine basıldığını 
doğrulayın. Ana anahtarın sistem gücünü kontrol edebilmesi için 
bu düğmenin açık olması gerekmektedir.

Güç Ne Zaman Kapatılmalıdır?
Enerji tasarrufu sağlamak ve hava kaçağı olasılığını azaltmak için, 
günün sonunda veya ürün uzun süre kullanılmayacağı zaman 
güç düğmesine basarak gücü kapatın.

Dokunmatik Paneller ve Durum Işığı
Sistem açık ve kullanıma hazır olduğu zaman dokunmatik panel 
üzerindeki A-dec logosu yanar. Durum ışığı yanıp sönüyorsa, bir güvenlik 
özelliği koltuk hareketini durdurmuş olabilir. Daha fazla için bkz. 
“Koltuk Güvenlik Özellikleri”, sayfa 3.

Dokunmatik panel işlevi hakkındaki ayrıntılı bilgiler için bkz. 
“Dokunmatik Panel Kontrolleri”, sayfa 6.

Koltuk Güç Düğmesi

Taban Plakası

Tablet Sistemi 
Ana Anahtarı
(A-dec 332  
gösterilmektedir)

Durum Işığı
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Koltuk Güvenlik Özellikleri
A-dec dental koltuklarda ve sistemlerde, koltuğun hareketini 
durdurabilecek veya engelleyebilecek güvenlik özellikleri (koltuk 
durdurma plakası gibi) bulunur. Bu özellikler aşağıdakilere bağlı olarak 
devreye girebilir:

• Koltuğun veya takılı modülün altında bir engellenme olduğunda.

• Ayak kumandası diskine veya koluna basıldığında.

• Bir başlık tutucusuna düzgün olarak oturmadığında.

Koltuk Beklenmedik Şekilde Durursa veya Hareket Etmezse
Yukarıdaki durumların tümünü kontrol edin ve düzeltin. Koltuk 
hareketini bloke eden bir engelleme varsa, koltuğu yükseltmek için 
dokunmatik paneli veya ayak pedalını kullanın, ardından engele neden 
olan nesneyi kaldırın.

Otoklavlanabilir Şırınga
A-dec şırınga ucunu monte etmek için, iki tık hissedene kadar ucu 
ittirin. Su/hava püskürtme için iki düğmeye de aynı anda basın. 

ÖNEMLİ  Şırınga kullanımı ve bakımı hakkında daha fazla 
bilgi için, A-dec şırınganızın Kullanma Talimatlarına bakın.

Koltuk Durdurma Plakası

Su

Hava

2 Tık
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Başlığın Etkinleştirilmesi ve Çalıştırılması
Bir başlığı etkinleştirmek için tutucusundan kaldırın veya kamçıyı 
ileri doğru çekin. İstenen başlık çalışmasını gerçekleştirmek için ayak 
pedalını kullanın.

Kontrol Çalıştırma Prosedür

Disk Ayak 
Kumandası

Bir başlığı çalıştırır. Diske basın. Hızı yükseltmek için 
aşağıya doğru itin.

Bir başlığı soğutucu 
suyla veya soğutucu 
su olmaksızın çalıştırır.

Islak/kuru geçişini ıslak çalışma 
için mavi noktaya doğru veya kuru 
çalışma için mavi noktadan uzağa 
doğru çekin. Ardından diske basın.

İsteğe bağlı aksesuarı 
veya chip blower'ı çalıştırır.

Aksesuar/chip blower 
düğmesine basın.*

Ağız içi kamerayı çalıştırır. Bir görüntü yakalamak için 
diske baskın.*

Kollu Ayak 
Kumandası

Bir başlığı soğutucu 
suyla çalıştırır.

Kolu sola çekin. Hızı artırmak 
için daha uzağa doğru çekin.

Bir başlığı soğutucu 
su olmadan çalıştırır.

Kolu sağa çekin. Hızı artırmak 
için daha uzağa doğru çekin.

İsteğe bağlı aksesuarı 
veya chip blower'ı çalıştırır.

Aksesuar/chip blower 
anahtarına basın.*

Ağız içi kamerayı çalıştırır. Bir görüntü yakalamak için kolu 
sola veya sağa hareket ettirin.*

* Entegre A-dec aksesuarlarınızın çalışması ve konfigürasyonuyla ilgili sorularınız için yetkili 
A-dec satıcınızla iletişim kurun.

Başlık soğutucusu ayarlamaları için bkz. sayfa 15.

