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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτό το προϊόν μπορεί να προσδιοριστεί από την 
ετικέτα του προϊόντος. Αυτή η ετικέτα αναφέρει το 
μοντέλο συσκευής και το σειριακό αριθμό.

Σημείωση δείγμα της ετικέτας φαίνεται παρακάτω.

Τα παρακάτω σύμβολα και όροι μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν σε όλο το εγχειρίδιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν ακολουθήσετε 
προσεκτικά την περιγραφόμενη 
διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε 
τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν ακολουθήσετε 
προσεκτικά την περιγραφόμενη 
διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε 
βλάβη του εξοπλισμού.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό σας για τη σωστή απόρριψη της 
συσκευής για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη απολύμανση του 
εξοπλισμού μεταξύ των ασθενών θα 
μπορούσε να εκθέσει το χρήστη / ασθενή σε 
μόλυνση και βιο-επιβάρυνσης / βιο-μόλυνση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει 
να συνδέεται μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας 
με προστατευτική γείωση (έδαφος).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλώδια ρεύματος και 
συναφών εξαρτημάτων τους δεν μπορούν 
να αντικατασταθούν χωρίς να αυξάνουν 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. 
Χρησιμοποιήστε εξουσιοδοτημένα 
ανταλλακτικά μόνο. Τα καλώδια ρεύματος 
πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένο 
προσωπικό. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
θηλιές, και τα προστατευτικά καλωδίων 
είναι στη θέση τους και ότι η καλωδίωση, 
ουδέτερη και γείωση είναι ασφαλισμένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποτυχία εγκατάστασης 
όλων των υλικών στερέωσης θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείστε 
ηλεκτρολόγο για την καλωδίωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είδη ατομικής προστασίας 
όπως γάντια και γυαλιά θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τον καθαρισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη επιστροφή των 
χειρολαβών στη σωστή θέση τους θα 
μπορούσε να οδηγήσει στις χειρολαβές 
να λειτουργούν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο εξειδικευμένοι τεχνικοί 
θα πρέπει να κάνουν service στο 
μηχάνημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν πρέπει να 
απολυμανθεί πριν από τη χρήση.

705 S Springbrook Road Bldg C
Newberg, OR 97132-0228

503.538.8343    800.624.2793

705 S Springbrook Road Bldg C
Newberg, OR 97132-0228

503.538.8343    800.624.2793

Model No.Model No.

Serial No.Serial No.

91223-C91223-C



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, PMU ΚΑΙ PMU W/ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Όλα τα λειτουργικά χειριστήρια βρίσκονται στην κάτω πλευρά 
της κεφαλής ελέγχου όπου προστατεύονται από τα περισσότερα 
αερομεταφερόμενα μικρόβια.
Κεντρικό On/Off: Βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κεφαλής 
ελέγχου προς τα εμπρός, αυτός ο διακόπτης ενεργοποιεί τις 
βαλβίδες διακοπής του αέρα και του νερού, οι οποίες ελέγχουν τον 
αέρα και το νερό στη μονάδα.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για Μοντέλα DO4002 
και DO4052 το Κεντρικό On / Off βρίσκεται στο J-Box.

Πλύσιμο: Βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κεφαλής ελέγχου 
στο πίσω μέρος του Κεντρικού On / Off, αυτός ο διακόπτης 
χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του νερού του ψυκτικού υγρού 
από το σωλήνα της χειρολαβής. Κρατήστε το σωλήνα χειρολαβής 
πάνω από ένα δοχείο, στη συνέχεια ενεργοποιήσετε και κρατήστε 
πατημένο το διακόπτη για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα για να 
καθαρίσετε τις χειρολαβές.
Αερόφρενο: Βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της κεφαλής 
ελέγχου προς τα εμπρός, αυτός ο διακόπτης  ενεργοποιεί και 
απελευθερώνει το φρένο στον εύκαμπτο βραχίονα.
Έλεγχος Ροής Ψυκτικού Αέρα: Βρίσκεται στη δεξιά πλευρά 
της κεφαλής ελέγχου, αυτή η κεντρική βαλβίδα ελέγχου ρυθμίζει 
την ποσότητα της ροής του ψυκτικού μέσου του αέρα σε όλες τις 
χειρολαβές. Περιστρέψτε αριστερόστροφα για να αυξηθεί η ροή 
του, και δεξιόστροφα για  να μειωθεί.

