Instrukcja obsługi

Sterownik nożny pracą końcówek z dźwignią A-dec
Informacje wstępne

Aktywacja i obsługa końcówki

Sterownik nożny pracą końcówek służy do regulacji przepływu
powietrza napędzającego do aktywnej końcówki i emituje sygnał
powodujący aktywację przepływu powietrza chłodzącego lub wody
chłodzącej.

Aby aktywować końcówkę, należy wyjąć ją z uchwytu lub pociągnąć do
przodu wysięgnik. Aby zapewnić właściwe działanie końcówki, należy
używać sterownika nożnego pracą końcówek.

Przełącznik między funkcją napędu końcówek a funkcją przedmuchu
na końcówkach powoduje uruchomienie napędu albo przedmuchu
na końcówkach. Przedmuch na końcówkach przepuszcza strumień
powietrza przez końcówkę bez aktywowania wiertła. Funkcja napędu
końcówek zależy od ich rodzaju. Szczegółowe informacje można
uzyskać od autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec.

Przełącznik funkcja
napędu końcówek/
przedmuch na
końcówkach
Szybkość +
(woda)

Szybkość +
(powietrze)

Obsługa

Czynność

Uruchomienie końcówki z wodą
chłodzącą.

Przesunąć dźwignię w lewo.
Przesuwać dalej, aby zwiększyć
szybkość.

Uruchomienie końcówki bez
wody chłodzącej.

Przesunąć dźwignię w prawo.
Przesuwać dalej, aby zwiększyć
szybkość.

Uruchomianie funkcji napędu
lub przedmuchu na końcówkach.

Nacisnąć przełącznik między
funkcją napędu a przedmuchem na
końcówkach.*

Obsługa kamery wewnątrzustnej.

Przesunąć dźwignię w lewo lub
w prawo, aby uzyskać obraz.*

* W przypadku pytań dotyczących obsługi lub konfiguracji zintegrowanych
akcesoriów A-dec należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem
firmy A-dec.
UWAGA Technik może zmienić działanie dźwigni
sterownika nożnego pracą końcówek (tak aby przesunięcie
dźwigni w lewo aktywowało napęd, a w prawo — przepływ
wody). Szczegółowe informacje można uzyskać od
autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec.
UWAGA Informacje dotyczące dostosowywania końcówki
można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z konsoletą.
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Dane techniczne i gwarancja
Informacje na temat gwarancji zostały podane w dokumencie Informacja
o zgodności z przepisami, dane techniczne i gwarancja (nr części 86.0221.18)
dostępnym w sekcji Baza dokumentów pod adresem www.a-dec.com.

Siedziba firmy A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
USA
Tel.: 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie
Tel.: 1 503 538 7478 spoza USA i Kanady
Faks: 1 503 538 0276
www.a-dec.com

A-dec Australia

A-dec Chiny

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Tel.: 1.800.225.010 w Australii
Tel.: +61 (0)2 8332 4000 spoza Australii

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

A-dec Wielka Brytania

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Anglia
Tel.: 0800 ADECUK (233285) w Wielkiej Brytanii
Tel.: +44 (0) 24 7635 0901 spoza Wielkiej Brytanii
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