Gebruiksaanwijzing

A-dec hendelvoetpedaal
Overzicht

Activering en werking van het handstuk

Het voetpedaal reguleert de aandrijflucht voor activering van het handstuk en geeft een luchtsignaal af dat de stroom van de luchtkoeling en
de waterkoeling activeert.

Als u een handstuk wilt activeren, tilt u het uit de houder of trekt u
de zweeparm naar voren. Gebruik het voetpedaal voor de gewenste
werking van het handstuk.

De schakelaar voor het accessoire/de schilferblazer activeert een
accessoirefunctie of de schilferblazer. De schilferblazer stuurt een
luchtstroom door het handstuk zonder het handstukboortje te activeren.
De accessoirefunctie is afhankelijk van de geïntegreerde hulpstukken.
Voor meer informatie neemt u contact op met de erkende A-dec dealer.

Schakelaar voor
accessoire/
schilferblazer
Snelheid +
(water aan)

Snelheid +
(water uit)

Werking

Procedure

Een handstuk met waterkoeling
gebruiken.

Schuif de hendel naar links. Schuif
de hendel verder om de snelheid te
verhogen.

Een handstuk zonder
waterkoeling gebruiken.

Schuif de hendel naar rechts. Schuif
de hendel verder om de snelheid te
verhogen.

Het optionele accessoire of de
schilferblazer gebruiker.

Druk op de schakelaar voor het
accessoire/de schilferblazer.*

Bedien de intraorale camera.

Schuif de hendel naar links of
rechts om een beeld vast te leggen.*

* Neem voor vragen over de werking of configuratie van de ingebouwde A-decaccessoires contact op met de bevoegde A-dec-vertegenwoordiger.
OPMERKING de hendelvoetpedaalfunctie kan door een
monteur worden omgedraaid (naar links voor water uit,
naar rechts voor water aan). Voor meer informatie neemt u
contact op met de erkende A-dec dealer.
OPMERKING voor informatie over de afstelling van het
handstuk raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de
instrumentenbrug is geleverd.
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Specificaties en garantie
Voor informatie over garantie kunt u het document Informatie betreffende
wet- en regelgeving, specificaties en garantieen garantie (onderdeelnummer
86.0221.14) raadplegen. Dit document is beschikbaar in de Document
Library op www.a-dec.com.
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