Έλεγχος Ροής Χεορολαβών: Βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της κεφαλής ελέγχου, αυτές οι βαλβίδες ελέγχου 
προσαρμόζουν το ποσό ψυκτικό νερού θα παρέχεται στην αντίστοιχη χειρολαβή. Περιστροφή της βαλβίδας ελέγχου 
αριστερόστροφα  αυξάνει το ψυκτικού νερού, περιστρέφοντας τη βαλβίδα δεξιόστροφα μειώνει το ψυκτικό νερού.
Βάσεις Χειρολαβών: Η επιλογή χειρολαβής είναι αυτόματη. Η βάση της χειρολαβής έχει βαλβίδες ενεργοποίησης  
που επιτρέπει την λειτουργία του κάθε εργαλείου χειρός που ανυψώνεται από τη θήκη, χωρίς την ανάγκη για 
χειροκίνητη επιλογή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται βάλτε 
τον διακόπτη On/Off  στο  Off. Είναι σημαντικός 
παράγοντας ασφαλείας της συσκευής και 
αποτρέπει την πλημμύρα.

ΠΛΥΣΙΜΟ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ON/OF

ΦΡΕΝΟ ΑΕΡΑ

ΔΕΞΙΑ

ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΧΕΡΟΛΑΒΗΣ

UTILITAIRES MONTAGE POTEAU - LES MODÈLES PMU ET PMU W / SUR LE PATIENT

Q/D Αέρα: Η έξοδος αέρα παρέχει 80 psi έξοδο για τα αξεσουάρ για το 
χρήστη. Δέχεται ένα 3/8in. Αρσενικό εξάρτημα ταχείας αποσύνδεσης.
Q/D Νερού: Η έξοδος νερού παρέχει 40 psi έξοδο για τα αξεσουάρ για το 
χρήστη. Δέχεται ένα 1/4in. Αρσενικό εξάρτημα ταχείας αποσύνδεσης
Έλεγχος Ροής: Αυτή η βελόνα βαλβίδας ρυθμίζει την έξοδο του νερού 
από το Q / D νερού. Περιστρέψτε αριστερόστροφα για να αυξήσετε και 
περιστρέψτε αριστερόστροφα για να μειώσετε.
Επιλογέας Πόλη / Φιάλη: Αυτή η βαλβίδα ελέγχει την είσοδο του 
συστήματος νερού. Με την εναλλαγή σε θέση “Πόλη”, το νερό εισέρχεται 
στην οδοντιατρική μονάδα από τα υδραυλικά του γραφείου. Με την 
εναλλαγή προς τα κάτω στη θέση “Μπουκάλι”, το νερό εισέρχεται στην 
οδοντιατρική μονάδα από το αυτόνομο σύστημα νερού.

Q/D ΑΕΡΑ
Q/D ΝΕΡΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ
ΠΟΛΗ/ΔΟΧΕΙΟ
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ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΙ ΥΓΡΟ/ΣΤΕΓΝΟ – ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ, PMU W/ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Τα συστήματα διανομής είναι εξοπλισμένα με υγρό-ξηρό, μεταβλητή ταχύτητα, 
χρήση με το πόδι του δίσκου. Πίεση με το πόδι  σε οποιοδήποτε μέρος του 
δίσκου ελέγχει τη ροή του αέρα προς την ενεργή χειρολαβή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μοντέλα DO4002 και DO4052 δεν έχουν χειρισμό με το πόδι

Ψυκτικό Νερού On/Off: Αυτός ο διακόπτης σταματάει  τη ροή του ψυκτικού 
νερού των χειρολαβών κατά την εκτέλεση μιας διαδικασίας που απαιτεί ξηρή 
κοπή.

ΔΙΣΚΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΙ

ΨΥΚΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ ON/OFF
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ – ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ, 
PMU ΚΑΙ PMU W/ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Το αυτόνομο σύστημα νερού σας επιτρέπει να απομονώσετε την 
εργασία σας από τη δημοτική παροχή νερού. Το αυτόνομο σύστημα 
νερού χρησιμοποιεί μία υπό πίεση φιάλη για την παροχή νερού στην 
οδοντιατρική μονάδα, που σας δίνει τον πλήρη έλεγχο της πηγής και 
της ποιότητας του νερού. Μια βαλβίδα επιλογής σας επιτρέπει να 
επιλέξετε είτε την ύδρευση της πόλης ή την  ύδρευσης της δικής σας 
επιλογής.

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΟΛΗ/ΦΙΑΛΗ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΟΛΗ/ΦΙΑΛΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΕΡΟ ΦΙΑΛΗΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι η οδοντιατρική μονάδα είναι απενεργοποιημένη. 
Γεμίστε το μπουκάλι νερό, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το στη 
πολλαπλή εισαγωγή(ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης).

