Instruções de utilização

Controlo por pedal de alavanca A-dec
Descrição geral

Ativação e funcionamento da peça de mão

O pedal de movimentos regula o ar de acionamento para a peça de
mão ativa e fornece um sinal de ar que ativa a refrigeração de ar e o
fluxo da refrigeração de água.

Para ativar uma peça de mão, levante-a do suporte ou puxe o sistema de
retração automática para a frente. Utilize o pedal de movimentos para
realizar a operação pretendida da peça de mão.

O interruptor do acessório/jato de ar ativa a função de um acessório ou
o jato de ar. O jato de ar é enviado através da peça de mão e sem ativar
a broca de peça de mão. A função do acessório depende do dispositivo
acessório integrado.

Interruptor do acessório/
jato de ar

Velocidade +
(húmido)

Velocidade +
(seco)

Operação

Procedimento

Ativar uma peça de mão com
refrigeração de água.

Mova a alavanca para a esquerda.
Afaste-a mais ainda para aumentar
a velocidade.

Ativar uma peça de mão sem
refrigeração de água.

Mova a alavanca para a direita.
Afaste-a mais ainda para aumentar
a velocidade.

Ativar o acessório opcional ou
o jato de ar.

Pressione o interruptor do acessório/
jato de ar.*

Utilizar a câmara intraoral.

Mova a alavanca para a esquerda
ou para a direita para capturar uma
imagem.*

* Contacte o seu revendedor autorizado da A-dec se tiver dúvidas sobre o funcionamento ou
a configuração dos seus acessórios integrados A-dec.

NOTA A função de controlo por pedal de alavanca pode ser
invertida por um técnico (alteração da direção esquerda para
seco e da direção direita para húmido). Para mais detalhes,
contacte o seu revendedor autorizado da A-dec.
NOTA Para mais informações sobre o ajuste da peça de mão,
consulte as instruções de utilização fornecidas com o sistema
de distribuição.
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Especificações e garantia
As informações sobre a garantia são fornecidas no documento
Informações regulamentares, especificações e garantia (ref.ª 86.0221.08),
disponível na biblioteca de documentos em www.a-dec.com.

Sede da A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Estados Unidos
Telef.: 1 800 547 1883 nos EUA/CAN
Telef.: +1 503 538 7478 fora dos EUA/CAN
Fax: 1 503 538 0276
www.a-dec.com

A-dec Austrália

A-dec China

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Austrália
Telef.: 1 800 225 010 na AUS
Telef.: +61 (0) 2 8332 4000 fora da AUS

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

A-dec Reino Unido

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Inglaterra
Telef.: 0800 ADEC UK (2332 85) no Reino Unido
Telef.: +44 (0) 24 7635 0901 fora do Reino Unido
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