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Kullanım kılavuzundaki simgeler

DİKKAT!
(nesnelerin zarar görme  
ihtimali bulunduğunda)

Genel açıklamalar, 
insanlara veya nesnelere  
yönelik bir tehlike yoktur

UYARI!
(insanların yaralanma  

ihtimali bulunduğunda)

Müşteri hizmetlerini arayın
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Kullanım kılavuzunu  
dikkate alın

Üretim tarihi

Ürün numarası

Seri numarası

Evsel atıklarla birlikte elden 
çıkarmayın

DataMatrix Code

Tıbbi cihaz elektrik güvenliği, mekanik güvenlik ve yangın koruması 
açısından şu yönetmeliklere uygundur: UL 60601-1:2006,
CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90:2005, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2008,  
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005. 25UX (Kontrol No.)

Kullanım kılavuzuna uyun

B tipinin uygulama bölümü 
(intrakardiyal uygulama için 
uygun değildir)

Tıbbi cihaz üzerindeki simgeler

Tıbbi cihazın elektrik gerilimiV
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Ambalaj üzerindeki simgeler

Üst

İkaz! ABD'nin federal yasalarına göre bu tıbbi 
cihazın satışına, ancak bir diş hekimi, bir hekim 
veya başka bir tıp uzmanının talimatı üzerine 
hekimin çalıştığı ve bu tıbbi cihazı kullanmak veya 
kullanılmasını istediği ve çalışma ruhsatına sahip 
olduğu eyalette izin verilmiştir. 

Kırılabilir

Islaklıktan koruyun

İzin verilen sıcaklık aralığı

Hava nemi, 
Sınırlama 

Sembol »Der Grüne Punkt«  
Duales System Deutschland GmbH 

RESY OfW GmbH firmasının kağıt ve 
kartondan üretilen geri dönüştürülebilir 
nakliye ve aktarma ambalajlarına  
ilişkin sembol 

Onaylı kuruluşun  
kimlik numarası ve CE işareti XXXX

Health Industry Bar Code  
standardına göre veri yapısı 

UDI (Unique Device Identification) dahil  
ürün bilgileri için DataMatrix Code 
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1. Giriş

Sizin ve hastalarınızın güvenliği için
Bu kullanım kılavuzunda, tıbbi cihazın nasıl kullanılması gerektiği açıklanmaktadır. Ancak, olası tehlikeli durumlarla ilgili 
uyarıda bulunmamız da gerekmektedir. Sizin, ekibinizin ve tabii ki hastalarınızın güvenliği bizim için büyük önem taşımaktadır.

11 ila 13. sayfalarda yer alan güvenlik uyarılarını dikkate alın. 

Kullanım amacı
Genel dental kullanım için tasarlanmış dental piyasemenler ve dental hava motorları için akışkan beslemesi dahil hava tahrik 
sistemi. Çürük temizliği, kavite ve kron hazırlığı, dolguların çıkarılması, diş ve restorasyon yüzeylerinin düzleştirilmesi, parlatma, 
profilaktik ve endodonti.

Kullanım amacına aykırı bir şekilde kullanım, tıbbi cihazın zarar görmesine neden olarak hasta, kullanıcı ve üçüncü 
şahıslar için tehlike oluşturabilir. 

Kullanıcının yeterlilik düzeyi
Tıbbi cihaz, diş hekimlerine, dental hijyenistlere, dental uzmanlara (profilaktik) ve dental uzman yardımcılara yönelik olarak 
geliştirilmiş ve tasarlanmıştır.  
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1. Giriş

AB yönetmeliğine göre üretim
Tıbbi cihaz 93/42/EEC Yönetmeliği düzenlemelerine uygundur.

 

Üreticinin sorumluluğu
Üretici, tıbbi cihazın güvenliğinin, güvenilirliğinin ve performansının etkilerinden ancak aşağıda belirtilen uyarıların dikkate 
alınması durumunda sorumlu tutulabilir:

> Tıbbi cihaz, bu kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılmalıdır.
> Tıbbi cihaz, kullanıcı tarafından onarılabilecek parçalar içermez. Montaj, değişiklikler veya onarım işlemleri yalnızca W&H 

yetkili servisi (bkz. sayfa 37) tarafından gerçekleştirilmelidir. 
> Uygulama ortamının elektrik tesisatı, IEC 60364-7-710 normunun kurallarına (»Tıbbi amaçlarla kullanılan ortamlarda 

elektrikli cihazların kurulumu«) veya ülkenizde yürürlükte olan mevzuatlara uygun olmalıdır.
> Tıbbi cihazın izinsiz olarak açılması, tüm garanti haklarını geçersiz kılar.
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2. Elektromanyetik uyumluluk (EMV)

Tıbbi elektrikli cihazlar, EMV açısından özel önlemlerin alınmasını gerektirir ve belirtilen EMV yönergelerine uygun şekilde 
kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

W&H, yalnızca orijinal W&H aksesuarlarının ve yedek parçalarının kullanılması şartıyla cihazın EMV yönergelerine uygun 
olduğunu garanti eder. W&H tarafından onaylanmamış aksesuar ve yedek parçaların kullanılması, daha yüksek derecede 
elektromanyetik parazit yayılımına veya elektromanyetik parazitlere karşı dayanıklılığın azalmasına neden olabilir.