2. Ανοίξτε την  οδοντιατρική μονάδα και ελέγξτε για διαρροές στο 
μπουκάλι. Αν παρατηρηθεί διαρροή αέρα ή νερού, κλείστε την 
οδοντιατρική μονάδα για να απελευθερώσει όλη την πίεση πριν 
σφίξετε το μπουκάλι για να σταματήσει η διαρροή.

3. Επιλέξτε είτε το νερό της πόλης ή φιάλης, όπως επιθυμείτε, 
χρησιμοποιώντας τον επιλογέα Πόλη / Φιάλη στην οδοντιατρική 
μονάδα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΕΡΟ ΦΙΑΛΗΣ

1. Κλείστε την οδοντιατρική μονάδα και αφήστε μερικά δευτερόλεπτα για την 
πίεση του αέρα να απελευθερωθεί από το μπουκάλι. Ποτέ μην επιχειρήσετε 
να ξεβιδώσετε το μπουκάλι, ενώ βρίσκεται υπό πίεση!

2. Μετά την απελευθέρωση της πίεσης, αφαιρέστε το άδειο μπουκάλι και να 
εγκαταστήσετε ένα γεμάτο  μπουκάλι.

3. Ανοίξτε την  οδοντιατρική μονάδα και ελέγξτε για διαρροές στη φιάλη, όπως 
περιγράφηκε προηγουμένως.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε 
μόνο φιάλες νερού που παρέχει ο 
κατασκευαστής. Μην χρησιμοποιείτε 
μπουκάλια από αναψυκτικά που είναι 
λεπτά και μπορεί να σπάσουν  όταν 
βρίσκονται υπό πίεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε να 
ρυθμίσετε την πίεση στο μπουκάλι νερού. 
Η πίεση στο μπουκάλι είναι εργοστασιακά 
ρυθμισμένη στα 40 psi. Η συμπίεση στο 
μπουκάλι νερού πάνω 40psi μπορεί να 
προκαλέσει ρήξη της φιάλης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, PMU ΚΑΙ PMU W/ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΡΑ – ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΠΛΕΥΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ PMU W/ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της κεφαλής από την κεντρική μονάδα. 
Εντοπίστε το μπλοκ αυτόματης χειρολαβής και τον μετρητή 
αέρα. 

2. Εγκαταστήστε ένα γρέζι στην χειρολαβή που πρόκειται 
να ρυθμιστεί. Οι βίδες ρύθμισης αέρα κίνησης στο μπλοκ 
χειρολαβής αντιστοιχούν με τις θέσεις χειρολαβής στη μπάρα 
στήριξης.  

3. Λειτουργήστε την χειρολαβή. Με την πλάκα ελέγχου με το 
πόδι τελείως πατημένη, γυρίστε την αντίστοιχη βίδα ρύθμισης 
με ένα μικρό κατσαβίδι. Δεξιόστροφα για να μειώσετε την 
πίεση, αριστερόστροφα για να αυξήσει την πίεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανατρέξτε στις οδηγίες του 
κατασκευαστή σχετικά με την πίεση αέρα στην 
χειρολαβή. Η υπέρβαση της πίεσης μπορεί να 
βλάψει την χειρολαβή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε τη λειτουργία των 
χειρολαβών για εκτεταμένες περιόδους 
μεγαλύτερες από ό, τι απαιτείται για να ελέγξετε 
την πίεση στο μανόμετρο. Η επέκταση της 
λειτουργίας  χωρίς φορτίο μπορεί να βλάψει τη 
χειρολαβή. Μην λειτουργείτε το εργαλείο χειρός 
χωρίς γρέζι στο τσοκ.

ΜΠΛΟΚ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΑ

ΒΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΑΕΡΑ

ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ – ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, 
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΚΑΙ  PMU W/ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ρύθμιση των βιδών  σας επιτρέπει να ελέγχετε τη ροή του αέρα και του νερού από τη σύριγγα για να αποφευχθεί 
το πιτσίλισμα και να επιτευχθεί ένα επιθυμητό μοτίβο. Οι βίδες ρύθμισης βρίσκονται κάτω από την κεντρική μονάδα 
ακριβώς κάτω από το μπλοκ ελέγχου σύριγγας.

ΜΠΛΟΚ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΒΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, PMU ΚΑΙ PMU W/ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ
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1. Χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί 2mm ιντσών ή τον οδηγό που παρέχεται μαζί με τη μονάδα για να κάνετε τη 
ρύθμιση της ροής της σύριγγας. Προσδιορίστε  ποια βίδα ρύθμισης είναι για τον αέρα και ποια για το νερό από το 
χρώμα του σωλήνα που συνδέεται με το μπλοκ. Το κόκκινο είναι το νερό, γκρι είναι ο αέρας.

