
Tannlegeunit med stol

Viktige notater

Brukerhåndbok

OS-UM-C002 ver.2

Vennligst les denne brukerhåndboken nøye 
før bruk for å sikre trygg og korrekt bruk. 

2460
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Symbol Navn Funksjon

Obs! Du kan skade utstyret hvis du ikke følger disse instruksjonene.

Advarsel
Du kan miste livet eller pådra deg alvorlig skade dersom du ikke følger 

disse instruksjonene.

Obligatorisk handling Du må observere og følge disse instruksjonene.

Forbudt Du må ikke gjøre det følgende.

Demontering 

forbudt
Dette er et symbol på forbud mot demontering.

Kontroller punktene nedenfor 
før du leser brukerhåndboken

Symbol Funksjon

Instruksjonen er en tilleggsbeskrivelse eller en referanse om bevegelse av utstyr.

Refererer til den aktuelle siden

Innstilling nødvendig før du bruker produktfunksjonen.

Se bruksanvisningen / heftet

Produsent

Produksjonsdato

Europeisk autorisert representant

Serienummer

Type B Anvendt Del

CE-overensstemmelseserklæring

Symbol for avfall elektrisk og elektronisk utstyr

Advarsel: Farlig spenning

Advarsel: Biologisk fare

Før du leser denne brukerhåndboken
Forsiktighetsregler for å ivareta sikkerheten

Før bruk !

2460
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Medisinsk utstyr,

(E482378)

MED HENSYN TIL ELEKTRISK STØT, BRANN OG MEKANISK FARE BARE I 

OVERENSSTEMMELSE MED [STANDARD]

ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012)

CAN/CSA C22.2 NO. 60601-1:14 (2014)

IEC 80601-2-60 (2012)

IEC 60601-1-6 (2010) + AMD 1 (2013)

 Beregnet for bruk på mennesker i forbindelse med utøvelse av tannlegevirksomhet, og må

kun brukes av utdannede tannleger.





 Denne brukerhåndboken er for K3 Mount / K3 Cart-modellen til Osstem Implant Co., Ltd. (heretter kalt

Osstem) og utstedt 2017. 08. 10

 Bildene i denne brukerhåndboken er laget for beskrivelser, og kan være delvis forskjellige fra de aktuelle

elementene.

 Les "Forsiktig og varselskilt" og "Saker som skal kontrolleres før du rapporterer om feil" på baksiden av

brukerhåndboken for å sjekke feilen på produktet før du ber om service.

 Sørg for å lese "Forsiktighetsregler for å ivareta sikkerheten" før du bruker produktet for å sikre riktig

produktbruk.

 Brukeren er ansvarlig for skade eller produktskade som oppstår på grunn av manglende oppfølging av

denne brukerhåndboken.

 Utvendig design og produktstørrelse kan endres uten varsel for å forbedre produktets ytelse.

Tiltenkt bruk

Ofte brukte funksjoner

 Støtter pasientens kropp under behandling og tillater valg av behandlingsposisjon. 

 Gir god komfort ved bruk av instrumenter (turbin, mikromotor, scaler, sug osv.) under behandling.

funksjon

Denne brukerhåndboken
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Dette produktet skal installeres av Osstem eller en ekspert utpekt av Osstem, basert på 

installasjonshåndboken.

Forhold som krever oppmerksomhet for å ivareta sikkerheten
Relatert til installasjon

Du skal ikke gjøre følgende.

• IKKE bruk dette produktet under andre forhold enn den angitte strømforsyningsspenningen [V ~], 

frekvens [㎐] og akseptabel strøm [A] (eller strømforbruk) spesifikasjoner.

- Ha en egen strømkrets klar for hver maskin; aldri dele eller dele kraften med en annen maskin.

- Overoppheting og kortslutning kan oppstå, noe som kan føre til ulykke eller feil.

• IKKE installer produktet på et sted med høy luftfuktighet eller annen fuktighet, eller der det kan 

oppstå vannlekkasje.

- Overoppheting og kortslutning kan oppstå, noe som kan føre til ulykke eller feil.

• IKKE installer produktet på et sted der kjemikalier er lagret eller hvor det oppstår gass.

- Elektrisk støt eller kortslutning kan forekomme, noe som kan føre til ulykke eller feil.

• Ikke plasser produktet på et sted der strømkoden, jordledningen og ledningen til fotkontrollen 

kan bli skadet, for eksempel steder som dør eller passasje.

- Elektrisk støt eller kortslutning kan forekomme, noe som kan føre til ulykke eller feil.

• IKKE bruk miljøregulerte stoffer.

• Bruk FILTRERT vann til uniten.

Du kan miste livet eller pådra deg alvorlig skade dersom du ikke følger disse instruksjonene.

• IKKE installer utstyret på et ustabilt sted med helling, vibrasjon eller støt.

- Installasjon på uegnet sted kan forårsake funksjonsfeil eller dårlig/mangelfull ytelse.

• IKKE bruk på et sted som er negativt påvirket av lufttrykk, temperatur, fuktighet, ventilasjon,

sollys, støv og luft som inneholder salt.

- Ukorrekt installasjon kan føre til funksjonsfeil eller dårlig/mangelfull ytelse.

• Sørg for skikkelig jording. IKKE koble jord mot gassrør, vannrør av plast eller telefonkabler.

- Dette kan forårsake elektrisk støt, brann, feil eller eksplosjon.

- Pass på at du bruker jordet kontakt.

- Sørg for å ha jordforbindelse separat hvis det ikke er tilkoblet den interne ledningen til

jordkontakten, selv om stikkontakten har jorduttak.

• Installasjon, modifikasjon, justering, delebytte, vedlikehold og reparasjon av produktet skal

utføres av en ingeniør som har blitt utdannet av Osstem eller den ansatte hos de offisielle

distributørene som er sertifisert av Osstem.
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Forsiktighetsregler for å ivareta sikkerheten
Spesielle hensyn angående strømforsyning

Du kan miste livet eller pådra deg alvorlig skade dersom du ikke følger disse instruksjonene.

• Tørk av fremmede stoffer (støv, vann) på stikkontaktbase og kontakt regelmessig med tørr klut.

• IKKE ta ut strømledningen ved å dra i ledningen.

• Aldri bøy, trekk for mye, vri eller knyt strømledningen. Aldri heng den på en metalldel / legg en

tung gjenstand på den / legg den inn i mellom, eller skyv den inn bak produktet.

• Koble støpselet til stikkontakten, ikke bruk en skadet stikkontakt eller strømkilde eller løs

stikkontakt.

• ADVARSEL: For å unngå fare for elektrisk støt, må dette utstyret kun kobles til strømnettet med

jordet strømuttak.

Du kan skade utstyret hvis du ikke følger disse instruksjonene.

• Koble fra støpselet hvis du ikke bruker det på lang tid, eller ved torden og lyn.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
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Emission Compliance Electromagnetic Environment - Guide

RF stråling - CISPR11 Gruppe 1

K3 bruker RF-energi kun for sin interne funksjon. Dermed 

er RF-utslippene svært lave, og vil ikke forårsake 

forstyrrelser på nærliggende elektronisk utstyr.

RF stråling - CISPR11 Klasse A
K3 er egnet for bruk i bedrifter, men ikke i private 

husholdninger. Unitene kan kobles mot 

strømforsyningsnettverket (det lavspente 

fordelingsnettet) forutsatt at de er merket med 

følgende advarsel:

Advarsel: Dette utstyret / systemet er kun beregnet for 

helsepersonell. Dette utstyret / systemet kan forårsake 

radiointerferens, eller kan forstyrre driften av 

nærliggende utstyr. Det kan være nødvendig å foreta 

skadebegrensende tiltak, for eksempel å relokere / flytte 

K3 eller skjerme stedet.

Harmonisk stråling 
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spenningsfluktuasjon / 

Flimmerutslipp IEC 61000-3-3
Overholdes

Forsiktighetsregler for å ivareta sikkerheten
Spesielle hensyn vedrørende EMC

Utstyret krever spesielle forebyggende tiltak knyttet til EMC, og skal installeres og brukes 

under forhold som overholder følgende EMC-veiledning.

• Mobil RF kommunikasjonsenhet kan forstyrre utstyret.

• Hvis du bruker en annen kabel enn en som leveres av Osstem, kan det påvirke EMC-

ytelsen negativt.

• Ikke bruk utstyret i umiddelbar nærhet til eller montert på en annen elektronisk enhet.

K3 er konstruert for bruk i et elektromagnetisk strålingsmiljø som er angitt i 

tabellen nedenfor.

Veiledning og produsentens erklæring - Elektromagnetisk stråling

• K3 er beregnet for bruk i et elektromagnetisk miljø som angitt nedenfor.

• Kunden eller brukeren av K3 skal forsikre seg om at den brukes i et slikt miljø.
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Immunitet IEC 60601
Testnivå

Overensstem-
melsesnivå

Elektromagnetisk miljø
- Guide

Elektrostatisk 

utladning (EDS)

IEC 61000-4-2

± 6 kV Kontakt

± 8 kV Luft

± 6 kV 

± 8 kV 

Gulv bør være av tre, betong 

eller keramiske fliser. Hvis 

gulvene er dekket av syntetisk 

materiale, bør den relative 

fuktigheten være minst 30 %..

Flyktig elektrisitet/ 

Lekkasje 

IEC 61000-4-4

± 2 kV 
(for strømforsynings-
linje)± 1 kV
(for inngangs-/
utgangslinje)

± 2 kV 

± 1 kV

Strømkvaliteten skal være som 

for et vanlig kommersielt- 

eller sykehusmiljø.

Overspenning

IEC 61000-4-5

± 1 kV (ledning-
ledning)
± 2 kV (ledning-
jord)

1 kV 

± 2 kV

Strømkvaliteten skal være som 

for et vanlig kommersielt- 

eller sykehusmiljø.

Spenningsfall, 

korte forstyrrelser 

og spenningsvaria-

sjoner på 

inngangslinjer for 

strømforsyning IEC 

61000-4-11

<5 % UT
for 0,5 syklus

40 % UT
for 5, 6 syklus

70 % UT
for 25, 30 syklus

<5 % UT for 5 s

<5 % UT
for 0,5 syklus

40 % UT
for 5, 6 syklus

70 % UT
for 25, 30 syklus

<5 % UT for 5 s

Strømkvaliteten skal være som 

for et vanlig kommersielt- eller 

sykehusmiljø. Hvis brukeren av 

K3 krever fortsatt drift under 

strømbruddstiltak, anbefales det 

at K3 drives av en avbruddsfri 

strømforsyning eller et batteri.