Güncel EMV üretici beyanı için http://wh.com adresine gidin
veya beyanı doğrudan üreticiden talep edin.

HF iletişim ekipmanları
Cihaz çalışırken, taşınabilir veya mobil HF iletişim ekipmanlarını (örneğin cep telefonları) kullanmayın.
Bunlar, tıbbi elektrikli cihazları etkileyebilir.



9

3. Ambalajın açılması

 Türbini ve Roto Quick 
kavramasını çıkarın.

 Komple ek parçayı çıkarın.

 Hortumun ek parçasını ve 
tıbbi cihazın koruyucu 
ambalajını çıkarın.  

 Güç kaynağı, elektrik kablosu 
ve hava bağlantı hortumunu 
çıkarın.

 Hortumla birlikte tıbbi  
cihazı çıkarın.

W&H ambalajı çevre dostu olup, ilgili geri dönüşüm kuruluşları 
tarafından elden çıkarılabilir.

Ancak, orijinal ambalajın muhafaza edilmesi önerilir.
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4. Teslimat kapsamı

REF 30242000 Primea kontrol ünitesi

REF 07883900
REF 06700100

Güç kaynağı
Hava bağlantı hortumu

Hortum sabitleme 

Elektrik kablosu

REF 01343700 (EU)

REF 04280600 (CH)

REF 05901800 (DK)

REF 02821400 (USA, CAN, J)

REF 03212700 (UK, IRL)

REF 02909300 (AUS, NZ)

REF 05333500 (BR)
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5. Güvenlik uyarıları

> Tıbbi cihazı ilk kez çalıştırmadan önce 24 saat oda sıcaklığında muhafaza edin.
> Sadece REF 07883900 güç kaynağını kullanın.
> Elektrik kablosunu sadece koruyucu topraklama kontakları olan prizlere takın.
> Her kullanımdan önce kablolu tıbbi cihazda ve türbinde hasar veya gevşemiş parçalar olup olmadığını kontrol edin. 

Olası arızaları giderin veya W&H yetkili servisine başvurun (bkz. sayfa 37). 
> Cihazı her yeni çalıştırdığınızda ayarları kontrol edin.
> Tıbbi cihazda bir hasar mevcut ise cihazı çalıştırmayın.
> Daima doğru çalıştırma koşullarının ve soğutucu fonksiyonunun sağlandığından emin olun.
> Daima yeterli ve uygun soğutucular hazırlayın ve yeterli emiş gücünün sağlandığından emin olun.
> Hava bağlantı hortumunu basınçlı hava açıkken tıbbi cihazdan asla çekmeyin.
> Her uygulamadan önce cihaz için test çalışması gerçekleştirin.
> Dental ünitenin temizleme fonksiyonunu günde bir defa çalıştırın.
> Transmisyon aletlerinin ve frezlerin üretici bilgilerini dikkate alın.

> Yalnızca IEC 60601-1 (EN 60601-1) ve IEC 60601-1-2 (EN 60601-1-2) normlarına uygun dental ünitelerde çalıştırılabilir.

Yanlış kullanım
Tıbbi cihazın usulüne aykırı kullanılması ve izinsiz monte edilmesi, üzerinde değişiklik yapılması veya onarılması ya da 
yönergelerimize uyulmaması, her türlü garantiyi ve diğer hakları geçersiz kılar!
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5. Güvenlik uyarıları

M ve G tehlike bölgeleri
Tıbbi cihaz, IEC 60601-1 / ANSI/AAMI ES 60601-1 uyarınca patlama potansiyeli olan atmosferde veya patlama potansiyeli 
olan oksijen ya da gülme gazı içeren anestetik karışımlarda kullanıma uygun değildir.

Tıbbi cihaz, oksijen oranı yüksek olan mekanlarda kullanıma uygun değildir.

»Tıbbi ortam« adı da verilen M bölgesi, kısa süreliğine düşük miktarda analjezik maddelerin veya tıbbi cilt temizleme ya da 
dezenfeksiyon maddelerinin kullanımı nedeniyle patlama tehlikesi taşıyan bir atmosferin oluştuğu bölümü kapsar. 
M bölgesi, ameliyat masasının altında dışa doğru 30° eğimli olan bir kesik piramidi kapsamaktadır.