2. Ρυθμίστε το νερό πρώτα, με το κουμπί της σύριγγας πλήρως πιεσμένο. Στρέψτε τη βίδα δεξιόστροφα για να 
μειώσετε τη ροή ή αριστερόστροφα για να αυξήσετε.

3. Μετά τη ρύθμιση του νερού στην επιθυμητή ροή, πιέστε τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα και να ρυθμίσετε τη ροή του 
αέρα για να επιτευχθεί ένα μοτίβο που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Βρίσκεται στο πίσω τοίχο, ακριβώς πάνω από την ετικέτα του σειριακού αριθμού στο PMU, οι  βίδες ρύθμισης σας 
επιτρέπουν να ελέγχετε τη ροή του αέρα και του νερού από τη σύριγγα για να αποφευχθεί το πιτσίλισμα και να 
επιτευχθεί ένα επιθυμητό μοτίβο. Οι ρυθμιστικές βίδες βρίσκονται κάτω από την κεντρική μονάδα ακριβώς κάτω από 
το μπλοκ ελέγχου σύριγγας.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ - PMU ΚΑΙ PMU W/ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

1. Χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί 2mm ιντσών ή τον 
οδηγό που παρέχεται μαζί με τη μονάδα για να κάνετε τη 
ρύθμιση της ροής της σύριγγας. Προσδιορίστε  ποια βίδα 
ρύθμισης είναι για τον αέρα και ποια για το νερό από το 
χρώμα του σωλήνα που συνδέεται με το μπλοκ. Το κόκκινο 
είναι το νερό, γκρι είναι ο αέρας. 

2. Ρυθμίστε το νερό πρώτα, με το κουμπί της σύριγγας πλήρως 
πιεσμένο. Στρέψτε τη βίδα δεξιόστροφα για να μειώσετε τη 
ροή ή αριστερόστροφα για να αυξήσετε. 

3. Μετά τη ρύθμιση του νερού στην επιθυμητή ροή, πιέστε τα 
δύο κουμπιά ταυτόχρονα και να ρυθμίσετε τη ροή του αέρα για 
να επιτευχθεί ένα μοτίβο που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

ΜΠΛΟΚ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ

ΒΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βρίσκεται στο κουτί J, το Κέντρο Χρήσεων έχει εργοστασιακές ρυθμίσεις στα 80psi για τον αέρα και 40psi για την 
πίεση νερού.

1. Ρυθμιστής Αέρα: Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη  On / Off. 
Για να αυξήσετε την πίεση, γυρίστε την βίδα ρύθμισης 
δεξιόστροφα. Για να μειώσετε την πίεση, γυρίστε τη βίδα 
ρύθμισης του ρυθμιστή αριστερόστροφα και πιέστε το κουμπί 
αέρα της σύριγγας για να απελευθερωθεί η  υπερβολική πίεση 
στο σύστημα.

2. Ρυθμιστής Νερού: Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη  On / 
Off. Για να αυξήσετε την πίεση, γυρίστε την βίδα ρύθμισης 
δεξιόστροφα. Για να μειώσετε την πίεση, γυρίστε τη βίδα 
ρύθμισης του ρυθμιστή αριστερόστροφα και πιέστε το κουμπί 
αέρα της σύριγγας για να απελευθερωθεί η  υπερβολική πίεση 
στο σύστημα.

ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΝΕΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΕΩΝ 
(Η ΜΟΝΑΔΑ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΔΕΝ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑΣ)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΕΡΑ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ο εύκαμπτος βραχίονας είναι ρυθμισμένος στο εργοστάσιο, ωστόσο, μπορεί να είναι απαραίτητο να 
αναπροσαρμόσετε την τάση σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

1. Σηκώστε την καρέκλα και τον εύκαμπτο βραχίονα  όσο πιο ψηλά γίνεται, για ευκολότερη πρόσβαση.

ΤΑΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ – ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ , ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, 
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ PMU W/ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, PMU ΚΑΙ PMU W/ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ
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ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΛΩΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΕΝΤΑΣΗ

ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΕΝΤΑΣΗ

ΤΡΑΒΗΓΜΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

Η περιστροφική έλξη του εύκαμπτου βραχίονα μπορεί να αυξηθεί 
ή να μειωθεί σφίγγοντας ή χαλαρώνοντας τη βίδα που βρίσκεται 
πάνω από το αυτόνομο σύστημα νερού με ένα 2mm εξαγωνικό 
κλειδί.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ – ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, 
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ PMU W/ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Οι βάσεις  είναι έτοιμες από το εργοστάσιο, αλλά μπορούν να επανατοποθετηθούν σύμφωνα με  τις ανάγκες του 
χρήστη.