Aksesuar/
Chip Blower 

Anahtarı

Hız + (kuru)Hız + (ıslak)

Islak/Kuru Geçişi

Çalıştırma/
Hız +

Aksesuar/ 
Chip Blower 

Düğmesi

NOT  Kollu ayak kumandası işlevi bir teknisyen 
tarafından ters çevrilebilir (sol yön kuru sağ yön ıslak 
olacak şekilde). Daha fazla bilgi için yetkili A-dec 
satıcınızla iletişim kurun.
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Tablet Gövdesi Konumlandırması 
Esnek Kol Freni (332/333/334/335 tablet sistemleri)
Dengelenmiş bir esnek kol bulunan sistemlerde, entegre bir fren tablet 
gövdesinin dikey konumunun korunmasını sağlar (1,8 kg [4 lb] ilave 
ağırlıkla birlikte). Fren yanlara hareketi kısıtlamaz. Tablet gövdesi 
yüksekliğini ayarlamak için:

1. Tablet gövdesini konumlandırırken freni devreden çıkarmak 
için düğmeyi basılı tutun.

2. Freni etkinleştirmek için düğmeyi bırakın.

Manuel Yükseklik Ayarlama (yalnızca 336 tablet sistemi)
Manuel yükseklik ayarı özelliğine sahip sistemlerde tablet gövdesi 
yüksekliğini ayarlamak için:

1. Kontrol kolunu yukarı kaldırın. 

NOT  Kontrol kolunun yükseklik ayarlama aralığı 
127 mm’dir (5 inç).

2. Durdurma halkasını istenen yükseklik oluğuna kaydırın.
3. Kontrol kolunu ve durdurma halkasını, kontrol kolu 

durdurucuya indirin.

Durdurma Halkası

Kontrol Kolu

Kontrol Kolu 
Durdurucu
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Dokunmatik Panel Kontrolleri
A-dec dokunmatik paneli ve ayak pedalı, koltuk hareketini aynı şekilde 
kontrol eder. Ayak pedalı kontrollerinizle ilgili ayrıntılı bilgiler için, 
dental koltuğunuzun Kullanma Talimatlarına bakın.

Temel Dokunmatik Panel İşlevleri
A-dec 300 sisteminizde bir standart veya deluxe dokunmatik panel 
ya da her ikisi de bulunabilir. Standart dokunmatik panel koltuğu, 
kreşuarı ve dental ışık işlevlerini çalıştırır. Deluxe dokunmatik panel, 
elektrikli mikromotorlar ve diğer entegre klinik cihazlar için işlevler 
ekler. Her iki dokunmatik panel de manuel ve programlanabilir 
kontroller sağlar. 

Bardak 
Doldurma

Deluxe Dokunmatik Panel

Endodonti/Elektrikli 
Mikromotor Kontrolleri

Dental IşıkKreşuar 
Yıkama

Bardak 
Doldurma

Standart Dokunmatik Panel

Kreşuar 
Yıkama

Dental Işık

Programlanabilir 
Koltuk Kontrolleri

Manuel Koltuk 
Kontrolleri
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Dokunmatik Panel Kontrolleri (devamı)

Manuel Koltuk Kontrolleri
Koltuk istenen konuma 
gelene kadar bir ok 
düğmesini basılı tutun. 
Yatay oklar koltuk 
sırtlığını yükseltir ve 
alçaltır. Dikey oklar 
koltuk gövdesini 
yükseltir ve alçaltır.

Programlanabilir 
Koltuk Kontrolleri
Koltuğu bir ön ayar konumuna getirmek için programlanabilir 
düğmelerden birine basın ve bırakın. Bu düğmeler fabrikada aşağıdaki 
şekilde programlanır:

Simge Pozisyon Fabrika Ayarı

o Giriş/Çıkış Koltuğu hasta girişi/çıkışı için konumlandırır. 

r Tedavi 1 Koltuk gövdesini ve sırtlığı aşağı indirir. 

q Tedavi 2 Koltuk gövdesini aşağı indirir ve sırtlığı 
kısmen yukarı kaldırır (yalnızca standart 
dokunmatik panel).

s Röntgen/
Yıkama

Koltuğu röntgen ya da yıkama konumuna 
getirir. Koltuğu bir önceki konuma getirmek 
için düğmeye tekrar basın.

Not: Dokunmatik panel sembolleri A-dec Inc. şirketinin mülkiyetindedir.

UYARI  Manuel veya programlanabilir koltuk 
kontrollerini kullanmadan önce hastanın güvenli 
bir şekilde yerleştiğinden emin olun. Koltuk hareket 
ederken hastayı asla yalnız bırakmayın. Küçük 
çocuklar ve kısıtlı hareket edebilen hastalar söz 
konusu olduğunda daima ekstra dikkat gösterin.
Ön ayarlı hareket sırasında koltuğu herhangi 
bir noktada durdurmak için ayak pedalı veya 
dokunmatik panel üzerindeki herhangi bir koltuk 
konumlandırma düğmesine basın.

Standart 
Dokunmatik Panel

Deluxe 
Dokunmatik Panel

Koltuk 
Sırtlığı

Koltuk Gövdesi

Standart 
Dokunmatik Panel

Deluxe 
Dokunmatik Panel

Programlanabilir 
Koltuk Düğmeleri

>
Sırtlık Yukarı

<
Sırtlık Aşağı

,  Gövde 
Yukarı

.  Koltuk 
Gövdesi Aşağı
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Dokunmatik Panel Kontrolleri (devamı)

Giriş/Çıkış, Tedavi 1 ve 2* Düğmelerini Yeniden Programlama
Giriş/çıkış ve tedavi düğmelerine (o, r, q*) atanmış fabrika 
ön ayarlı koltuk konumlarını değiştirmek için:

1. Manuel kontrolleri kullanarak koltuğu istediğiniz şekilde 
konumlandırın.

2. p düğmesine basın ve bırakın. Bir bip sesi programlama modunun 
açık olduğunu ifade eder.