Strømfrekvens 

(50/60Hz) 

magnetfelt IEC 

61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Magnetfelter med 

magnetfrekvens bør være på 

nivåer som er karakteristiske for 

en typisk plassering i et typisk 

kommersielt- eller sykehusmiljø.

Merk: UT er AC hovedstrømspenning for strøm før testnivået påføres.

* Veiledning og produsentens erklæring - Elektromagnetisk bølgeimmunitet
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Immunitet IEC 60601
Testnivå

Overensstem-
melsesnivå

Elektromagnetisk miljø
- Guide

Ledende RF 

IEC 61000-4-6

Radioaktiv RF 

IEC 61000-4-3

3 Vrms

150 kHz til 

80 MHz

3 V/m

80 MHz til 

2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr bør 

ikke brukes nærmere noen del av K3 inkludert 

kablene, enn den anbefalte avstanden beregnet 

fra ligningen som gjelder for senderens frekvens. 

Anbefalt avstand

hvor P er maksimal utgangseffekt for senderen i 

watt (W) i henhold til transmitterprodusenten og d 

er den anbefalte separasjonsavstanden i meter 

(m).

Feltstyrker fra faste RF-sendere, bestemt av en 

elektromagnetisk undersøkelse, survey,a

bør være mindre enn samsvarsnivået i hvert 

frekvensområde.b

Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av utstyr 

merket med følgende symbol:

Merk 1  Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet.

Merk 2  Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning 

påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, objekter og mennesker.
a Feltstyrker fra faste sendere, for eksempel basestasjoner for radio (mobil / trådløs) telefoner og 

landmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiosendinger og TV-kringkasting, kan ikke forutses 

teoretisk med nøyaktighet. For å få tilgang til det elektromagnetiske miljøet forårsaket av faste RF-

sendere, bør en elektromagnetisk undersøkelse vurderes. Hvis den målte feltstyrken på stedet der 

K3 er brukt overstiger det gjeldende RF-overensstemmelsesnivået ovenfor, bør K3 observeres for å 

verifisere normal drift. Hvis unormal ytelse observeres, kan det være nødvendig med ytterligere 

tiltak, for eksempel å omorientere eller flytte K3.
b Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz, bør feltstyrker være mindre enn 3 V/m.

80 MHz til 800MHz

800 MHz til 2,5GHz
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Maksimal 
normert

utgangseffekt for 
sender [W]

Avstand i henhold til senderens frekvens [M]

150 kHz - 80 MHz 80 MHz - 800 MHz 800 MHz - 2,5 GHz

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

For sendere med en nominell maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt 

avstand i meter (m) fastslås ved hjelp av formelen som gjelder for senderfrekvensen, der P er 

maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W), i henhold til senderprodusenten.

Merk 1 Ved 80 og 800 MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet.

Merk 2 Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning 
påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.

* Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt RF kommunikasjonsutstyr og K3

• K3 er beregnet for bruk i et elektromagnetisk miljø der radierte RF-forstyrrelser styres. Kunden eller

brukeren av K3 kan bidra til å forhindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde en

minimumsavstand mellom bærbart og mobilt RF kommunikasjonsutstyr

(sendere) og K3 som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for

kommunikasjonsutstyret.
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Forsiktighetsregler for å ivareta sikkerheten
Spesielle hensyn vedrørende drift / bruk av utstyret

Du må ikke gjøre følgende.

• Ikke plasser objekter / finger / fot under setet eller ryggstøtten.

- Hvis du setter noe fast under bruk, kan du bli skadet eller utstyret kan bli ødelagt.

• Ikke bruk overdreven belastning på bordarm eller lampearm. Ikke legg noe tungt eller len deg /

sett deg eller sitt på ryggstøtten og nakkestøtten eller bordet, assistentskuffen og museskuffen.

- Ødelagt utstyr kan forårsake skade eller feil.

• Dette produktet skal bare brukes innen tannlegefeltet. Det er forbudt å bruke dette produktet

til noe annet enn tannhelsetjeneste.

Du kan skade utstyret hvis du ikke følger disse instruksjonene.

• Når du bruker utstyret, må du observere følgende og kontrollere om det er trygt.

- Uriktig bruk kan føre til mangellfull funksjonalitet og feil.

• IKKE installer utstyret på et usikkert sted med helling, vibrasjon og støt.

- Utstyret skal ikke betjenes av andre enn kvalifisert ansvarlig personell.

- IKKE bruk bevegelse eller posisjon som kan sette pasienten i fare.

- Ikke plasser fingeren, deler av kroppen din eller gjenstander i eller rundt den bevegelige delen

av unitens hoveddel.

- IKKE tillat mer enn to personer på setet.

(for eksempel å holde barn under behandling).

- IKKE tillat noen som ikke er involvert i behandlingen i nærheten av utstyret (spedbarn, etc.)

- Gjør IKKE noen risikabel handling utover det som er nevnt ovenfor.

• Hvis det er fare som for eksempel kollisjon mens du bruker setet på hoveddelen, må du straks

utføre nødstopp som følger.

- Trykk en av tastene for å betjene stolen på tannlegens sidebord med kontrollpanel.

- Trykk en av tastene for å betjene stolen på kontrollpanelet til assistentbordet.

• ADVARSEL: Ikke modifiser dette utstyret uten tillatelse fra produsenten.

• Ansvaret for bruk og vedlikehold ligger hos brukeren (sykehus eller klinikk, etc.), og det

anbefales kun tannleger og tannpleiere å bruke produktet.

• Påfylling eller injisering av destillert vann over skalaen som markerer grensen for

vannbeholderen kan forårsake skade på produktet eller fare for elektrisk støt og brann.

• Kontroller rørtilkoblingstilstanden til alle instrumentene før du bruker enheten.

• Damp vann fra apparatrøret i ca. 2 ~ 3 minutter hver dag før behandling påbegynnes.

• Skyll gjennom spyttfontenen med vann noen få ganger.
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Forsiktighetsregler for å ivareta sikkerheten
Spesielle hensyn vedrørende drift / bruk av utstyret

Du må observere og følge disse instruksjonene.

• Avfallet fra produktet skal kastes eller resirkuleres for å hindre miljøforurensning. Vennligst følg

det relevante landets eller lokale forskrifter for opplysninger om avfall.

• Vennligst bruk Clean Head System Håndstykke for infeksjonsforebygging.

• Brukeren må benytte personlig verneutstyr for å forhindre infeksjon under tannprosedyrer (for

eksempel uniform, labjakker, hansker, masker og vernebriller eller ansiktsmaske).

• Anbefales at K3 brukes i kombinasjon med amalgamseparator.

• Osstem leverer ikke håndstykket og Scaler, g anbefaler at brukeren kontakter oss før du bruker

det kjøpte håndstykket og Scaler. Dessuten er Osstem ikke ansvarlig for risiko / bivirkninger

forbundet med det kjøpte håndstykket og Scaler.

• Spissen til 3-veissprøyten som leveres av Osstem er ikke sterilisert.

Før førstegangs bruk, steriliser i henhold til nedenfor.

- Steriliseringstype : Autoklav

- Eksponeringstid : 132˚C, 7min

- Tørketid : 15min
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Forsiktighetsregler for å ivareta sikkerheten
Spesielle hensyn vedrørende drift / bruk av utstyret

Du kan skade utstyret hvis du ikke følger disse instruksjonene.

• Pasienten og operatøren kan bli skadet ved bruk av bryggen / undersøkelsesbordet.
- Både pasient og operatør bør utvise forsiktighet mens undersøkelsesbordet er i drift.
- Unngå urolige bevegelser under undersøkelsen.
- Ikke plasser fingre, deler av kroppen eller objekter på den bevegelige delen av uniten eller
rundt den.

- Ikke mer enn en pasient bør sitte i stolen.
• Hvis du legger for mye belastning på den bevegelige armen, kan det føre til risiko eller skade på

pasienten eller brukeren.
- Ikke belast bordarmen unødvendig.
- Ikke belast tannlegens sidebord med mer enn 50N (5kgf).

• Å koble til medisinsk systemutstyr som ikke er forenlig med uniten kan forårsake elektrisk støt.
- For å koble en IT-enhet til den medisinske enheten, følg reglene iEN 60601-1.

• Fest IKKE klistremerke eller tape til instrumentrøret.
- Instrumentrøret kan bli revet i stykker.
- Spyl vann gjennom 3-veissprøyten i et par minutter hver dag før behandling.
- Rengjør vann- og luftslanger eller tøm for vann eller luft før og etter bruk av utstyret i helger
og helligdager når du ikke bruker det.

- Steriliseres grundig.
- Skyll gjennom spyttfontenen med vann noen få ganger.

• Forekomst av liggesår
- Vær oppmerksom på forekomst av ligge- / sittesår ved langvarig behandling.

• For å bytte alle instrumenttupper eller -stenger, sørg for å gjøre det når de stoppes.
- Bytte under drift kan forårsake uventet ulykke og risiko.
- Bruk av et usertifisert produkt kan forårsake uventet ulykke og risiko.
- Når du legger hvert instrument i holderen, gjør det sakte og sikkert.

• Ikke utsett vannforsyningsenheten for tungt støt eller belastning. På samme måte må du aldri
håndtere eller demontere det med makt.

• Dette produktet oppfyller applikasjonskravene (EN60601-1-2) for det elektromagnetiske feltet.
- Prøv å ikke bruke mobiltelefoner på sykehus eller tannlegekontorer.
- Slå av elektrisk utstyr som datalagringsmedier eller bærbare høreapparater under behandlingen.
- Når høyfrekvent elektronisk utstyr brukes, må du sørge for at du slår av hovedstrømmen til
tannstolene. Ellers kan det oppstå uventede funksjonsfeil eller på produktet og ulykker som
følge av dette.

Du kan miste livet eller pådra deg alvorlig skade dersom du ikke følger disse instruksjonene.

• Når du fører hånden mot bordet eller instrumentet, kan hånden eller armen bli fanget i
instrumentet som er plassert på holderen, noe som kan føre til skade eller infeksjon.

• Vær spesielt oppmerksom på instrumentet som er installert i holderen når du fører hånden
mot bordet eller instrumentet.