1. Με ένα εξαγωνικό κλειδί 3mm , χαλαρώστε τις δύο βίδες 
ρύθμισης που βρίσκονται στο κάτω μέρος της βάσης.

2. Βάλτε την βάση εκεί που επιθυμείτε. 

3. Ξανά σφίξτε τις βίδες με ένα 3mm εξαγωνικό κλειδί για να 
ασφαλίσουν οι βάσεις.

2. Σύρετε το “λωρίδα” έξω από κάτω από το βραχίονα εκθέτοντας τον ομφάλιο και τη λαβή ρύθμισης της έντασης.

3. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να στρίψετε  το παξιμάδι σύροντάς την στο παξιμάδι και στρίψτε, στη συνέχεια, σύρετε 
προς τα έξω και επανατοποθετήστε για κάθε στροφή. Γυρίζοντας το παξιμάδι προς τα δεξιά αυξάνει την ένταση στο 
βραχίονα κάνοντας έτσι το βραχίονα να κρατήσει περισσότερο φορτίο.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, PMU ΚΑΙ PMU W/ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ
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Ο  τηλεσκοπικός  βραχίονας ταλαντεύεται οριζόντια στο σφιγκτήρα και στο σύνδεσμο του βραχίονα. Αυτή η τάση 
μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί σφίγγοντας ή χαλαρώνοντας τις βίδες ρύθμισης με 2mm εξαγωνικό κλειδί.

Η βάση τεσσάρων θέσεων ταλαντεύεται οριζόντια και περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Αυτή η τάση μπορεί να 
αυξηθεί ή να μειωθεί σφίγγοντας ή χαλαρώνοντας τις βίδες ρύθμισης με 4mm εξαγωνικό κλειδί.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ - PMU ΚΑΙ PMU W/ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Ο εξοπλισμός καθαρισμού  μπορεί να καθαριστεί με ένα διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού και ζεστό νερό. Ποικιλία 
απολυμαντικών επιφάνειας είναι διαθέσιμα για χρήση στην οδοντιατρική. Μερικά από αυτά μπορεί να προκαλέσουν 
αποχρωματισμό των βαμμένων, επιμεταλλωμένων  επιφανειών με επαναλαμβανόμενη χρήση. Αυτό μπορεί να 
ελαχιστοποιηθεί με προσήλωση στις οδηγίες του κατασκευαστή και με συχνό πλύσιμο με σαπούνι και νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε σκόνη καθαρισμού, συρμάτινα σφουγγαράκια ή λειαντικά σε 
οποιοδήποτε από τις βαμμένες, πλαστικές ή μεταλλικές επιφάνειες της οδοντιατρικής μονάδας. Για να 
αφαιρέσετε βρωμιές, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα και ένα διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού.

Όποτε είναι δυνατόν οι μπαριέρες  μιας χρήσης θα πρέπει να αλλάζονται  μεταξύ των ασθενών. Η τεχνική αυτή θα 
εξασφαλιστεί τη μέγιστη μακροπρόθεσμη αντοχή των επιφανειών και τελειωμάτων του εξοπλισμού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΠΑΡΙΕΡΑΣ

Ο ‘έλεγχος  των λοιμώξεων στο οδοντιατρείο εξακολουθεί να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τους πελάτες 
μας και τους τελικούς χρήστες. Η OSHA, η ADA και το CDC συμμετέχουν επίσης σε αυτό το σύνθετο ζήτημα. Ο 
κατασκευαστής δεν θα επιχειρήσει να καθορίσει τα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα για την απολύμανση ούτε μπορεί 
να συστήσει το συνολικά  καλύτερο απολυμαντικό. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις συστάσεις Ελέγχου Λοιμώξεων που 
δημοσιεύθηκε από την American Dental Association για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Η χρήση παραγόντων χημικού απολυμαντικού δεν είναι απαραίτητη εάν το όργανο πρόκειται να αποστειρωθεί. 
Παρόλο που η χρήση τους μπορεί να είναι εύκολη και γρήγορη, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την 
αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε χημικού απολυμαντικού κατά των διαφόρων παραγόντων μόλυνσης που μπορεί 
να συναντήσει.