3. Beş saniye içerisinde yeniden programlamak istediğiniz koltuk 
konumu düğmesine basın (örneğin o düğmesine basın). Üç bip sesi, 
yeni ayarın belleğe programlandığını onaylar.

*Not:  Deluxe dokunmatik panelde Tedavi 2 düğmesi bulunmaz.

Röntgen/Yıkama Düğmesini Yeniden Programlama
Röntgen/yıkama düğmesi (s), röntgen veya kreşuar erişimi için 
koltuğu ve hastayı yukarı kaldırmak üzere ön ayarlıdır. s düğmesine 
ikinci kez basıldığında koltuk önceki konumuna geri döner.

s düğmesini, diğer programlanabilir ön ayarlı koltuk düğmelerine 
benzer şekilde yeniden programlayabilirsiniz. İşlevini değiştirmek için:

1. Üç saniye boyunca p ve s düğmelerine aynı anda basılı tutun.

○ Bir bip sesi, s düğmesinin programlanabilir ön ayarlı koltuk 
düğmesi olarak seçildiğini ifade eder.

○ Üç bip sesi, s düğmesinin fabrika ön ayarı olan röntgen/yıkama 
işlevine (röntgen/yıkama işlevi ile önceki koltuk konumu 
arasında geçiş) konfigüre edildiğini ifade eder.

2. s düğmesini programlanabilir bir düğme olarak yeniden 
programlayıp farklı bir koltuk konumu atamak istiyorsanız, yukarıda 
yer alan “Giriş/Çıkış, Tedavi 1 ve 2* Düğmelerini Yeniden 
Programlama” bölümündeki adımları takip edin.

Standart 
Dokunmatik Panel

Giriş/Çıkış Röntgen/Yıkama

Program 
Düğmesi

Tedavi 2Tedavi 1

Deluxe 
Dokunmatik Panel

Giriş/Çıkış Program 
Düğmesi

Röntgen/YıkamaTedavi 1



86.0092.15 Rev L 9

A-dec 300 Tablet Sistemleri Kullanma Talimatları  Çalıştırma/Ayarlama

Dokunmatik Panel Kontrolleri (devamı)

Dental Işık Otomatik Açık/Kapalı Özelliği 
Koltuk bir tedavi ön ayar konumuna getirildiği zaman, otomatik 
açık/kapalı özelliği A-dec ışığını açar. 

o veya s düğmelerine bastığınızda, dental ışık kapanır ve koltuk 
ön ayarlı konuma hareket eder.

Otomatik açık/kapalı özelliğini devre dışı bırakmak için program 
düğmesini p ve l düğmesini aynı anda basılı tutun ve bir bip 
sesi duyana kadar üç saniye boyunca bekleyin.

Otomatik açık/kapalı özelliğini etkinleştirmek için p ve l düğmesini 
aynı anda basılı tutun ve üç bip sesi duyana kadar üç saniye boyunca 
bekleyin.

ÖNEMLİ  Dental ışık işlevleri hakkında daha fazla bilgi için 
dental ışığınızın Kullanma Talimatlarına bakın.

 

Standart 
Dokunmatik Panel

Dental Işık

Deluxe 
Dokunmatik Panel

Program 
Düğmesi

Dental Işık

Program 
Düğmesi
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Elektrikli Başlık Ayarları (yalnızca deluxe dokunmatik panel)

Standart Mod
Elektrikli mikromotoru etkinleştirmek için, başlığı tutucusundan kaldırın. 
Dokunmatik panel ekranında, söz konusu başlık konumu için kullanılan 
önceki ayarlar görüntülenir. Standart modda elektrikli mikromotor için 
dört adet fabrika ön ayar hızı bulunur:

Bellek Ayarı Fabrika Ön Ayar Hızı

1 2.000 rpm

2 10.000 rpm

3 20.000 rpm

4 36.000 rpm

Bu bellek ayarlarını kendi özel ön ayar hızlarınıza göre yeniden 
programlayabilirsiniz. Her başlık için toplam sekiz özel ayar yapılması 
mümkündür (dördü standart modda ve dördü endodonti modunda).

Başlık ayarını programlamak için:

1. İstediğiniz rpm ayarı dokunmatik panel ekranında görünene 
kadar - veya + düğmesine basın.

2. Ayarı belleğe kaydetmek için p düğmesine basın. Bir bip sesi 
duyulur.

3. 1 ile 4 arasındaki bellek ayarlarını görmek için 0 düğmesine 
basın. İstenen bellek ayarı gösterildiğinde p düğmesine basın. 
Üç bip sesi ayarı onaylar.

Standart Mod 
Göstergesi

Bellek 
Düğmesi

Bellek 
Göstergesi
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Elektrikli Başlık Ayarları (yalnızca deluxe dokunmatik paneller) (devamı)

Endodonti (Endo) Modu
Başlık hızının ayarlanmasının yanı sıra, endo modu sayesinde belirli 
bir eğeye ve istenen başlık davranışına göre bir dizi ayar yapabilirsiniz. 
Dokunmatik panel ekranı üzerindeki simgeler ayarları yansıtır.