• For å demontere det for sterilisering eller reparasjon, pass på at du slår hovedstrømmen AV;
Demonter bare etter at utstyret er tilstrekkelig avkjølt.
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1. Produktbeskrivelse

1-1. Utseende

1-1-1. Mount Type
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1-1-2. Cart Type
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Topp

Front Side

1-2. Beskrivelse av eksteriøret

1-2-1. Mount Type

②

①

⑥

⑪

⑫

⑤

⑦

④

③

⑬

⑩

⑨

⑧

▶ Anvendt del: Hodestøtte / Rygg / Sete / Armlen / 3-veis sprøyte / Spyttsug (stor, liten)
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① Fotkontroller: Enhet med hvilken legen beveger pasientstolen opp og ned, og styrer enheter som

håndstykket med foten.

② Doktors bord: Bord installert med ulike enheter som er nødvendige for behandling; består av

forskjellige brytere for å betjene instrumenter og behandlingsstolen.

③ Armlene: Enhet som avslapper pasienten under behandling, gir en følelse av sikkerhet for bevegelsen

av behandlingsanordningen og fikserer pasientens armer.

④ Bord balansarm: Enhet som støtter doktorbordet, inkludert kontrollpanelet, og tillater fri opp / ned,

venstre / høyre bevegelse.

⑤ Sete: Enhet som støtter pasientens kropp under behandlingen og muliggjør valg av pasientens

behandlingsposisjon.

⑥ Assistent Bord: Bord hvor 3-veis sprøyte og spyttutløser kan henges under behandlingen, og Unit &

behandlingsstol kan styres ved hjelp av bryterne på panelet.

⑦ Spyttfontene: Skål hvor pasienten skyller sin munnhule og spytter ut spytt etter behandling.

⑧ Base: Grunnleggende struktur som støtter pasientstolen.

⑨ Lysstang: Enhet som støtter tannbehandlingslyset, som er nødvendig for pasientbehandling, og gir fri

opp / ned og venstre / høyre bevegelse av tannbehandlingslyset.

⑩ Tannbehandlingslys : Enhet som avgir lys for å muliggjøre detaljert inspeksjon av pasientens

munnhule og tenner under behandlingen.

⑪ Hodestøtte: Støtter pasientens hode under behandlingen.

⑫ Ryggstøtte: Støtter pasientens overkropp under behandlingen, hvis vinkel kan justeres i henhold til

behandlingsposisjonen.

⑬ Enhetens kropp: Lagrer konstitusjonelle apparater for behandlingsenheten, og fungerer som støtte for

spyttfontenen.
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Topp

Front Side

1-2-2. Cart Type

②

①

⑥

⑪

⑫

⑤

⑦

④ ③ ⑬

⑩
⑨

⑧

▶ Anvendt del: Hodestøtte / Rygg / Sete / Armlene / 3-veis sprøyte / Spyttsug (stor, liten)
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① Fotkontroller: Enhet med hvilken legen beveger pasientstolen opp og ned, og styrer enheter som

håndstykket med foten.

② Doktors bord: Bord installert med ulike enheter som er nødvendige for behandling; består av

forskjellige brytere for å betjene instrumenter og behandlingsstolen.

③ Armlene: Enhet som avslapper pasienten under behandling, gir en følelse av sikkerhet for bevegelsen

av behandlingsanordningen og fikserer pasientens armer.

④ Bord balansarm: Enhet som støtter doktorbordet, inkludert kontrollpanelet, og tillater fri opp / ned,

venstre / høyre bevegelse.

⑤ Sete: Enhet som støtter pasientens kropp under behandlingen og muliggjør valg av pasientens

behandlingsposisjon.

⑥ Assistent Bord: Bord hvor 3-veis sprøyte og spyttutløser kan henges under behandlingen, og Unit &

behandlingsstol kan styres ved hjelp av bryterne på panelet.

⑦ Spyttfontene: Skål hvor pasienten skyller sin munnhule og spytter ut spytt etter behandling.

⑧ Base: Grunnleggende struktur som støtter pasientstolen.

⑨ Lysstang: Enhet som støtter tannbehandlingslyset, som er nødvendig for pasientbehandling, og gir fri

opp / ned og venstre / høyre bevegelse av tannbehandlingslyset.

⑩ Tannbehandlingslys : Enhet som avgir lys for å muliggjøre detaljert inspeksjon av pasientens

munnhule og tenner under behandlingen.

⑪ Hodestøtte: Støtter pasientens hode under behandlingen.

⑫ Ryggstøtte: Støtter pasientens overkropp under behandlingen, hvis vinkel kan justeres i henhold til

behandlingsposisjonen.

⑬ Enhetens kropp: Lagrer konstitusjonelle apparater for behandlingsenheten, og fungerer som støtte for

spyttfontenen.
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2. Sette systemet i drift

2-1. Stikkontakt

2-1-1. Grunnleggende Type

Før bruk !

• Pass på å kontrollere strømkilden som brukes i utstyret. (100-120/220-240V~)

• Koble utstyrets strømledning til stikkontakten.

NO. Name Funksjon og driftsmetode

① EMI/EMC FILTER
Reduserer overføringen av elektromagnetisk støy mellom 

stasjonen og strømforsyningen.

[Fig. 1] Plassering av stolens hovedstikkontakt

①
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2-1-2. Alternativ Type

Før bruk !

• Pass på å kontrollere strømkilden som brukes i utstyret.  (100-120/220-240V~)

• Koble utstyrets strømledning til stikkontakten.

NO. Navn Funksjon og driftsmetode

① EMI/EMC FILTER
Reduserer overføringen av elektromagnetisk støy mellom 

stasjonen og strømforsyningen.

② IEC OUTLET
Sammenkoblinger for tilkobling av strømforsyningsledninger 

til elektriske apparater opptil 250 volt.

[Fig. 2] Stikkontakt

①

②

Referanse

Strømkabelen for tilkobling til IEC-uttaket(②) er ikke inkludert.
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2-2. Hovedbryter

Før bruk !

Obs!

Pass på å slå av hovedbryteren når du er ferdig med behandlingen, eller hvis du ikke 

lenger skal bruke utstyret.

• Pass på å kontrollere strømkilden som brukes i utstyret. (100-120/220-240V~)

• Koble utstyrets strømledning til stikkontakten.

• Ikke rør støpselet med våte hender.

■ Hvordan starte enheten

[Fig. 3] Bryter

Trykk på hovedbryteren 

Hovedbryteren blir grønn når du slår 

på strømmen, og LCD-skjermen på 

doktorens bordpanel blinker en gang.

l [ON] status for strømforsyningen

O  [OFF] status for strømforsyningen
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Knapp Funksjon LCD Skjerm Beskrivelse

Setet flyttes 

oppover
Setet beveger seg oppover mens du trykker på 
knappen.

Setet flyttes 

nedover

Setet beveger seg nedover mens 

knappen trykkes.

Ryggstøtten 

flyttes oppover

Ryggstøtten beveger seg oppover mens 

du trykker på knappen.

Ryggstøtten 

flyttes nedover

Ryggstøtten beveger seg nedover mens du 

trykker på knappen.

24

Pasientstol 
Justeringsknapp

3. Pasientstol

3-1. Justere pasientens posisjon

3-1-1. Justering utført av tannlegen

Referanse

Pasientstolen beveger seg bare når en av stillingsjusteringsknappene holdes nede. 

[Fig. 4] Sammensetning av tannlegens kontrollpanel
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Knapp Funksjon LCD Skjerm Beskrivelse

Setet flyttes 

oppover
Setet beveger seg oppover mens du trykker på 
knappen.

Setet flyttes 

nedover

Setet beveger seg nedover mens 

knappen trykkes.

Ryggstøtten 

flyttes oppover

Ryggstøtten beveger seg oppover mens 

du trykker på knappen.

Ryggstøtten 

flyttes nedover

Ryggstøtten beveger seg nedover mens du 

trykker på knappen.

25

3-1-2. Justering av Assistent

[Fig. 5] Sammensetning av Assistentbordet

Pasientstol 
Justeringsknapp
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Retning Funksjon LCD Skjerm Beskrivelse

Setet flyttes 

oppover

Stolen beveger seg oppover mens styrespaken 

skyves i den angitte retningen.

Setet flyttes

nedover

Stolen beveger seg nedover mens styrespaken 

skyves i den angitte retningen.

Ryggstøtten 

flyttes oppover

Ryggstøtten beveger seg oppover mens 

styrespaken skyves i den angitte retningen.

Ryggstøtten 

flyttes nedover

Ryggstøtten beveger seg nedover mens 

styrespaken skyves i den angitte retningen.

26

3-1-3. Justering ved hjelp av fotkontrollen

[Fig. 6] Fotkontroller

Pedal for justering av 
behandlingsposisjonen
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3-2. Justering av armlenet

Før bruk !

• Kun armlenet på høyre side kan fungere som beskrevet nedenfor.

• Armlenet kan roteres 60º nedover for å minimere ubehag hos pasienten ved å komme på og av stolen.

■ Brukerveiledning

Når betjeningsknappen trykkes, roterer armlenet automatisk nedover; Når pasienten er sittende, kan

det enkelt trekkes tilbake til posisjon.

[Fig. 7] Armlenefunksjon

Betjeningsknapp

TRYKK

Obs!

Overbelastning av armlenet kan påvirke annet utstyr som pasientstol og enhet, og kan forårsake 

skade på personer i nærheten.

- Ikke sitt eller klyv opp på armlenet.

- Pass på at pasienten ikke går / klyver over armlenet på stolen under på- og avstigning.
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3-3. Justering av nakkestøtten

■ Bruk

Hodestøtten kan justeres i henhold til hver pasient, som vist i figur 8 nedenfor. Nakkestøtten kan 

roteres ved å trykke på betjeningsknappen og beveges til ønsket vinkel; denne er låst når knappen 

slippes ut. I tillegg kan hele nakkestøtten flyttes opp og ned ved å trekke og skyve, for å 

imøtekomme pasienter med ulike kroppsstørrelser.

[Fig. 8] Hodestøtte Funksjon

Obs!

For tung tung vekt på nakkestøtten kan føre til skade på produktet.