Ο έμπορος οδοντιατρικών σκευασμάτων θα σας πει όλες τις  πληροφορίες από όλες τους κατασκευαστές 
απολυμαντικών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των προϊόντων τους. Πάντα να ακολουθείτε τις συστάσεις του 
κατασκευαστή του προϊόντος για χρήση.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, PMU ΚΑΙ PMU W/ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ



Ανεξάρτητα από το χημικό απολυμαντικό που χρησιμοποιείται, είναι επιτακτικό ότι ο εξοπλισμός να πλένεται  καλά 
με ήπιο σαπούνι και ζεστό νερό τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Αυτή η πλύση θα ελαχιστοποιήσει  τις επιβλαβείς 
επιδράσεις των υπολειμμάτων χημικών απολυμαντικών που συσσωρεύονται στον εξοπλισμό. Κατά τη χρήση χημικών 
απολυμαντικών, δίνεται  πάντα μεγάλη προσοχή τις οδηγίες απολυμαντικό του κατασκευαστή. Κατά τη χρήση 
συμπυκνωμένου απολυμαντικού, μετρήστε το συμπύκνωμα προσεκτικά και ανακατέψτε  σύμφωνα με τις οδηγίες της 
συσκευασίας. Απολυμαντικές  λύσεις που είναι σχετικά ακίνδυνες  για επιφάνειες σε συνιστώμενη αραίωση,  μπορεί να 
είναι διαβρωτικές  σε υψηλότερες από τις συνιστώμενες αναλογίες αραίωσης.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αποστείρωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι σημαντικό να θυμάστε, 
ωστόσο, ότι, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα επιλέξετε, οι θερμοκρασίες δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τα 275 ° 
Fahrenheit (135 ° Κελσίου).
Οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους αποστείρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στον κλίβανό σας:

• Αυτόκαυστο ατμού
• Αιθυλενοξείδιο αερίου
• Διαδικασία ατμού με χημικές μεθόδους

Μην αφήνετε τα μέσα να έρθουν σε επαφή με τα τοιχώματα του αποστειρωτή. Αποφύγετε  την τοποθέτηση των μέσων 
σε άμεση γειτνίαση με το θέρμανσης στοιχείο.
Ξηρή αποστείρωση θερμότητας δεν συνιστάται λόγω της δυσκολίας στη διατήρηση του  ελέγχου της θερμοκρασίας 
που είναι αναγκαία για την πρόληψη ζημιών στα όργανα.

** Απολυμαντικά με βάση το Ιωδοφόρο θα προκαλέσουν κιτρίνισμα  σε πολλές επιφάνειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα περισσότερα χημικά απολυμαντικά αναμένεται να προκαλέσουν κάποιο βαθμό 
αποχρωματισμού. Αυτό μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με συχνό καθαρισμό με σαπούνι και νερό, 
και στην περίπτωση των ιωδιοφόρων, η τακτική χρήση των εξουδετερωτών  ιωδοφόρμιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα απολυμαντικά θα βλάψουν τα επιφανειακά τελειώματα του οδοντιατρικού 
εξοπλισμού και δεν συνιστώνται. Ισχυρές  Φαινόλες / συνδυασμούς φαινόλης αλκοόλ, 
υποχλωριώδες νάτριο / Οικιακή χλωρίνη, βρωμιούχο νάτριο, ισχυρό αλκοόλ, καθαριστικά 
οικιακής χρήσης (Οδοντιατρικά Μηχανήματα μόνο), κιτρικό οξύ, ** ιωδιοφόρων, χλωριούχο 
αμμώνιο και επιταχυνόμενη υδρογόνου (0,5%).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη χρήση της διαδικασίας χημικού ατμού, είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε όλα 
τα καθαριστικά με καθαρό νερό. Οι εσωτερικές επιφάνειες και οι ροές πρέπει να καθαριστούν 
επιμελώς με πλύση με νερό και στη συνέχεια ισοπροπυλική αλκοόλη. Αυτό θα εμποδίσει το 
σχηματισμό ενός κρυσταλλικού υπολείμματος που προκύπτει από αντιδράσεις μεταξύ του 
χημικού ατμού και των καθαριστικών.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι εξωτερικές επιφάνειες μπορούν να καθαρίζονται με ένα διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού και ζεστό νερό. Ποικιλία 
απολυμαντικών επιφάνειας είναι διαθέσιμα για χρήση στην οδοντιατρική. Μερικά από αυτά μπορεί να προκαλέσουν 
αποχρωματισμό των βαμμένων, επιμεταλλωμένων επιφανειών με επαναλαμβανόμενη χρήση. Αυτό μπορεί να 
ελαχιστοποιηθεί με προσήλωση στις οδηγίες του κατασκευαστή απολυμαντικού και με συχνό πλύσιμο με σαπούνι και νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

9

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, PMU ΚΑΙ PMU W/ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μετριαστεί ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ των ασθενών, η 
απολύμανση και η αποστείρωση των χειρολαβών πρέπει να γίνετε μετά από κάθε οδοντιατρική 
διαδικασία. Ανατρέξτε στις οδηγίες και τις συστάσεις του κατασκευαστή της χειρολαβής  για 
αποστείρωση ή για τη διαδικασία απολύμανσης.