NOT  Belirli bir eğe için hız ve tork sınırları hakkında daha 
fazla bilgi almak için eğe üreticisine danışın.

Başlık ayarını programlamak için:

1. Başlığı tutucudan kaldırın.
2. Dokunmatik panel ekranında endo modu görünmezse, 
e düğmesine basın.

3. Endo modundaki ayarları değiştirmek için - veya + düğmesine 
basın. Dokunmatik panel ekranında beyaz renkli ve ters bir video 
kutusu görüntülenir.

4. Dokunmatik panel ekranında ayarlar arasında geçiş yapmak için 
koltuk konumlandırma düğmelerini kullanın.

5. Ayarı istendiği gibi değiştirmek için - veya + düğmesine basın.
6. Hız sınırını, tork sınırını veya oranı belleğe ayarlamak için p 

düğmesine basın. Bir bip sesi duyulur. 
7. 1 ile 4 arasındaki bellek ayarlarını görmek için 0 düğmesine 

basın. İstenen bellek ayarı gösterildiğinde p düğmesine basın. 
Üç bip sesi ayarı onaylar.

Endo Modu 
Düğmesi

Bellek 
Düğmesi

Endo Modu 
Göstergesi

Bellek 
Göstergesi
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Elektrikli Başlık Ayarları (yalnızca deluxe dokunmatik paneller) (devamı)

Endo Modu Dokunmatik Panel Ekran Simgeleri

Simge Ayar Açıklama

Hız Eğe hız sınırı için ayarlama noktası. Daha fazla 
bilgi için eğe üreticinize danışın. 

Tork Eğe tork sınırı için ayarlama noktası. Daha fazla 
bilgi için eğe üreticinize danışın. 

Tork 
Birimleri

Newton santimetre (N ·cm) ve gram santimetre 
(g ·cm) arasında geçiş yapar. Bu ayarın bir 
başlık için ayarlanması diğer tüm başlıkların 
ayarını da değiştirir.
Not:  1 N·cm = 102 g· cm.

Oran Başlık oranını ayarlar. Daha fazla bilgi için 
başlık üreticinize danışın.

Otomatik 
Modlar

Bu ayarın bir başlık için ayarlanması diğer 
tüm başlıkların ayarını da değiştirir. Otomatik 
mod göstergesi, ileri/geri göstergesinin içinde 
gösterilir.

Otomatik 
Durdurma

• Eğe tork sınırına eriştiği zaman, 
mikromotor kapanır.

Otomatik 
Geri

• Eğe tork sınırına eriştiği zaman, 
mikromotor durur ve yön değiştirir.

Otomatik 
İleri

• Eğe tork limitine eriştiği zaman 
mikromotor durur, yön değiştirir ve 
ardından tekrar ileri yöne gelir.

İleri/Geri Düğmesi
İleri/geri düğmesi, elektrikli mikromotorun yönünü değiştirir. 
Mikromotoru tutucuya geri yerleştirdiğinizde veya sistemi 
kapattığınızda, sistem varsayılan olarak ileri konuma gelir. 
Geri modunda ekran simgesi sürekli olarak yanıp söner.

Endo Modu 
Düğmesi

İleri/Geri 
Düğmesi

Endo Modu 
Göstergesi

Hız

Otomatik Mod 
Göstergesi

İleri/Geri 
Göstergesi

Tork

Oran
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Elektrikli Başlık Adaptive/Resiprokal Endo İşlevlerini Çalıştırma

Resiprokal Mod Ayarları

Simge Ayar Açıklama

Resiprokal 
Modlar

Eğe, üzerine yük bininceye kadar döner. 
Eğe, üzerindeki yük kalkana dek resiprokal 
hareketi sürdürür ve ardından normal 
dönme hareketine devam eder. 
Ekrandaki resiprokal göstergesi, 
kullanılmakta olan modu gösterir. 
Bu ayarı değiştirdiğinizde, değişiklik tüm 
resiprokal ön ayarları için geçerli olur.

TF Adaptive • Bu mod saat yönünde/sağa dönen 
Kerr® TF™ Adaptive hareketli eğeler 
içindir. 
Kerr TF Adaptive modu her zaman 
8:1 oranına ayarlıdır.

Eğe 
Resiprokal 
Sağ

• Bu mod saat yönünde/sağa dönen 
resiprokal eğeler içindir. 
8:1 oranının kullanılması önerilir. 
3:1 ve 1:1 oranları da aynı zamanda 
kullanılabilir.

Eğe 
Resiprokal 
Sol

• Bu mod saat yönünün tersine/sola 
dönen resiprokal eğeler içindir. 
8:1 oranının kullanılması önerilir. 
3:1 ve 1:1 oranları da aynı zamanda 
kullanılabilir.

NOT  Eğe resiprokal hareketle çalışırken başlangıçta kesme 
yönünde döner ve ardından ters yönde resiprokal hareket 
gerçekleştirir. Resiprokal hareket motor üzerindeki yükü 
azaltır ve eğenin sıkışmasını önler. Geri yöndeki hareketle 
karşılaştırıldığında, kesme yönündeki hareket miktarı daha 
fazladır.

UYARI  Resiprokal hareketle kullanılan eğenin 3 N-cm'lik 
tork kuvveti ve 600 rpm'lik (dk-1) maksimum hız için 
onaylandığından emin olun.