Betjeningsknapp

OPP

NED

ROTASJON

Hodestøtte Slide bar
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3-4. Nødstopp

3-4-1. Sikkerhetsbryter

■ Hvordan det fungerer

Det er et automatisk system for å beskytte pasienten, tannlegen og systemet i nødstilfeller. Når et 

objekt berører sikkerhetsbryteren som er installert i kanalen, stanses stolen umiddelbart og setet 

beveger seg oppover.

[Fig. 9] Lokalisering av sikkerhetsbryter [Fig. 10] LCD Panel

Obs!

Sikkerhetsbryter Forholdsregler

- Forsikre deg om at ingen gjenstand, kjæledyr, pasient eller bruker er anlagt eller

utilsiktet plassert i sikkerhetsbryterens driftsområde.

- Ikke bruk eller modifiser sikkerhetsbryteren uten forutgående konsultasjon.

- Hvis sikkerhetsbryteren ikke virker på grunn av årsaker inkludert skade og irreversibel

deformasjon, be om service.
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3-4-2. Nødstoppknapp

■ Bruk

Hvis det oppstår en nødssituasjon under bruk av stolen, kan den stoppes umiddelbart ved å trykke 

på nødstoppknappen på tannlegens betjeningsbord, assistentbordet eller fotkotrolleren. 
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Stolens posisjoneringsminne- 
knapp

Knapp Funksjon LCD Skjerm Beskrivelse

Skylleposisjon
Flytter til spyttfontenen for at pasienten kan skylle 

hans / hennes munnhulen etter behandling. 

Returposisjon
Flytter til forrige behandlingsposisjon etter at 

pasienten har skyllet.

Startposisjon
Flytter til den opprinnelige (laveste) posisjonen for 

å gjøre det lettere for pasienten å stige av stolen.

3-5. Stol Programvare - Grunnleggende Innstillinger

3-5-1. Tannlegens bordpanel med stolens programvare

[Fig. 11] Grensesnitt for legens sidebordspanel

Referanse

Styreposisjoneringsknappen trenger bare å trykkes én gang for å endre stolens plassering.

Obs!

Det må ikke være noen gjenstander i nærheten når du bruker stolen og ryggstøtten, og 

armlenet eller tannlegens / assistentens stol må ikke forstyrre unitens bevegelser.
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Stolens posisjoneringsminne- 
knapp

Knapp Funksjon LCD Skjerm Beskrivelse

Skylleposisjon
Flytter til spyttfontenen for at pasienten kan 

skylle hans / hennes munnhulen etter behandling. 

Returposisjon
Flytter til forrige behandlingsposisjon etter at 

pasienten har skyllet.

Startposisjon
Flytter til den opprinnelige (laveste) posisjonen for 

å gjøre det lettere for pasienten å stige av stolen.

[Fig. 12] Grensesnitt for assistentpanelet

3-5-2. Assistent betjeningsbord for stol
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Knapp Funksjon LCD Skjerm Beskrivelse

① Skylleposisjon
Flytter til spyttfontenen for at pasienten kan skylle 

hans / hennes munnhulen etter behandling.

② Returposisjon
Flytter til den opprinnelige (laveste) posisjonen for 

å gjøre det lettere for pasienten å stige av stolen.

①②

3-5-3. Fotkontroller for stolens programvare

[Fig. 13] Fotkontroller 

Referanse

Styreposisjoneringsknappen trenger bare å trykkes én gang for å endre stolens plassering.
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Stolens posisjoneringsminne- 
knapp

Knapp Funksjon LCD Skjerm Beskrivelse

Minne 1

Flytter til posisjonen lagret i minne 1.

Hvis du trykker på Minne 1-knappen i mer 

enn fem sekunder, lagres gjeldende posisjon 

til Minne 1.

Minne 2

Flytter til posisjonen lagret i minne 2.

Hvis du trykker på Minne 2-knappen i mer 

enn fem sekunder, lagres gjeldende posisjon 

til Minne 2.

Minne 3

Flytter til posisjonen lagret i minne 3.

Hvis du trykker på Minne 3-knappen i mer 

enn fem sekunder, lagres gjeldende posisjon 

til Minne 3.

3-6. Stol Programvare-Endre Innstillingene

3-6-1. Tannlegens bordpanel for stol programvare-Endre innstillinger

[Fig. 14] Grensesnitt for legens betjeningspanel
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Knapp Funksjon LCD Skjerm Beskrivelse

Minne 1 Flytter til posisjonen lagret i minne 1.

Minne2 Flytter til posisjonen lagret i minne 2.

Stolens posisjoneringsminne- 
knapp

[Fig. 15] Grensesnitt for Assistent betjeningspanel

Referanse

Endring av stolens minneinnstillinger er kun tilgjengelig fra legens betjeningsbord. 

3-6-2. Assistent bordpanel for stol programvare-Endre innstillinger
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4-1. 2-Ledds hodestøtte

■ Bruk

[Fig. 16] 2-Ledds hodestøtte funksjon

Obs!

Plassering av tung vekt på hodestøtten kan føre til skade på produktet. Vennligst 

støtt 2-Ledds hodestøtten med begge hender mens du beveger produktet.

2-ledds hodestøtten kan justeres i forhold til hver pasient, som vist i figur 8 nedenfor.

Den kan roteres ved å trykke på betjeningsknappen, roter de to leddene for å nå ønsket vinkel, og

slipp deretter knappen; vinkelen er låst når knappen slippes ut.

I tillegg kan hele 2-ledds hodestøtten flyttes opp og ned ved å trekke og skyve, for å imøtekomme

pasienter med ulike kroppsstørrelser.

4. Pasientstol - Valgmuligheter
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System Strømknapp

Filmviser 
Knapp

Pasientstols posisjon
Knapp

LCD Funksjonsknapp

Knapp Funksjon LCD Skjerm Beskrivelse

System strøm 

av/på
Skrur systemet av/på

Knapp Funksjon LCD Skjerm Beskrivelse

Filmviser Viser pasientens røntgen
FILM VIEWER

5. Tannlegens Grensesnitt

5-1. Tannlegens bordpanel

[Fig. 17] Grensesnitt for legens bordpanel

5-1-1. System Strømknapp

5-1-2. Filmviser knapp
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Knapp Funksjon LCD Skjerm Beskrivelse

Tann-
behandlingslys

av/på

Setter tannbehandlingslyset av/på

Håndstykke 

Vannsprut

 av/på

Setter Håndstykke vannsprut av/på

Håndstykke

optikk

av/på

Setter Håndstykke optikk av/på

Håndstykke

Retning

Bytt Lavhastighet Håndstykkets rotasjonsretning 

(med urviseren, mot urviseren)

Timer
Setter timeren på / av (hold i mer enn 3 

sekunder for å tilbakestille timeren)

Minutt/Sekund/

RPM

Modusvalg

- Velg modus for å justere minutt / sekund / omdr./min

Øk

 Minutt/

Sekund/RPM

- Øk Minutt/ Sekund /omdr./min

Reduser 

Minutt/Sekund/

RPM

- Reduser Minutt/ Sekund /omdr./min

5-1-3. Funksjonsknapp
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Knapp Funksjon LCD Skjerm Beskrivelse

RPM 1

Betjener mikromotor med hastigheten 

lagret i RPM1

Hvis du trykker på RPM1-knappen i mer enn 3 

sekunder, lagrer du den nåværende hastigheten 

til RPM1

RPM 2

Betjener mikromotor med hastigheten 

lagret i RPM2

Hvis du trykker på RPM1-knappen i mer 

enn 3 sekunder, lagrer du den nåværende 

hastigheten til RPM1

RPM 3

Betjener mikromotor med hastigheten 

lagret i RPM3

Hvis du trykker på RPM1-knappen i mer 

enn 3 sekunder, lagrer du den nåværende 

hastigheten til RPM1

Referanse

Vennligst se  24,31,34 for beskrivelser av pasientstolens posisjoneringsminneknapp.

Obs!

(Ved væskesøl på kontrollpanelet) kan væsken lekke inn i panelet, noe som medfører skade eller 

funksjonsfeil, vær forsiktig.

Ved å betjene panelet med skarpe verktøy etc. kan det oppstå riper eller andre skader på panelet. 
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Code LCD panel Beskrivelse

[ET1] Feil på bryggen (23 komponenter)

[EF1] Feil på fotkontrollbryter (6 komponenter)

{EF2] Feil på fotpedal (1 komponent)

{EA1] Feil på assistentbord (10 elementer)

{EA2] Feil med vanntilførsel til kopp på assistentbord

{EA3] Feil med vanntilførsel til spyttfontene

[ES1] Feil på sensor til vannforsyning

[EM1] Feil på nødbryter

5-1-4. Feilmeldinger

Obs!

Ved søling av væske på kontrollpanelet må dette straks tørkes vekk med en tørr klut pga risiko for produktfeil 

og kortslutning (elektrisk støt).
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5-2. Bryggens posisjoner

Brems av

Brems på

■ Bruk

Bryggen kan fikseres i ønsket poisjon. 

Ved å dreie hjulet med urviseren strammes armen. Ved å dreie hjulet mot urviseren slakkes armen slik at 

posisjonen til selve bordet også kan endres.

[Fig. 18] Brygge

Obs!

5kg

Plassering av vekt på over 5 kg på bryggen kan forårsake skade på produktet.
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Mikromotor

Scaler

Status LCD panel

Vanntilførsel til turbin AV

Lys til mikromotor AV

Vanntilførsel til turbin PÅ

Lys til turbin AV

Vanntilførsel til turbin AV

Lys til turbin PÅ

Vanntilførsel til turbin PÅ

Lys til turbin PÅ

5-3. Instrumenter

Turbin

5-3-1. Turbin

[Fig. 19] Instrumenter 
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Status LCD panel

Vanntilførsel til mikromotor AV 

Lys til mikromotor AV

Vanntilførsel til mikromotor PÅ 

Lys til mikromotor AV

Vanntilførsel til mikromotor AV 

Lys til mikromotor PÅ

Vanntilførsel til mikromotor PÅ 

Lys til mikromotor PÅ

Status LCD Display

Vanntilførsel til scaler AV

Vanntilførsel til scaler PÅ

5-3-2. Mikromotor

5-3-3. Scaler
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Mikromotor

Scaler

5-4.  Turbin

Turbin

■ Bruk

Løft ut turbinen fra bryggen, og tråkk pedalen på fotkontrollen for å starte.

