
Инструкция за преносим дентален юнит- A-31, A-33
1. Преди използване и подготовка

1.1 Проверете външната  страна на устройството и поставете  на  стабилна основа.  Уверете се,  че
всички   части  са  в  нормално  състояние,  включете  захранващия  кабел  в  контакта  и  към
устройството.  Отворете  капака,  проверете  бутоните,  манометрите,  трипътните  ръкохватки,
тръбите на наконечниците както и техните държачи, проверете дали има някаква повреда. Ако има
нещо неправилно, моля свържете се на време с местния дистрибутор или с производителя.

1.2 Напълнете бутилката с  дестилирана вода; поставете я на правилното място.
Предупреждение: не се допускат  течове върху машината.

1.3 Сложете педала за контрол на земята
1.4 Включете. Компресорът/моторът работи и ще спре когато налягането достигне 0,8 MPa. Машината

е готова по всяко време за работа.
2. Инструкция за експлоатация на отделните части.

2.1 Турбина.
Първо, инсталирайте турбината, за да започне използването на машината чрез педала за контрол.
Междувременно,  моля внимавайте  за   левия манометър който  показва  налягането.  Работното
налягане за турбина обикновено трябва да е 0,22 MPa.
В случай, че манометърът показва налягане по-високо от 0,22 MPa завъртете кранчето за налягане
на турбината на лявата страна за да регулирате исканото налягане. Ако налягането е по-ниско от
0,22 MPa тогава завъртете надясно за да регулирате.
Изискване на функцията за водна пулверизация. Моля първо отворете ключа на бутилката за вода
и след  това  с  кранчето  се  регулира  водата  и  другото  кранче  на   пулверизацията.  За  да  спре
завъртете надясно кранчето за вода.
Внимание:   не  отваряйте  кранчето  на  бутилката  за  вода  или  кранчето  на  пулвиризацията;  в
противен случай водата ще се пръсне навън.

2.2 Наконечник. 
Може да бъде отнесено към работа с турбина, но работното налягане за наконечника е 0,32 MPa.

2.3 Трипътна ръкохватка.
Тя може да работи директно без контрол от крака. Трябва само да се натисне „air-jet” бутона за
стартиране.

2.4 Всмукателна система.
Просто  я извадете от скобите за работа. Сложете я обратно на правилното място след работа.
Моля  внимавайте  за  белия маркуч  отзад;  той  е  водещ за всмукателната  система.  Трябва да
приготвите контейнер за конденза.

2.5 Илюстрация на бутоните.
- ключ за пулверизация
- манометър за наконечник
- манометър за помпа
- ключ за наконечник
- ключ за вода
- ключ за бутилка

3. Забележки.
3.1 Внимание за клапана за регулиране на налягането на контрол панела на машината, налягането е

0,5 – 0,6 MPa нагласено от производителя. Не движете този клапан както вие желаете, или юнита
не може да работи нормално когато налягането е прекалено високо, и вие ще повредите тръбите на
наконечника или други компоненти.

3.2 След употреба, изключете захранването, и още веднъж  натиснете педала за контрол за да се
освободи всичкия остатъчен газ в мотора на машината и другите тръби. Уверете се  че налягането
на наконечниците и налягането на компресора са нула. Ако не, машината ще се повреди в резултат
на дългосрочно налягане на остатъчен газ.



4. Спецификации и стандартни аксесоари.
Захранване: 220V/110V 50 Hz/60 Hz
Мощност: 350W
Въздушен поток 40L/Min
Стартово налягане: 0,5 MPa
Максимално налягане: 0.8 MPa
Работно налягане за турбината: 0,34 MPa
Работно налягане за наконечник: 0,32 MPa
Шум: 40 – 45 dB
Нето тегло: 14 kg
Размери: 370*320*320 (ММ)

Стандартни аксесоари:
- Всмукателна система:  1 комплект

- Автоматично заредена въздухо захранваща система:  1 комплект

- Тръба с четири дупки за наконечник:

- Кръгъл педал за контрол: 1 бр.

- Трипътна ръкохватка: 1 бр.

- Бутилка за  чиста вода 600 ml: 1 бр.
Опционални аксесоари:

- Светлина

- Ръчна количка

- Турбина

- Наконечник
5. Пояснение.

Този тип преносим  дентален юнит с компресор който може да работи  директно без да изисква никакъв
резервоар за съхранение на въздух.  Със стабилен източник на чист въздух,  няма проблем с конденза
както при традиционния компресор с резервоар. Лесен е за работа. Също предоставя устойчиво налягане
за турбината, наконечника и друго оборудване като дентален скалер, фотополимерна лампа и др. но тежи
само 14 КГ. Удобен е за носене. Трябва да бъде първият избор на зъболекар който трябва да дава спешна
помощ.

6. Гаранция. 
Гаранция, една година период на валидност
В случаите по-долу не е под гаранция
А. Повреда причинена от човешка грешка
В. Повреда причинена от неподходяща работа
С. Повреда причинена от неспазване изискванията за работа в инструкцията
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