Oran
Resiprokal Göstergesi 
(TF Adaptive 
gösterilmektedir)

NOT  A-dec en hassas tork deneyimi için KaVo® 
başlıklarının kullanılmasını önerir.

Kerr ve TF, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kerr Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari 
markalarıdır ve başka ülkelerde de tescilli markaları veya tescilli ticari markaları olabilirler. KaVo, 
Amerika Birleşik Devletleri'nde KaVo Dental GmbH şirketinin tescilli ticari markasıdır ve başka 
ülkelerde de tescilli markası veya tescilli ticari markası olabilir.
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Dokunmatik Panel Yardım Mesajları
Deluxe dokunmatik panel ekranında devre dışı bırakılan işlemler için 
yardım mesajları gösterilir. Bir yardım mesajı görüntülendiği zaman, 
servis uygulanması gerekebileceği için ekran mesajını ve yapmakta 
olduğunuz işlemi not alın. Yardım mesajları hakkında ayrıntılı bilgiler 
için www.a-dec.com adresindeki Kaynak Merkezinde bulunan Düzenleyici 
Bilgiler, Teknik Özellikler ve Garanti belgesine (p/n 86.0221.15) bakın. 

Diğer Başlık ve Aksesuar Ayarları
Aşağıdaki başlık ve aksesuar ayarlarından uygun olan herhangi birini 
değiştirmek için yetkili A-dec satıcınızla görüşün:

 • Auto-Off Delay (Otomatik Kapatma Gecikmesi) – Ayak 
pedalının bırakılması durumunda başlık ışığının ne kadar süre 
açık kalacağını belirler. Varsayılan ayar 5 saniyedir.

 Not: Bazı motor versiyonlarında bulunmayabilir.
 • On When Selected (Seçildiğinde Açık) – Başlık, tutucudan 

kaldırıldığında başlık ışığının açılacağını mı yoksa kapalı 
kalacağını mı belirler. Varsayılan ayar açıktır.

 • On in Endo (Endo Modunda Açık) – Endo modu seçildiğinde 
başlık ışığının açık veya kapalı olacağını belirler. Varsayılan ayar 
kapalıdır, ısının azaltılması ve ampul ömrünün uzatılması için 
bu ayar önerilir.

 • Ultrasonic Colors (Ultrasonik Renkler) – Acteon ultrasonik 
aletler için renk kodlu uç kategorilerinin açık mı yoksa kapalı 
mı olacağını belirler. Varsayılan ayar açıktır. 

 • Voltage Adjustment (Voltaj Ayarı) – Her bir başlık konumu 
için özelleştirilmiş ışık verme voltajına olanak tanır. Varsayılan 
ayar 3,2 VDC'dir.

Yardım Mesajı
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Başlık Soğutucu Ayarları
Tablet sisteminizdeki soğutucu hava kulpu, tüm başlık konumlarına 
giden hava akışını eş zamanlı olarak ayarlar. Her soğutucu su kulpu 
tek bir konuma giden su akışını ayarlar. İstediğiniz başlığın soğutucu 
püskürtmesini ayarlamak için aşağıdaki prosedürü uygulayın:

1. Ayarladığınız her başlığa bir frez takın.
2. Soğutucu hava ayarlama kulpunu soğutucu akışı kesilene kadar 

saat yönünde çevirin.
3. Başlığı tutucudan kaldırın veya kamçıyı ileri doğru çekin ve aşağıdaki 

işlemlerden birini yapın:
 ○ Disk ayak kumandasında: Islak/kuru geçişini suya getirin 

(mavi noktaya doğru) ve diske sonuna kadar bastırın.
 ○ Kollu ayak kumandasında: Kolu tamamen sola hareket ettirin.

4. Ayarlamakta olduğunuz başlık konumunun soğutucu su ayarlama 
kulpunu bulun ve soğutucu akışı kesilene kadar kulpu saat 
yönünde çevirin.

5. Başlık kafası üzerindeki her porttan su damlacıkları çıkana kadar 
soğutucu su ayarlama düğmesini saat yönünün tersinde yavaşça 
döndürün. Başlığı tutucuya geri koyun.

6. Her başlık için 3'ten 5'e kadar olan adımları tekrarlayın.
7. Sistem için soğutucu havayı ayarlamak için tutucudan bir başlık 

kaldırın veya kamçıyı ileri çekin.
8. Frezin kesme yüzeyinde istenen atomizasyonu elde edene kadar 

ayarlama düğmesini saat yönünün tersine çevirin.

DİKKAT  Soğutucu hava yükselmeyi durdurduktan 
sonra soğutucu hava ayarlama düğmesini çevirmeye 
devam etmeyin. Aksi halde çubuk kumanda bloğundan 
dışarı çıkabilir.