Turbinen som er i bruk vises på panelet (HIGH H.P1, HIGH H.P2)

Referanse

Bare turbinen som først ble tatt ut av bryggen vil virke. Ved bruk av turbin/mikromotor er det 

ikke mulig å endre stolens posisjon av sikkerhetsmessige årsaker.

Obs!

Ikke hold turbinen/vinkelstykket i hodet mens du trykker på fotpedalen. 

[Fig. 20] Bruk av turbinen
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■ Regulering av vanntilførselen til roterende instrumenter

− Det er 5 vannstrømningsventiler på undersiden av bryggen; ved å skru knappene med urviseren
reduseres strømningshastigheten. Ved å skru knappene mot urviseren øker strømningshastigheten.

− Trykkmåler: Justerer lufttrykket til 3kgf /cm2 (turbin/vinkelstykkets driftstrykk)

[Fig. 21] Regulering av vanntilførselen til vinkelstykke og turbin

Mikromotoren har to funksjoner som styres av software:

− Vanntilførsel AV/PÅ

− LED-lys AV/PÅ

■ Software-kontroll

Obs!

Hvis mer enn ett håndstykke tas ut av bryggen vil det som tas ut først virke.

[Fig. 22] Turbin [Fig. 23] Mikromotor

■ Software-kontroll
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Mikromotor

Scaler

5-5.  Mikromotor

Turbin

■ Bruk

Løft ut vinkelstykket fra bryggen og tråkk på 

fotkontrollpedalen for å starte.

Vinkelstykkets hastighet reguleres av hvor hardt 

man tråkker på pedalen.

■ Software-kontroll

Mikromotoren/mikromotoren har fire funksjoner som styres av software:

- Vannforsyning AV/PÅ

- LED-lys AV/PÅ

- Skifte av rotasjonsretning

- Maks omdreiningshastighet pr min (RPM)

■ Kompatible vinkelstykker

Vinkelstykker må ha:

- Input Power: AC 24V

- Grensesnitt: RS232

■ Endring av rotasjonsretning:

Trykk på             for å endre rotasjonsretningen på vinkelstykket.

Det er en lampe på hver side av knappen som indikerer CCW (mot klokken), eller 
CW (med urviseren) når du trykker på knappen.

Obs!

For innstilling av vinkelstykkets omdreiningshastighet og LCD Display, se side 39, 43.

[Fig. 24] Bruk av vinkelstykket
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5-6.  3-veissprøyten

[Fig. 25] 3-veissprøyte

■ Bruk av 3-veissprøyten

3-veissprøyten har en lufttrykksknapp og en vannkontrollknapp som kan brukes hver for seg. Hvis man
bruker dem samtidig oppnår man en spylefunksjon.
(spissen til 3-veissprøyten: Ø4 x 85mm)

Vannkontrollknapp

Lufttrykksknapp

Obs!

Anbefalt steriliseringsmetode for ikke-sterilt medisinsk utstyr

Steriliser spissen til 3-veissprøyten i en autoklav i henhold til standard steriliseringsprosedyre. 

Denne steriliseringsmetoden er validert i henhold til AAMI ST 79 for å oppnå et høyt 

"sterilitetsnivå" (Sterility Assurance Level - SAL) på 10-6.

Steriliseringsmetode: damp, syklus: Mettet damp AUTOKLAV: vakuum assistert autoklav, eller 

nedad rettet forskyvning autoklav. Temperatur: 132 ºC , Eksponeringstid: 7 minutter, Tørketid: 15 

min.  Trykk: 2,5 Bar / 36-PSIG.

Andre steriliseringsmetoder er mulige, men må valideres på forhånd.

Autoklaven må være godkjent, og kontrolleres regelmessig for å sikre at anbefalt temperatur 

opprettholdes under hele steriliseringssyklusen.

Hvis steriliseringsbeholdere med papirfilter brukes, anbefales det å bruke nytt filter for hver 

sterilisering.

Hvis det etter autoklavering fortsatt er vann i den sterile forpakningen, eller i autoklaven må 

enheten tørkes og  steriliseringen gjentas.
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■ Justering av vanntilførsel til 3-veissprøyen

For å kontrollere mengden vann som strømmer gjennom 3-veis sprøyten, kan du bruke vannstrømningsventilen 

på undersiden av bordet. Strømningshastigheten reduseres hvis du svinger den med klokken og øker hvis du 

setter den mot urviseren.

3-veissprøyte

[Fig. 26] Justering av vanntilførsel til 3-veissprøyen
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Mikromotor
Håndstykke 

SCALER

Turbin
Håndstykke

■ Kontroll av
programvare

Scaler har to funksjoner som styres av programvare.

- Scaler Vann tilførsell på/av

- Fotkontroller på/av

Scaleren som er kompatibel

Betingelsene for kompatibel Scalertyper er som nedenfor.

- - Input Power: AC 24V
- - Driftsbryter Signal: Strømkontakt

[Fig. 28] Scaler brukerinnstillinger 

■ Brukerinnstillinger

Trekk ut Scaler fra instrumentholderen og trå på fotkontrollpedalen for å betjene Scaler med ett 

tråkk. Du trenger ikke å fortsette å tråkke på fotkontrollen under behandlingen, dette gir 

bekvemmelighet under behandlingen. Stopp Scaler ved å tråkke på fotkontrollen en gang til.

6-1. SCALER
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■ Innstilling for regulering av vann på scaler

Når det gjelder Scalerinnstillingen for å kontrollere mengden vann, kan du bruke ventilen for 

vanntilførsel på undersiden av brygga. vannmengden reduseres hvis du vrir den med klokken og 

øker hvis du vrir den mot klokka.

■ Innstilling av styrke/kraft på Scaleren

Vri reguleringsbryteren som er plassert på forsiden av instrumentpanelet med urviseren for å øke Scaler 

styrk/kraft.

Bryter

Scaler

[Fig. 30] Scaler Vannmengdeinnstilling

 Innstilling av styrke/kraft
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6-2.  Fotkontroller

Før bruk ! 

• Fotkontrollen kan styre funksjonene som er nødvendige for stolen, og gjør det mulig å skifte 

mellom automatisk og manuell betjening av stolen. På samme måte kan du styre hastigheten på 

turbin og mikromotor.

[Fig. 31] Fotkontroll 

③

②

①

④

⑤

Nr. Funksjon Brukerinnstillinger 

①
Stolrygg ned

Trykk hendelen ned for å flytte ryggstøtten 
nedover

Stolrygg opp Skyv hendelen opp for å flytte ryggstøtten oppover

②
Stol ned Trykk hendelen ned for å flytte setet nedover

Stol opp Skyv hendelen opp for å flytte setet oppover

③ Pedal Brukes til å betjene håndstykke og scaler

④
Skylleposisjon

Tilbakeposisjon Trykk en gang til for å gå tilbake til stillingen før skylling

⑤ Fotkontroll Bytt posisjon ved hjelp av fotkontrollen 

6-2-1. Type fotkontroll

Trykk en gang på knappen for å flytte til skyllestilling
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6-3.  Andre innstillinger

   Sidebord

Skjermholder 

Silikonmatte

Bord for pc mus

Før bruk !

• Disse er valgfritt tilbehør designet spesielt for enheten/uniten, for å forbedre brukervennligheten for

operatøren

Navn Funksjoner og operatørinnstillinger

    Sidebord 

Skjermholder

Bord for pc mus 

Silikonmatte 

53

[Fig. 32] Instrumentbord 

Sklisikker matte for instrumenter 

Gir ekstra plass til utstyr

Plass for pc mus 

Plass til f. eks Ipad/nettbrett eller annet

Obs!
Maks belastning på 5 kg.
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7. Brukerpanel assistent

7-1. Brukerpanel for assistent

Brukersymboler

[Fig. 33] Innstillingspanelet for assistent

Stolinnstillinger 

Referanse

Ref. til           25 for informasjon om stolposisjoner

Ref. til         32, 35 for informasjon om andre funksjoner

Manuelle betjeningsknapper fungerer bare mens knappen holdes, mens automatiske 

betjeningsknapper bare må trykkes én gang. 

Knapper Beskrivelse

Operasjonslampe av/på

Koppfyller

Vannspyler for spyttfontene
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7-2. Sugeslanger

Før bruk !

• Sugeslanger for fjerning av spytt og annet fra munnen under behandlingen. Ta opp sugelangen fra

holderen på sugeenheten.

Obs!

Ikke bruk metalldelen på sugeslangene rett i munnen på pasient, bruk alltid 

engangsugerør på disse enhetene.

av

på

Sugeslage 
(stor)

Sugeslange 
(liten)

3-veis sprøyte

[Fig. 34] Assistentpanel [Fig. 35] Sugeslanger

på

av
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7-3.  Assistentpanel og holder

56

Navn Beskrivelse

Sugeslangeholder liten Holder for små spyttsugere med av/på hendel

3-veissprøyte 3-veissprøyte for luft,vann og spray

Sugeslangeholder stor Holder for stort sugerør med av/på hendel

[Fig. 36] Assistentpanel/holder

Sugeslangeholder 
liten

3-veissprøyte

Sugeslangeholder 
stor
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8. Utvidet assistentpanel/holder

8-1.

[Fig. 37] Assistentpanel/holder

Navn Beskrivelse 

Sugeslangeholder liten Holder for små spyttsugere med mikrobryter 

3-veissprøyte 3-veissprøyte for luft,vann og spray

Sugelangeholder stor Holder for stort sugerør med mikrobryter

Før bruk !

• Inneholder spyttsugere / 3-veis sprøyte, og mikrobrytere som kan styre vannet som brukes til 3-

veis sprøyten, samt sugesystemet.

Referanse 

Den ekstra sugeslangeholderen kan brukes av pasienten der dette er forsvarlig

Sugeslangeholder 
liten

3-veissprøyte

Sugeslangeholder 
stor
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9. Vannforsyningssystemet

9-1. Vannforsyningssystemet

■ Beskrivelse

Kontrollerer vannhøyde ved hjelp av 

lyssensoren. Begynner automatisk påfylling 

når den oppdager koppen, og stopper 

automatisk ved en forhåndsbestemt 

vannmengde. Kan fylles lunkent(<42 ° C) 

vann.

Hvis koppen fjernes under påfylling 

stopper fyllingen og spyttfontene spyler 

automatisk 5 sekunder senere.

[Fig. 38] Automatisk vannpåfylling 

9-1-1. Automatisk vannpåfylling enkel programmering

Lys 
sensor

Obs!