Ρίξτε καθαρό νερό μέσα από κάθε βαλβίδα, με άνοιγμα και κλείσιμο αρκετές φορές. Αφήστε τη βαλβίδα ανοικτή για 
αρκετά δευτερόλεπτα για να επιτρέψετε στο νερό να καθαρίσει τους σωλήνες. Οι άκρες  HVE και αντλίες σάλιου 
πρέπει πάντα να αντικαθίστανται με αποστειρωμένες πριν από κάθε ασθενή.

Σας συνιστούμε να ρίξετε ένα σύστημα κενού απολυμαντικό διαλύματος  μέσα από κάθε βαλβίδα, ανοίγοντας 
και κλείνοντας . Το Ecovac είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα ηλεκτρικής σκούπας το οποίο είναι μη τοξικό και 
περιβαλλοντικά ασφαλές.

Η οδοντιατρική μονάδα είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα πλυσίματος  χειρολαβής που σας επιτρέπει να ξεπλύνετε 
περιοδικά με νερό μέσω των σωληνώσεων της χειρολαβής. Η ανάγκη για αυτό προκαλείται από τη χαμηλή ροή 
του νερού μέσω των σωλήνων κατά την κανονική χρήση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε στασιμότητα και στο να 
αναπτυχθεί μόλυνση “βιοφίλμ”.
Συνιστούμε να ξεπλύνετε τις σωληνώσεις στην αρχή και στο τέλος κάθε ημέρας. Αυτό μπορεί να γίνει με ή χωρίς τις 
χειρολαβές εγκατεστημένες, αλλά έχοντας τις χειρολαβές στις σωληνώσεις θα περιορίσει τη ροή, οπότε θα απαιτείται 
περισσότερη ώρα πλυσίματος.  
Όλες οι σωληνώσεις πλένονται  ταυτόχρονα. Κρατήστε τες  μαζί πάνω από μία  λεκάνη, νιπτήρα για  το νερό. Γυρίστε 
και κρατήστε πατημένο το διακόπτη πλυσίματος. 
Κρατήστε επαρκή χρόνο έτσι ώστε το  νερό να περάσει  μέσα από ολόκληρο το σύστημα και να παρασύρει  όλα τα 
λιμνάζοντα νερά. Η American Dental Association και τα Κέντρα για τον Έλεγχο των Ασθενειών μπορούν  να παρέχουν 
πρόσθετες συστάσεις σχετικά με αυτή τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τη 
συχνότητα και τη διάρκεια της πλύσης  και τη χρήση των αντιβακτηριδιακών λύσεων στο αυτόνομο σύστημα νερού.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ

Μία εβδομαδιαία διαδικασία καθαρισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, κατά 
προτίμηση στην αρχή της εβδομάδας πριν από τη θεραπεία των ασθενών. Εάν η μονάδα πρόκειται να αποθηκευτεί 
για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, εκτελέστε μια εβδομαδιαία συντήρηση ρουτίνας αμέσως πριν και μετά την 
αποθήκευση.
1. Εκκαθαρίσετε τη συσκευή με αέρα.
2. Ξεπλύνετε το σύστημα με το απολυμαντικό διάλυμα:

• Απενεργοποιήστε τη μονάδα. Αδειάστε το μπουκάλι νερό, αντικαθιστώντας το νερό με   διάλυμα καθαρισμού.
• Κρατήστε τις σωληνώσεις της χειρολαβής και τη σύριγγα πάνω από τη λεκάνη ή άλλο κατάλληλο δοχείο. 