9. Soğutucu su miktarının daha fazla olması gerekiyorsa, su çıkışını 5. 
adımda gereken şekilde artırın.

Soğutucu Su 
Ayarlama Kulpları

Kollu Ayak 
Kumandası

Soğutucu Hava 
Ayarlama Kulpu

Islak/Kuru 
Geçişi

Disk Ayak 
Kumandası

DİKKAT Bu prosedürü uygularken, su veya hava 
akışını tamamen kapatmayı denemeyin. Ayarlama 
kulpları akışı tamamen kapatacak şekilde 
tasarlanmamıştır ve çok fazla güç uygulamanız 
halinde kumanda bloğuna zarar verebilirler.
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Başlık Hareket Havası Ayarlamaları
Deluxe dokunmatik panel üzerinde hareket havası basıncını - 
ve + düğmesine aynı anda basarak kontrol edebilirsiniz. Standart 
dokunmatik panel bulunan sistemlerde en doğru hareket havası 
ölçümü için, başlık borusuna takılan bir başlık basınç göstergesi 
(A-dec p/n 50.0271.00) kullanın.

Hareket havasını her başlığa özel olarak ayarlamak için: 

1. Tablet gövdesi kapağının vidalarını çıkarmak için 7/64 inç altıgen 
anahtar kullanın. Kapağı çıkarın ve içerideki hareket havası basınç 
kontrollerini bulun. 

2. Başlığı tutucudan kaldırın ve kamçıyı ileri doğru çekin.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:

 ○ Disk ayak kumandasında: Islak/kuru geçişini kuruya getirin 
ve diske sonuna kadar bastırın.

 ○ Kollu ayak kumandasında: Kolu tamamen sağa hareket ettirin.
4. Başlık çalışırken, deluxe dokunmatik panelde görüntülenen değeri 

veya başlık basıncı göstergesini kontrol edin.
5. Başlık hareket havası basıncını üreticinin teknik özelliklerine uygun 

şekilde ayarlayın. Akışı azaltmak için kontrol çubuğunu saat 
yönünde ve akışı yükseltmek için saat yönünün tersinde çevirin.

DİKKAT  Üreticinin önerilen hareket havası basınç 
artışlarının aşılması hasar riskini yükseltir ve başlık 
parçalarınızın ömrünü belirgin şekilde kısaltabilir. Uygun 
hareket havası basıncı için, başlık üreticisinin Kullanma 
Talimatlarına bakın.

Hareket Havası Mesajı

Islak/Kuru 
Geçişi

Disk Ayak 
Kumandası

Kollu Ayak 
Kumandası

Kapak 
Vidaları
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Dönüş Ayarlamaları
Tablet Gövdesi
Tablet gövdesi çok gevşekse veya zor döndürülüyorsa, 5/32 inç altıgen 
anahtar kullanarak tablet gövdesinin altındaki gerilim vidasını ayarlayın.

Esnek Kol (332/333/334/335 tablet sistemleri)
Tablet gövdesi sağa veya sola kaymaya başlarsa, 1/8 inç altıgen anahtar 
kullanarak ayar vidası gerilimini esnek kol dönüşüne uygun şekilde 
ayarlayın.

Kontrol Kolu (yalnızca 336 tablet sistemi)
Kontrol kolunu kaldırması veya döndürmesi zorsa ya da kol çok serbest 
dönüyorsa, iki gerilim ayar vidasını ayarlamak için 3/32 inç altıgen 
anahtar kullanın. Saat yönüne çevirdiğinizde gerilim artar.

Gerilim 
Ayar Vidaları

Kontrol Kolu
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Dönüş Ayarlamaları (devamı)

Esnek Kol (yalnızca 342 tablet sistemi)
1. Ayar vidası gerilimini ayarlamak için 3/32 inç altıgen anahtar 

kullanın. Kaymayacak kadar sıkı olmalıdır ancak hareket ettirmesi 
zor olacak kadar sıkı olmamalıdır.
Saat yönüne çevirdiğinizde gerilim artar.

2. Gerilim ayarlandıktan sonra, diğer vidayı sabit olana kadar sıkmak 
için aynı altıgen anahtarı kullanın. 

Kontrol Kolu (yalnızca 342 tablet sistemi)
1. İki gerilim ayar vidasını eşit şekilde ayarlamak için 3/32 inç altıgen 

anahtar kullanın.
Saat yönüne çevirdiğinizde gerilim artar.

Gerilim
Ayar Vidası

 2  
1

Gerilim 
Ayar Vidaları
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Continental Sistem

Traditional Sistem

Altıgen 
Anahtar

Dönüş Ayarlamaları (devamı)

Tepsi Tutucu
Tepsi tutucu çok sıkı veya çok gevşek şekilde dönüyorsa, 9/64 inç 
altıgen anahtar kullanarak tepsi tutucu dönüşünü ayarlayın:

1. Altıgen anahtarı montaj braketinden sokun. Gerekirse, altıgen 
anahtar tamamen montaj braketi içine kayana kadar tutucuyu 
veya kolu döndürün.

2. Braketi sabit tutarken tepsi tutucuyu saat yönünde döndürerek 
gerilimi yükseltin veya saat yönünün tersinde döndürerek 
gerilimi azaltın.

Continental® stildeki tablet sistemleri için iki adet ayarlama konumu 
bulunur: tablet gövdesinin altında ve tepsi tutucunun altında.