Bruk av engangskopper anbefales, og ved bruk av gjenbrukbare kopper må de rengjøres og 

desinfiseres.

■ Vannmengde kontroll

Mengden av vannpåfylling styres ved 

hjelp av brytere på siden av uniten  

{Fig. 39]. Ved å vri med urviseren øker 

vannmengden.
Vannmengde 
kontrollbryter

Spyttfontene 
kontrollbryter

[Fig. 39] Automatisk vannpåfylling
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■ Manuell vannpåfylling

Vann fylles på mens knappen for vannpåfylling holdes nede [Fig. 40]

Manuell 
vannpåfyllings-

knapp

Referanse

Vannpåfyllingen stopper når knappen slippes, og spyttfontenen skyller automatisk etter 5 

sekunder.

■ Manuell spyttfontene

Vann for å skylle spyttfontenen manuelt, er plassert på assistentpanelet [Fig. 41].

Manuell skylling av 
spyttfontenen

[Fig. 41] Manuell skylling av 
spyttfontenene 
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9-1-2. Halvautomatisk vannpåfylling

Etter å ha registrert at en kopp er satt 

på plass, fylles det vann i en  

forhåndsbestemt tidsperiode.

Kan fylle (<42 ° C) lunkent vann.

Hvis koppen fjernes under påfylling 

stopper prosessen og spyttfontenen 

skyller automatisk 5 sekunder senere.

Lys 
sensor

■ Beskrivelse

Obs!

Ta kontakt med kundeservice for å endre innstillingene.

■ Kontroll for vannmengde

Mengden vann som fylles styres ved 

hjelp av bryteren på siden av uniten 

[Fig. 43]. Ved å med urviseren økes 

vannmengden.

    Varmt vann av/på 

Tidskontroll for 
vannpåfylling

Spyttfontene tids-intervall   
1 til 10 sek

Referanse 

Manuell kopp og spyttfontene instruksjon  59 
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9-1-3Manuell vannpåfylling instillinger

Etter å ha registrert at en kopp er satt på 

plass, fylles det vann i en  forhåndsbestemt 

tidsperiode.

Kan fylle (<42 ° C) lunkent vann.

Hvis koppen fjernes under påfylling stopper 

prosessen og spyttfontenen skyller automatisk 

5 sekunder senere.

[Fig. 44] Manuell vannpåfylling 

■ Innstillinger

Obs!

Ta kontakt med kundeservice for å endre innstillingene.

■ Kontroll for vannmengde

Mengden vann som fylles styres ved 

hjelp av bryteren på siden av uniten 

[Fig. 43]. Ved å med urviseren økes 

vannmengden.

Tidskontroll for 
vannpåfylling

Spyttfontene tids-intervall   
1 til 10 sek

[Fig. 45] Manuell vannpåfylling 

     Varmt vann av/på 

Manuell kopp/spyttfontene 
knapp 
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10. Alternativ for vanntilførsel

10-1. Vanntilførsel/flaskevann

■ Beskrivelse

10-1-1. Vann

Obs!

Bruk bare OSML Implant vannflaske.

Bytt straks hvis tanken er forandret eller misfarget. 

Driftstemperatur: + 10 ℃ - + 45 ℃.

[Fig. 46] Vannflaske med destillert vann

Vannflaske med destillert vann 

Brukeren kan bytte mellom trykk og destillert vann, Vri vannflasken mot urviseren for å løsne den fra 

uniten.

LukkÅpne
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10-1-2. Bytte mellom kranvann og destillert flaskevann

[Fig. 47] Skifte mellom kranvann og flaskevann

Nr. Navn Beskrivelse

①
Kranvann Kranvann

Flaske Destillert flaskevann

②
På Tilførsel av destillert flaskevann

Av Skru av for flaskevann

③
Med klokken Øk destillert vannforsyningstrykk 

Mot klokken Redusere destillert vannforsyningstrykk 

Refeanse

For å bruke kranvann: Kranvann på

For å bruke destillert flaskevann: Kranvann på 

Kranvann På

Flaske

Vann 
tilførsel

Av

Vannflaske     Trykk 
   kontoll

Vann 
flaske

②

①

③



10-2.  Vannrensesystem

Før bruk !

• Unitens rengjøringssystem er en halvautomatisk rengjøringsfunksjon for å desinfisere flaskevannet,

System og tilhørende slanger med kjemikalier. 

[Fig. 48] Vannrensesystem

Kranvann På

Flaske

Vann 
tilførsel

Av

Vannflaske   Trykk           
kontroll 

Vann
tilførselLukkÅpne

64
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11. Operasjonslampe

11-1. Operasjonslampe

* • Operasjonslampen slås automatisk på når stolen beveger seg til en forhåndsbestemt posisjon.    
Lysstyrken styres med lysstyrkeknappen på undersiden av lampehodet.

* • Strømmen settes PÅ / AV ved hjelp av kontaktsensoren eller bryteren på operatørpanelet.
* • Hodet kan rotere opp, ned til venstre og høyre. Lysstyrken er 0 ~ 45.000 Lux i lys avstand 600 ~ 800

[Fig. 52] Beskrivelse

■ Operasjonslampe av/på

• Press  Knappen på operatørpanelet 

• • Kan slå lys på / av ved hjelp av trådløs sensor.
• • Kan slå lys på / av ved hjelp av bryteren

Trådløs 
Sensor

Bryter

[Fig. 53] Operasjonslampe

※ Skal operatør ikke ønske å bruke trådløs

Kontakt kundeservice for å deaktivere sensor
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■ Operasjonslampe system

• Press  knappen på operatørpanelet for å skru på lyset 

• Kontroller lysstyrke ved hjelp av lysstyrkeknappen på undersiden av lampen

Lysstyrkeknapp

[Fig. 54] Lysstyrke

• Skru på bryteren på

undersiden av lyshodet [fig. 54] med 

klokken for å øke lysstyrken og mot 

klokken for å redusere lysstyrken.

■ "Blå-kutt" -funksjonen

• Lampen har en "blå kutt" eller "ikke-herding" -funksjon. Denne funksjonen er ment å redusere 

intensiteten av blått lys, bølgelengder, og dermed redusere for tidlig herding av lettherdende 

materialer under tannbehandling.

• Blåskjæringsfunksjonen er implementert ved hjelp av et gult absorpsjonsfilter som manuelt flyttes 

til brukerens stilling som vist i [Fig. 55]

[Fig. 55] Illustrasjon av filterfunksjon
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■ Ta av håndtakene.
• Trykk på knappen øverst på håndtaket med fornuftig kraft.
• Trekk håndtaket nedover mens du trykker på knappen for å løsne det.
• Det frittliggende håndtaket kan desinfiseres og autoklaveres.

[Fig. 56] Avtagbare håndtak

Avtagbare håndtak 

Obs!

Ikke bruk dette utstyret til andre formål enn dental bruk.

Alle strømledninger må være helt og sikkert koblet til.

Strålingsområdet må tilpasses passende for hver behandling. 

Desinfiser håndtaket i en autoklav ved 121 ℃ skåneprogram
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12. Arm for dataskjerm

12-1. Arm for dataskjerm

Før bruk !

■ • Osstems Monitor Arm er utstyrt med funksjoner som justerer rotasjonsgraden til
roterende deler.

①

②

③

Nr. Navn Beskrivelse

① Adapter Festes i søyle på uniten

② Bevegelig arm For å kunne sette skjermen i flere posisjoner 

③ Skjermfeste For å kunne feste skjermen til armen

[Fig. 57] Arm for dataskjerm
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Roterer 300 º i hver 
av delene A, B, C. 

A B C

A
B

Løsne A 
(sekskantnøkkelbolt) 
og stram B 
(låsemutter) for å 
kontrollere 
rotasjonsgraden.

Obs!

Foreslått skjermstørrelse er <22 ", maksimal størrelse er 24" og <4 kg. 
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12-2.  Ekstrautstyr

Før bruk !

• HANARO Consoll er et eksklusivt tilbehør til Uniten. Det er montert på uniten og er for

pasientens bekvemmelighet, dispenser for kopper er også montert.

70

①

②

③

④

[Fig. 58] HANARO Consoll

Nr. Navn Beskrivelse

① Koppholder Fylles med engangsbeger

② Knapp Trykk på knappen for å ta ut beger

③ Papirhylle Plass for servietter

④ Consoll Plass for eiendeler til pasientene (f.eks briller )

Obs!

Max belastning 1,5 kg 

For beger velg smalere enn 16 mm



K3�TANNLEGEUNIT  [OS-UM-C002 Ver.2] 71

13. Rengjøring og vedlikehold

13-1. Beskyttelse

• Osstem anbefaler barrierebeskyttelse for alle anvendelige berørings- og overføringsflater.

Berøringsflater er områder som kommer i kontakt med hender og blir potensielle 

krysskontamineringspunkter under tannbehandling. Overføringsflater er områder som kommer

i kontakt med instrumenter og andre livløse objekter.

Barrierer må produseres som regler for medisinsk utstyr.

Obs!

Desinfisert alltid mellom hver pasient 

13-2. Polster

For å bevare kvaliteten på Osstem-polster, bruk barrieredeksler

i stedet for bruk av kjemikalier. Barrierer forlenger levetiden til posteret og vil

bidra til å bevare sitt luksuriøse utseende og myk følelse. For å rengjøre posteret, bruk mildt 

vaskemiddel og vann. Bruk kun desinfeksjonsmidler på overflaten når barrierer er blitt kompromittert 

eller hvis det er synlig sprut på polsteret.

Obs!

Minimere bruken av overflate desinfeksjonsmidler på polsteret.

Kjemikalier kan forårsake forkortet levetiden på polsteret.

Obs!

-� Avhending

- Alt avfall som genereres, må resirkuleres eller bortskaffes i samsvar med alle gjeldende

nasjonale forskrifter på en måte som er trygg både for mennesker og miljø. 

-�Bortskaffelse av elektroniske og elektriske apparater

- I henhold til EU-direktiv 2002/96 om brukte elektriske og elektroniske enheter, er dette

produktet underlagt det siterte direktivet og må bortskaffes tilsvarende i Europa.
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Koppholder Spyttefontene 

filtertoppog filter  

fontene 

Sugeslangefilter 

Sugeslangefilter

13-3.  Rengjøring av uniten

• Bruk av mildt, ikke-ionisk vaskemiddel og vann, eller kommersielt tilgjengelige rengjøringsmidler

som ikke inneholder alkohol, blekemiddel eller ammoniakk. Oppvaskmiddel er vanligvis ikke-ionisk.