Ενεργοποιήσετε τη μονάδα, περιμένετε λίγα λεπτά, στη συνέχεια ενεργοποιείστε τη λειτουργία του πλυσίματος  
τη σύριγγα και τον χειρισμό με το πόδι μέχρι μια συνεχής ροή του διαλύματος να διατρέχει το σύστημα.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε σκόνη καθαρισμού, συρμάτινα σφουγγαράκια ή λειαντικά σε 
οποιοδήποτε από τις βαμμένες, πλαστjικές ή μεταλλικές επιφάνειες της οδοντιατρικής μονάδας. Για να 
αφαιρέσετε βρωμιές, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα και ένα διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, PMU ΚΑΙ PMU W/ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ



ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ

Το αυτόνομο σύστημα νερού έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του νερού που παρέχεται στους 
χειρολαβές και σύριγγες. Το αυτόνομο σύστημα νερού έχει τρεις λειτουργίες:
1. Το σύστημα μπορεί να γεμιστεί με φιλτραρισμένο ή αποστειρωμένο νερό για χρήση από τον ασθενή.
2. Το σύστημα μπορεί να είναι γεμάτο με απολυμαντικό για το ξέπλυμα της σύριγγας και τις σωληνώσεις των 

χειρολαβών.
3. Η μονάδα μπορεί να καθαρίζεται με αέρα για να αναστέλλεται η ανάπτυξη του βιοφίλμ.
Προκειμένου να διατηρηθεί μια πραγματικά αποστείρωση στο σύστημα νερού, ημερήσιες και εβδομαδιαίες διαδικασίες 
καθαρισμού πρέπει να εκτελούνται με συνέπεια. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μολυσμένο νερό 
και χαμηλότερης ποιότητας νερό από ό, τι είναι αποδεκτό για χρήση από τον ασθενή. Ακολουθήστε μια καθημερινή και 
εβδομαδιαία ρουτίνα συντήρησης για σωστό καθαρισμό των σωληνώσεων με το καθαρό σύστημα νερού.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΦΙΑΛΗΣ

Γεμίστε μπουκάλι με το απολυμαντικό διάλυμα 100 ml, ανακινείται έντονα και αφήστε το να ηρεμήσει για 10 λεπτά. 
Ανακινείται πάλι, στη συνέχεια ξεπλύνετε δύο φορές με νερό.
Συνιστάται  100 ml του απολυμαντικού διαλύματος για κάθε εφαρμογή ανά εβδομάδα. Πάντα να χρησιμοποιείτε ένα 
φρέσκο μείγμα κάθε εβδομάδα.
Το απολυμαντικό: 9 μέρη (90 ml) νερό της βρύσης
    1 μέρος (10 ml) 5,25% υποχλωριώδες νάτριο (οικιακή χλωρίνη)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απολυμάνετε το νέο 
μπουκάλι νερό πριν από τη χρήση.

3. Αφήστε το απολυμαντικό να παραμένει στη μονάδα για 10 έως 20 λεπτά, στη συνέχεια ξεπλύνετε πάλι το σύστημα 
έως ότου όλο το διάλυμα έχει εξαντληθεί.

4. Εκκαθαρίσετε τη συσκευή με αέρα.
• Κρατήστε τις σωληνώσεις της χειρολαβής και τη σύριγγα πάνω από τη λεκάνη ή άλλο κατάλληλο δοχείο. 

Ενεργοποιήσετε τη μονάδα, περιμένετε λίγα λεπτά, στη συνέχεια ενεργοποιείστε τη λειτουργία του πλυσίματος  
, τη σύριγγα και τον χειρισμό με το πόδι μέχρι μια συνεχής ροή του διαλύματος να διατρέχει το σύστημα.

• Κλείστε τη μονάδα. (Αν αποθηκεύσετε τη μονάδα σταματήστε εδώ)
5. Γεμίστε με καθαρό νερό:

• Με τη μονάδα απενεργοποιημένη, αφαιρέστε το άδειο μπουκάλι απολυμαντικό. Αντικαταστήστε με καθαρό 
μπουκάλι νερό. 

• Κρατήστε τις σωληνώσεις της χειρολαβής πάνω από ένα κατάλληλο δοχείο. Ενεργοποιήσετε τη μονάδα, 
περιμένετε λίγα λεπτά, στη συνέχεια ενεργοποιείστε τη λειτουργία του πλυσίματος  μέχρι μια συνεχής ροή του 
διαλύματος να διατρέχει το σύστημα. Κάντε το ίδιο με τη σύριγγα. Η μονάδα είναι έτοιμη για χρήση.

Συλλέκτης λαδιού χειρολαβής:
Αντικαταστήστε τις γάζες  50mm x 50mm με καθαρές στον συλλέκτη λαδιού της χειρολαβής κάθε 90 ημέρες ή 
περισσότερο συχνά εάν οι χειρολαβές λαδώνονται συχνά.
Συλλέκτης στέρεων:
Απενεργοποιήστε την σκούπα. Αφαιρέστε το καπάκι συλλέκτη στερεών και ανασηκώστε την οθόνη. Αν βρείτε 
υπερβολικό  υλικό στην οθόνη, πιο συχνή καθαριότητα είναι απαραίτητη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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