Altıgen 
Anahtar

Altıgen 
Anahtar
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Dikey Ayarlamalar (332/333/334/335 tablet sistemleri)
Ana güç anahtarını kapalı konuma getirdiğiniz zaman tablet gövdesi 
düşüyor veya hızla yukarı çıkıyorsa, esnek kol yayının gerilimini 
ayarlamak için şu adımları uygulayın:

1. Ana güç anahtarını açık konuma getirin. 
2. Tablet gövdesini normal bir kullanıma göre yükleyin, başlıkları 

yerlerine takın ve tepsi tutucuya bir tepsi yerleştirin.
3. Esnek kol dengede olacak şekilde tablet gövdesini konumlandırın.
4. Tablet gövdesinden en uzaktaki uç kapağını sabitleyen düğme başlı 

vidayı gevşetmek için 1/8 inç altıgen anahtar kullanın, ardından 
kapağı düz bir şekilde çekin.

5. Ana güç anahtarını kapalı konuma getirin. 
6. 5/16 inç soket ve çark mandalı kullanarak esnek kol gerilimi 

çubuğunu ayarlayın, uygun şekilde ayarlandığında ana güç 
anahtarını kapalı konuma getirdiğiniz zaman tablet gövdesi 
kademeli olarak yükselir.

 ○ Tablet gövdesi hızla yükseliyorsa, çubuğu saat yönünün 
tersine çevirin. 

 ○ Tablet gövdesi düşüyorsa, çubuğu saat yönünde çevirin.

5/16 inç Soket 
ve Çark Mandalı 

Düğme 
Başlı Vida

Yay Gerilimi 
Çubuğu

Esnek Kol 
Uç Kapağı
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Esnek Kol Dengesi (yalnızca 342 tablet sistemi)
1. Tablet gövdesini normal kullanım için yükleyin. Başlıkları takın. 

Tepsi tutucu varsa, tepsi tutucuya üzerinde aletlerin bulunduğu 
bir tepsi yerleştirin.

2. Tablet gövdesini en alçak konuma getirin.
3. Tablet gövdesinin kayıp kaymadığını kontrol edin.
4. Esnek kolun altındaki kapağı çıkarın.
5. Esnek kolun alt tarafındaki borularda yeterli gevşekliğin olduğundan 

emin olun.
6. Aşağıdakilere erişmek için esnek kolu yukarı kaldırın:

 ○ Ayar somunu: Tablet gövdesinin ağırlığını dengeleyen yay.
 ○ Ayar vidası: Tablet gövdesinin dikey konumunu koruyan 

bir sürtünme mekanizması.
7. Dengeyi ayarlamak için, ayar somununa standart bir tornavida 

yerleştirin:
 ○ Tablet gövdesi yukarı kayarsa, somunu saat yönünün tersine 

döndürün.
 ○ Tablet gövdesi aşağı kayarsa, somunu saat yönüne döndürün.

8. Denge ayarlandıktan sonra, kolu tam yukarı ve tam aşağı 
konumlarına hareket ettin ve tablet gövdesini her bir konumda 
serbest bırakın. Esnek kol herhangi bir konumda kayıyorsa, 
ayar vidasını sıkmak için 5/32 inç altıgen anahtar kullanın.

DİKKAT  Ayar vidasını aşırı sıkmayın, sürtünme 
mekanizmasına zarar verebilirsiniz.

Ayar Vidası

Kontrol 
Kolu

Ayar Somunu —
Tornavidayı Buraya Yerleştirin

Esnek Kol
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Temizleme / Bakım

Başlık Boruları 
Başlık borularından yüksek hacimde su geçirmek için yıkama anahtarını 
kullanın. Her hastadan sonra boruyu yıkamak için:

1. Başlıkların bağlantılarını sökün.
2. Soğutucu su kullanan tüm başlık borusunu bir lavabonun, kreşuarın 

veya küvetin üzerinde tutun.
3. Yıkama anahtarını 20–30 saniye süreyle aşağı konumda tutun.

NOT  Tüm başlık borularını (hava ve su hatları) bölgenizdeki 
düzenlemelere uygun olarak yıkayın. Herhangi bir 
düzenleme mevcut değilse, boruyu günün başında ve her 
hastadan sonra en az 20-30 saniye boyunca yıkayın.

Yağ Toplayıcı
Tablet sistemindeki yağ toplayıcının bakımını normal kullanımda 
haftada bir kez, yoğun kullanımlarda ise daha sık şekilde yapın. 
Servis uygulamak için:

1. Yağ toplayıcının kapağını tabletten çıkarın ve eski gazlı bezi atın. 
Köpük susturucuyu çıkarmayın.

2. Yeni bir gazlı bezi (51 mm x 51 mm [2 inç x 2 inç]) dörde katlayarak 
kapağın içine yerleştirin.

3. Yağ toplayıcı kapağını kapalı hale getirin.

Yıkama Anahtarı
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Bariyer Koruması
A-dec, kullanılan tüm temas ve transfer yüzeyleri için bariyer koruması 
önerir. Temas yüzeyleri elle temas edilen alanlardır ve dental prosedürler 
sırasında potansiyel çapraz kontaminasyon bölgelerine dönüşürler. 
Transfer yüzeyleri aletlerle ve canlı olmayan diğer nesnelerle temas 
eden yüzeylerdir.