• Fordi vannets hardhet varierer fra sted til sted.

• Bestem den beste blandingen av vaskemiddel til vann. Bland akkurat nok vaskemiddel for å gi god

rengjøring uten å forlate en såpefilm på overflaten. Bruk aldri slipende rensemidler,

• skurepadder fordi de permanent kan ripe eller på annen måte skade utstyrsflaten. Vær forsiktig med

å bruke resirkulerte papirprodukter, for eksempel papirhåndklær, som kan være slipende.

• Spyttfontene og spyttfontenefilteret skal løsnes og rengjøres en gang om dagen. Når det gjelder

• rengjøringsmetoden, ta av koppholderen fra vannrørledningen, løsne fonten, løft fonten, ta ut filter.

Vask og rens alt sammen.

• Om ikke filterene renses går det ut over sugekapasiteten. Dermed må avfallet fjernes en gang om

dagen, hvis ikke annet er sagt fra montør. For å rengjøre ta ut stopperen fra filter og fjern avfall fra 

nettet.

72

[Fig. 59] Hvordan rengjøre 
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13-4.  Rengjøring av 3-veissprøte
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[Fig. 60] Hvordan rengjøre 3-veissprøyten 

For å koble dysen fra 3-veis sprøyten, trykk på 

dyseforbindelsespunktet og trekk ut dysen.

Desinfiser den frakoblede dysen og autoklaver 

den ved 132 ° C, for å rengjøre selve 3-veis 

sprøyten, bruk en løsning av mildt vaskemiddel 

og vann. Bruk kun desinfeksjonsmidler på 

overflaten.

■ Rengjøring

Referanse

3-veissprøytens sprøytedyse skal desinfiseres og autoklaveres før bruk
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13-5.  Sugeslangene
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[Fig. 61] Hvordan rengjøre sugeslangene

■ Rengjøringsmetode

• Sugelangene kobles fra ved å trekkes fremover 

• Spaken på holderen kobles fra ved å trykke på 

spaken  [Fig. 61].

• Rengjør vakuumventiler, bruk en løsning av mildt 

vaskemiddel og vann. Avsluttes med å desinfiseres 

på vanlig måte
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13-6.  Vannsystem Rengjøring og vedlikehold
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• Osstem's følgende anbefalte prosedyren for rengjøring og vedlikehold av vannsystemet på uniten.

* Trinn 1: Legg til Waterline Cleaner

① Slå av tannlegemet.

② Slå av vannforsyningen på uniten.

③ Hell tilstrekkelig mengde Waterline Cleaner i et bærbart medie for rengjøringssystem.

④ Koble Portable Dental Waterline Cleaning System til hovedvannåren til Dental Unit.

⑤ Fjern håndstykket, scaler etc. fra slangene.

⑥ Slå på uniten og aktiver slangene til håndstykket og luft / vann sprøyter til Waterline Cleaner utgår.

⑦ Slå av uniten. La Waterline Cleaner behandle vannårene minst 12 timer før du går videre til trinn 2.

* Trinn 2: Skyll unitens vannårer.

① Fjern Bærbare medie rengjøringssystem, kast bort eventuell overskudd av rengjøringsmiddel og slå PÅ

vannforsyningen til uniten.

② Slå på uniten. Spyl vannårene med vann for tilstrekkelig tid for å fjerne overflødig Cleaner.

Referanse

• Osstem leverer ikke Dental Waterline Cleaning System.

• Osstem leverer ikke rensevæske.

- Nasjonale krav og retningslinjer for hygiene og desinfeksjon bør følges.
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14. Rengjøring og vedlikehold - Alternativ

14-1. Rengjøring av fontenens filter

Før bruk!

■ Rengjøringsmetode
① Slå av uniten
② Fjern unitens deksel
③ Unitens hovedkort på PCB-bordet åpent
④ Vri fonteneventilfilterdekselet mot urviseren
⑤ Fjern filter for å fjerne skitt og rengjør, og sett det
deretter på plass

[Fig. 62] Hvordan rengjøre fonteneventilfilter

Lukke

Åpne

Fonteneventilfilter

• Gjelder bare for uniter som inneholder fontene-ventiler.
• Fonteneventilen forhindrer tilbakestrømning av resterende smittsomme bakterier samt 

ubehagelig lukt fra avløpsrørene ved automatisk å åpne når vann brukes i fonten.



K3=TANNLEGEUNIT  [OS-UM-C002 Ver.2]

14-2.  Vannsystem Rengjøring og vedlikehold
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• Følgende er Osstem's anbefalte prosedyren for rengjøring og vedlikehold av vannslangene til uniten

* Trinn 1: Legg til Waterline Cleaner
① Kontroller vannflaske og vannforsyningsbrytere (Vannforsyning: kranvann, Vannflaske )
② Løsne flasken fra enheten og fyll den med 1,2L rensevæske, og sett den deretter på plass.
③ Sett bryteren til flaske for vannforsyning PÅ. Kontroller luftinnsprøytningen i flasken og sett lufttrykket
til 1,5 ~ 2,0 bar.
④ Fjern håndstykket, scaler etc. fra slangene.
⑤ Aktiver slangene til håndstykket og luft / vann sprøyter til Waterline Cleaner utgår.
⑥ Still bryteren på kranvann PÅ, og AV for vannflaske.
⑦ Slå av uniten la Waterline Cleaner behandle vannslangene minst 12 timer før du går videre til trinn 2.
* Trinn 2: Skyll unitens vannslanger.
① Slå på uniten. Spyl vannslangene med vann i tilstrekkelig tid for å fjerne overflødig rensevæske.
② Ta av spyttfontene og flasken for å rengjøre.

14-2-1. Flaskevann systemtype - Springvann

Referanse

Kontroller bryterretningen når vannflasken løsnes. 

- Vanntilførsel : Kranvann

- Vannflaske : AV

Kranvann På

Flaske

Vann
Tilførsel

Av

Vann
Flaske

Luft
kontroll

Vann
Flaske

[Fig. 63] Skift mellom kranvann og flaskevann
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14-2-2. Vannflaske Systemtype - Bare Destillert Vann

• Osstem's anbefalte prosedyre for rengjøring og vedlikehold av vannslenger for unit

* Trinn 1: Legg til Waterline Cleaner
① Kontroller vannflaske og vannforsyningsbrytere (Vannforsyning: Kranvann, Vannflaske: AV)
② Løsne flasken fra enheten og fyll den med 1,2L rensevæske og sett deretter på
③ Sett bryteren til flaske PÅ. Kontroller luftinnsprøytningen i flasken og sett lufttrykket til 1,5 ~ 2,0 bar.
④ Fjern håndstykket, scaler etc. fra slangene.
⑤ Aktiver slangene til håndstykket og luft / vann sprøyter til Waterline Cleaner utgår.
⑥ Still bryteren på kranvann og AV for vannflaske.
⑦ Slå av uniten. La Waterline Cleaner behandle slangene minst 12 timer før du går videre til trinn 2.
* Trinn 2: Skyll unitens slanger
① Fjern vannflasken, rengjør, fyll med destillert vann og sett den på.
② Slå på uniten. Sett bryteren til flaske PÅ. Kontroller luftinnsprøytningen i flasken og sett lufttrykket til
1,5 ~ 2,0 bar.
③ Skyll slangene med vann for tilstrekkelig tid for å fjerne overflødig rensevæske.

② Løsne fontene og flaske for å rengjøre.
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14-2-3. Vannslanger rengjøringssystem

Osstem's anbefalte prosedyren for rengjøring og vedlikehold av unitens vannslanger.

* Trinn 1: Tilsett rengjøringsmiddel

① Tilsett til rengjøringsmiddel
- Løsne flasken fra enheten,  fyll den med 1.2 liter rensevæske, og sett den deretter på igjen.

② Bryterinnstilling
- Still bryteren på flaske for vannforsyning PÅ. Kontroller luftinnsprøytningen i flasken og sett
lufttrykk til 1.5-2.0 bar.

③ Rengjøringsmodus for Vannslangene
- Trykk F & V-knappene på operatørpanelet for å gå inn i vannslangenes rengjøringsmodus.

④ Holder / HP plassering
- Installer vannrengjøringsholderen på fontenen, og sett inn slanger (sprøyte, håndstykke etc.)
[Advarsel: løsne utstyr (sprøyte, håndstykke etc.) og sett kun inn slangene]

⑤ Valg av rengjøringsmetode / begynn kjemisk rengjøring
- Trykk på (-) knappen på operatørpanelet for å velge Kjemisk rengjøring; rengjøring starter
umiddelbart etter valg og fortsetter i en periode på 7 minutter.

⑥ Komplett kjemisk rengjøring
- Etter avsluttet kjemisk rengjøring vises uttrykket "Chemical Clean End HP" på LCD-skjermen,
og en melodi ringer. Når melodien ringer, sett bryteren til Flaske for vannforsyning AV. Slå av
hovedstrømbryterne og la den stå i 12 timer.

* Trinn 2: Skyll unitens vannslanger

① Rengjøringsmodus for vannsslangene
- Slå på hovedstrømmen. Trykk F & V-knappene på operatørpanelet for å gå inn i
vannslangens  rengjøringsmodus.

② Innstillinger for vannslangebryteren
- Still vannbryteren til kranvann  og Av for vannflaske.

③ Valg av rengjøringsmetode / Begynn vannrensing
- Trykk på (+) -knappen på operatørpanelet for å velge Vannrensing; rengjøring starter
umiddelbart og fortsetter i en periode på 10 minutter.
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④ Fullstendig vannrensing
      - Når vannrengjøringen er fullført, vises uttrykket "Fjern holderen og HP" på LCD-skjermen, og en    
        melodi ringer. Når melodien ringer, returnerer slangene fra rensevæskeholderen til opprinnelig 
        posisjon, og trykker på Vannrengjøringsknappen for å fullføre vannslangenes rengjøring.
⑤ Rengjøring
       - Skyll og rengjør vannslangeholderen / flasken / fontenen

LukkeÅpne

Kranvann På

Flaske

Vann
Tilførsel

Av

Vann
Flaske

Lufttrykk
Kontroll

Vann
Flaske

[Fig. 64] Rensesystem for vannslanger
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15. Hvordan oppbevares og vedlikeholdes etter bruk

1)�Still stolen for behandling til opprinnelig status ved hjelp av      Knappen.

