Návod k použití

Páčkový nožní ovladač A-dec
Přehled

Aktivace a obsluha násadce

Nožní ovladač reguluje přívod vzduchu do aktivního násadce
koncovky a přivádí signál, který aktivuje proud chladícího vzduchu
a vody.

Chcete-li aktivovat násadec, vytáhněte jej z držáku nebo vytáhněte
bičové vedení dopředu. Pomocí nožního ovladače proveďte
požadovanou operaci s násadcem.

Přepínač přídavného zařízení/výfuku vzduchu aktivuje funkci
přídavného zařízení nebo výfuku vzduchu. Výfuk vzduchu vhání do
násadce proud vzduchu, aniž by došlo k aktivaci nástroje na násadci.
Funkce přídavného zařízení závisí na typu integrovaného zařízení.
Podrobnosti vám poskytne autorizovaný prodejce společnosti A-dec.

Přepínač
přídavného
zařízení/
výfuku vzduchu
Rychlost +
(s vodním
chlazením)

Rychlost +
(bez vodního
chlazení)

Obsluha

Postup

Spusťte násadec s vodním
chlazením.

Posuňte páčku doleva. Čím více
páčku posunete, tím větší bude
rychlost.

Spusťte násadec bez vodního
chlazení.

Posuňte páčku doprava. Čím více
páčku posunete, tím větší bude
rychlost.

Spusťte volitelné přídavné
zařízení nebo výfuk vzduchu.

Přepněte přepínač přídavného
zařízení/výfuku vzduchu.*

Použijte intraorální kameru.

Posunutím páčky doleva nebo
doprava pořiďte snímek.*

*S
 otázkami o obsluze nebo konfiguraci vestavěných příslušenství A-dec se
obraťte na autorizovaného zástupce společnosti A-dec.
POZNÁMKA Funkci páčkového nožního ovladače může
technik změnit (levý směr na bez vodního chlazení, pravý
směr na vodní chlazení). Podrobnosti vám poskytne
autorizovaný prodejce společnosti A-dec.
POZNÁMKA Informace o nastavení násadce naleznete
v návodu k použití dodaném se stomatologickým unitem.
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Technické údaje a záruka
Informace o záruce jsou uvedeny v dokumentu Povinné informace,
technické údaje a záruka (č. 86.0221.11), který je k dispozici v knihovně
dokumentů na adrese www.a-dec.com.

Sídlo společnosti A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
USA
Tel.: 1 800 547 1883 v USA a Kanadě
Tel.: 1 503 538 7478 mimo USA a Kanadu
Fax: 1 503 538 0276
www.a-dec.com

A-dec Australia

A-dec China

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Austrálie
Tel.: 1 800 225 010 v Austrálii
Tel.: +61 (0)2 8332 4000 mimo Austrálii

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, Čína
Tel.: +1 503 538 7478

A-dec United Kingdom

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Anglie
Tel.: 0800 ADECUK (233285) ve Velké Británii
Tel.: +44 (0) 24 7635 0901 mimo Velkou Británii

86.0559.11 Rev B
Copyright 2015 A-dec Inc.
Všechna práva vyhrazena.
IFUself3