ABD’de, bariyerler ABD Gıda ve İlaç Dairesi (USFDA) tarafından 
belirtilen Güncel İyi Üretim Uygulaması (CGMP) kapsamında 
üretilmelidir. ABD dışındaki yerler için, bulunduğunuz bölgede 
geçerli olan tıbbi cihaz düzenlemelerine bakın.

ÖNEMLİ  Temas ve transfer yüzeylerini temizleme 
ve dezenfekte etme hakkındaki öneriler için (bariyer 
korumasının olmadığı veya bariyerlerin zarar gördüğü 
durumlarda), lütfen A-dec Ekipman Asepsi Kılavuzuna 
(p/n 85.0696.15) bakın.

Su Hattı Bakımı 
A-dec, sistemi ilk kez kullanmadan önce dental ünit su hatlarında şok 
uygulaması gerçekleştirmenizi önerir. 

Sürekli su hattı bakımı için A-dec üç protokol önerir: A-dec ICX® su hattı 
tabletlerinin sürekli olarak kullanılması, düzenli dental ünit su takibi 
ve şoklama işlemi. 

ÖNEMLİ  Sisteminizdeki su kalitesinin iyi olmasını sağlama 
konusundaki ayrıntılar için ICX’in ve bağımsız şu şişenizin 
Kullanma Talimatlarına bakın:
A-dec ICX ................................................... p/n 86.0613.00
A-dec Bağımsız Su Sistemi ........................ p/n 86.0609.15
Su Hattı Bakım Kılavuzu ......................... p/n 85.0983.15

NOT  Bariyerlerin düzgün şekilde kullanılması 
ve atılması için bariyer üreticisi tarafından sağlanan 
talimatlara bakın.

Bağımsız 
Su Şişesi



86.0092.15 Rev L 24

A-dec 300 Tablet Sistemleri Kullanma Talimatları  Temizleme / Bakım

Fiber Optik Boru Ampulü
ÖNEMLİ  Başlıklarınızdaki veya hızlı çıkarılabilen 
bağlantılardaki ampulleri değiştirmek için, başlığınızın 
Kullanma Talimatlarına bakın.

Fiber optik 5 delikli silikon veya vinil borunuzdaki ampulü 
değiştirmek için:

1. Başlığı ve hızlı bağlantı kuplajını borudan ayırın.
2. Metal başlık somununu geri çekin.
3. Başlık terminalinin metal parçasını geriye doğru kaydırın 

(sadece silikon boruda).
4. Ampulü değiştirin.
5. Terminalin metal parçasını plastik kısma yeniden sokun 

(sadece silikon boruda).
6. Başlık somununu terminal üzerine dikkatlice tekrar kaydırın.

Silikon Boru

Vinil Boru

Başlık Somunu

Ampul

Ampul
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Tesisata Erişim
DİKKAT  Kapağı çıkardığınızda veya yerine taktığınızda, 
herhangi bir tele veya boruya zarar vermemek için dikkatli 
olun. Yerine taktıktan sonra kapağın sabit olduğunu 
doğrulayın.

Sistem tesisatı koltuğa monte sistemlerde (332/333/334/335/336) 
konturlu zemin kutusunda veya yan tarafa monte sistemlerde (342) 
dolap ya da uzak zemin kutusunda bulunur. Erişim için, zemin kutusu 
kapağını veya çıkarılabilir dolap panelini kaldırın. Bakım için yerel 
yetkili A-dec bayiniz ile iletişim kurun.

Konturlu 
Zemin Kutusu
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Teknik Özellikler
Sistem Aksesuar Yükü

Maksimum aksesuar yükü kapasitesi 1,8 kg (4 lb) 
(entegre aksesuarlara ek olarak)

ÖNEMLİ  Elektrikle ilgili teknik özellikler, sembollerin 
tanımları ve diğer düzenleyici gereksinimler için 
www.a-dec.com adresindeki Kaynak Merkezinde bulunan 
Düzenleyici Bilgiler, Teknik Özellikler ve Garanti belgesine 
(p/n 86.0221.15) bakın.

NOT  Teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın 
değiştirilebilir. Gerekli koşullar bulunduğunuz yere göre 
değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yetkili A-dec 
satıcınızla bağlantı kurun.

http://www.a-dec.com
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 A-dec Genel Merkezi
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Amerika Birleşik Devletleri
Tel: 1.800.547.1883 ABD/Kanada içinden
Tel: +1.503.538.7478 ABD/Kanada dışından
Faks: 1.503.538.0276
www.a-dec.com

A-dec Avustralya
Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Avustralya
Tel: 1.800.225.010 Avustralya içinden
Tel: +61.(0).2.8332.4000 Avustralya dışından

A-dec Çin
A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
Building 5, No. 528 Shunfeng Road 
Tangqi Town, Yuhang District
Hangzhou, Zhejiang, Çin 311100
Tel: 400.600.5434 Çin içinden
Tel: +86.571.89026088 Çin dışından

A-dec Birleşik Krallık
Austin House
11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Ingiltere 
Tel: 0800.ADEC.UK (2332.85) Ingiltere içinden
Tel: +44.(0).24.7635.0901 Ingiltere dışından

Burada adı geçen tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

http://www.a-dec.com
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