2) Slå av strømmen til uniten  23)
3) Steriliser og lagre brukt håndstykke og scaler i henhold til håndboken for kjøpt produkt
4) Rengjør fontenen og la vann strømme inn i avløpet for å rense. (76)
5) Injiser nok vann for å rense innsiden av rørledningen.
6) For å sterilisere hver del av behandlingsanordningen, våt en topper 8 med
overflatedesinfeksjonsmiddel for å rense overflaten.
7) Koble fra strømmen når du ikke bruker den i lang tid.
8) Tørk hver del og setet på stolen med vaskemiddel og tørr klut.
9) Utfør regelmessig reparasjonskontroll og vedlikehold.

Beskrivelse Del Hyppighet

Desinfisering/autoklavering Deler som er egnet Daglig

Renising

Vask og stell av stol Daglig

Fontene/slanger/siler/ventiler Daglig

Sugeslangefilter Daglig

Sjekk      Olje Ved service 
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16. Feilsøking

Feil Hvordan løse dette 

Stolen virker ikke 

- - Sjekk at det er strøm på uniten
- ( 220-240V)
- - Kontroller at hovedbryteren er slått på.
- - Kontroller eventuelle sikringen.
- - Kontroller at fotkontrollen ikke er trykket ned
(Sikkerhetsbryteroperasjon)

H.P. virker ikke.

- - Sjekk om det er lufttrykk.
- - Kontroller at hver HP er satt på plass. (Fungerer ikke samtidig)

Vinkelstykket virker ikke 

- - Sjekk om det er lufttrykk

- - Kontroller om rotasjonsreguleringsbryteren på kroppen er plassert

på F eller R. (Fungerer ikke hvis bryteren er plassert i midten)

Ikke vann på  H.P.

- - Pass på at vann og luft bryterene er slått på.
- - Kontroller at tilførselskontrollventilen på undersiden av operatørpanelet er

åpen.
- - Pass på at slangen ikke er tilstoppet. (Sjekk etter at du har fjernet H.P.-

legemet.)
- - Fjern rørledningen til tilførselsreguleringsventilen og blås med en sprøyte.

Scaler virker ikke 

- - Vannforsyningen er OK, men ingen vibrasjon.

- Er spissen løsnet?

- (Hvis spissen er løs, leveres ikke strøm.)

- Kontroller kontrollvolumet.

- - Det vibrerer, men vann vil ikke løpe.

- Sjekk om luft og van bryterene er slått på.

- Kontroller tilførselsreguleringsventilen nederst på operatørpanelet. Er

slangen tilstoppet? (Sjekk ved å fjerne Scaler-kroppen.)

- (Fjern slangen til tilførselsreguleringsventilen og blås med sprøyte.)
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17. Produktspesifikasjon

17-1. Produktspesifikasjon

17-1-1. Elekrisk system

Punkt Detaljer

Inngangsspenning 220-240V

Frekvens 50/60Hz

Strømforbruk 1.2kVA

Sikringsbeskyttelse som leveres av kunden Automat C 16  or 10A fuse

Klassifisering 

Klasse I

B type

IPX0 (Unit og stol        

IPX1 (Fot Kontroll)

17-1-2. Vanntilførsel

Punkt Detaljer

Vannkvalitet Kranvann

Vanntrykk 2.0 til 6.0 bar

Vann-nominell strømningsrating 3l/min

Vannhardhet 1.5 to 2.14 mmol/l ≤ 8.4 to 12º dH

pH 6.5 to 8.0

Partikkel filter Filterring : 90㎛

Referanse

• Hvis vannet er svært vanskelig (over 12 dH), må en vannmykningsanordning monteres i ion-

utvekslingsprosess.

• Utilstrekkelig vannhardhet (under 8,4 dH) kan fremme dannelsen av alger.
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Obs!

- • Fare for infeksjon dersom de nasjonale retningslinjene ikke overholdes.

- • Forurensing av behandlingsvannet eller drikkevannsnettverket.

- - Overhold og overholde de nasjonale retningslinjene for kvaliteten på vann til konsum

(drikkevann) - hvis tilgjengelig.

- - Overhold og overholde de nasjonale retningslinjene for forebygging av refluks (vannstrøm

fra behandlingsenheten til det offentlige vannnettverket) - hvis relevant.

17-1-3. Lufttilførsel

Part Detaljer

Luft vurdert maks. trykk 7.5 bar

Vann nominell strømningsgrad 50Nl/min

Partikkelfilter filtrering : 5㎛

Faste filter for sugesystem filtrering : 2mm

pH 6.5 to 8.0

Partikkelfilter 5㎛

Obs!
- • Fare for infeksjon på grunn av manglende overholdelse av nasjonale retningslinjer for

kvaliteten på trykkluft.
- - Observer og følg nasjonale retningslinjer for kvaliteten på trykkluften - hvis tilgjengelig.
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17-1-4. Miljø

Part Detaljer

Atmosfærisk trykk
Operasjon : 700 ~ 1060 hPa 

Lagring  : 500 ~ 1060 hPa

Relativ luftfuktighet

Operasjon :  ~ 75 %RH 

Lagring: 10 ~ 90 %RH 

Lagring  : 30 ~ 85 %RH

Omgivelsestemperatur

Operasjon : 10 ~ 35 

Lagring : -10 ~ 35 ℃

Lagring : 38 ~ 60 ℃

17-1-5. Vekt

Part Detaljer

Vekt 318 kg

Løftemetode Hydraulisk elektromotor

Stol Høyde
Max.: 735±10mm

Min.: 365±10mm

Stor Lengde 1,800 mm

Pasientens maks vekt 135 kg

Ryggstøtte
Max.: 63±5°

Min.: 1±5°

Hodestøtte 
Max.: 45°

Min.: -10°

Stolen Driftssyklus På: 60s, Av:600s

Gjeldende standarder

EN 60601-1, EN 60601-1-2

IEC 60601-1,

IEC 80601-2-60 (2012)

IEC 60601-1-6 (2010) + AMD 1 (2013)
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17-2.  Stol for massedistribusjon
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17-3.  nfor sjon p  e b ll sjen  gring og tr nsport

ym olene som er trykt på utsiden er for transport og lagring, og har f lgende etydning

Symbol Bety ning

e l e

u  ingen 

enne i en  

u t u tig et

Te e atu enn

u tt

efer nse

ennligst ehold em allas en i tilfelle du må returnere produktet til servi e, eller reparas on.



K3=Tannlegeunit [OS-UM-C002 Ver.2]

18. ro uktin ik sjoner

ette er et produkt som rukes til unders kelse og ehandling av sykdom tilstander i tenner k ever. 

erking k n riere fr  l n  til l n .
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r nti

19-1. f ng

v sstem garanterer alle varer som er listet opp nedenfor, mot mangler i materiale eller utf relse under
normal tilsiktet ruk ved k p fra sstem eller en autorisert sstem-forhandler. sstems eneste
forpliktelse i henhold til garantien er å levere deler til reparas onen, eller erstatte en defekt komponent
med en som tilsvarer originalen i ytelse.

v enne garantien er i stedet for alle andre garantier eller forpliktelser som er uttrykte eller
underforståtte. sstem frasier seg uttrykkelig alle underforståtte garantier for salg arhet eller egnethet
for et estemt formål. sstem er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte, spesielle,
tilfeldige, eksemplariske eller f lgeskader av noe slag.

v eparas on eller utskifting av komponenter er etinget av sstems stiler og fargemuligheter som er
tilg engelige på tidspunktet for garantikravet. Hvis et garantikrav er innlevert etter at et produkt eller en
farge har litt utgått, for eholder sstem seg retten til å respektere garantien på en av f lgende måter

. ytt den er rte komponenten med en ny komponent i samme stil og  eller farge.
. ytt ut den er rte komponenten og andre produktkomponenter i operat ren med en

produktstil og  eller farge som ligner på opprinnelig k pt stil og  eller farge.
v peren skal ikke ha noe annet middel. arantiene fremsatt her gir spesifikke uridiske rettigheter.

tterligere rettigheter kan eksistere asert på urisdiks onen om k p og ruk av produktet i den
utstrekning disse rettighetene g elder for denne avtalen.

v runner til ortfall av garanti er omtalt i avsnitt 1 - .
v kriftlig varsel om produktfeil må gis til sstem a a  ental  innen utl p av garantiperioden.

19-2. eri e

19-3. rt ll

arantien dekker ikke
. kade som f lge av feil vedlikehold, vedlikehold eller endringer.
. kade som f lge av u erettiget evegelse av utstyrsinstallas onssted, ulykke eller godsskade.
. kade som f lge av ruk av deler og for ruksvarer annet enn de som leveres av sstem.
. kade som f lge av naturkatastrofer som, men ikke egrenset til, rann-, saltskader, flom, ordsk elv,

lyn og nettspenning.
. ormale servi eelementer som (men ikke egrenset til)  lyssk erm, lyspærer, filtre, -ringer,

håndstykker r og vannpatroner.
. aturlig slitas e.
. lle andre produkter, som ikke er produsert av sstem, inkludert , f lger den opprinnelige

produsentens garanti, og dekkes ikke av sstems garanti. ksempler inkluderer, men ikke egrenset
til  sterilisatorer, vedlikeholdsutstyr, kameraer, herdelys, ultralyd, kontrollmoduler, elektriske motorer,
vedlegg, håndstykker og tur iner.

※ nnl telse   følge sste s bruks n isning il ugyl iggjøre g r ntien

v arantiperioden er 2 år fra leveringsdatoen for alle produkter og deler som hittil er nevnt.
v omponenter som er erstattet eller k pt i l pet av garantiperioden eholder alansen i

originalproduktgarantien, eller er garantert i 1 år etter levering (det som er st rre).
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20. ont ktinfor sjon

Manufacturer : OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.

Address :1st floor, B-dong, 135, Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu, 08504, Seoul, Korea

Tel  : +82-70-4394-5157

Fax : +82-70-4394-5280

EU Representative : DEUTSCHE OSSTEM GmbH

Address : Mergenthaler Allee 25, D-65760 Eschborn, Germany

Tel  : +49-6196-770-550

Fax : +49-6196-777-5529
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