»Kapalı tıbbi gaz sistemi« adı da verilen G bölgesi, sürekli veya zaman zaman düşük miktarda patlayıcı karışımların 
üretildiği, saklandığı veya uygulandığı çok taraflı boşlukları kapsamayabilir.

Elektromanyetik alanların oluşturduğu tehlikeler
Kalp pili ve implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (ICD) gibi implante edilebilir sistemlerin işlevselliği, elektrik, 
manyetik ve elektromanyetik alanlardan olumsuz etkilenebilir.

> Tıbbi cihazı kullanmadan önce, hasta ve kullanıcıya kendisinde implante edilmiş bir sistemin olup olmadığını sorun ve 
cihazı gözden geçirin.

> Bir risk-yarar analizi yapın.
> Tıbbi cihaz, implante edilmiş sistemlerden uzak tutulmalıdır.
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> Acil durumlar için uygun tedbirler alın ve sağlık durumunda değişiklikler meydana gelmesi halinde derhal harekete geçin.
> Artan kalp atış hızı, düzensiz nabız ve baş dönmesi gibi belirtiler bir kalp pili veya ICD ile ilgili sorun olduğuna işaret edebilir.

Tıbbi cihaz
Tıbbi cihaz, »sıradan cihaz« (su girmesine karşı korumalı olmayan kapalı cihaz) olarak sınıflandırılır.
 

Güç kaynağı
Sadece birlikte teslim edilen güç kaynağını kullanın.

Elektrik kablosu
Sadece birlikte teslim edilen elektrik kablosunu kullanın.
Elektrik kablosunu sadece topraklanmış bir prize takın.

Tehlike durumunda tıbbi cihazı akım şebekesinden ayırın.
> Fişi prizden çekin!

Sistemin devre dışı kalması
Sistemin komple devre dışı kalması, önemli bir hata değildir.
> Elektrik kablosunu prizden çekin ve tekrar takın.

5. Güvenlik uyarıları
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6. Ekran açıklaması

Program düğmeleri

 ARTI / EKSİ düğmeleri

MODE düğmesi

d/dak cinsinden devir göstergesi
Power

Tactile 

Program 1
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7. Tutucu montajı

Montaj örneği

Cihaz tablası

	Tutucuyu (isteğe bağlı)  
yatay monte edin 
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8. Ekranın çıkarılması – Ekran / Ekran tutucu montajı



Ekran tutucu



Kablo kanalı
(Kablo uzunluğu 70 cm)
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9. Arka taraf açıklaması

Güç kaynağı için 
bağlantı soketi

Hava bağlantı hortumu 
için bağlantı soketi

Dental ünitenin besleme hortumu için 
standart 4 delikli bağlantı (ISO 9168 uyarınca Tip 3)
İsteğe bağlı: Borden 2(3) delik bağlantısı adaptörü

020399000
Borden 2(3) delik 

bağlantısı adaptörü 
(ISO 9168 uyarınca Tip 4)
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10. İlk çalıştırma – Genel

 Dental ünitenin besleme hortumunu (ISO 9168 uyarınca Tip 3) vidalayın.
 Konumlamaya dikkat edin!
 İsteğe bağlı: Borden 2(3) delik bağlantısı adaptörü

 Hava bağlantı hortumunu takın/çıkarın (yöne bağlı):
> Merkezi hava beslemesini kapatın!
> Yalnızca dental kompresörler tarafından hazırlanıp filtre edilmiş, yağdan arınmış ve 

soğutulmuş hava kullanın (maksimum partikül boyutu 25 µm).  
 Hava bağlantı hortumunu dayanma noktasına kadar itin.
 Halkayı geri çekin. Aynı anda hava bağlantı hortumunu çekerek çıkarın.

Besleme hortumu dış çapı:   6 mm
Hava bağlantı hortumu giriş basıncı: 600 – 800 kPa (6 – 8 bar, 87 – 116 psi)
Hava tüketimi:  maksimum 75 Nl/dak

> İlk çalıştırma öncesinde hava bağlantı hortumunun giriş basıncını verilen değerlerle 
karşılaştırın.

Tıbbi cihazın her zaman elektrik şebekesinden ayrılabilir durumda olmasına dikkat edin.
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 Güç kaynağını tıbbi cihaza takın.

 Fişi topraklanmış bir prize takın (90 – 264 V AC, 47 – 63 Hz).

 Fişi prizden çekin.





10. İlk çalıştırma – Genel

	Elektrik kablosunu güç kaynağına takın. 

 Kamçı sistemli dental üniteler için hortum sabitleme
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 Roto Quick kavramasını ve türbini takın  
(bkz. Primea Advanced Air kullanım kılavuzu).

ISO 9168 uyarınca besleme hortumu ile çalıştırma ve 3 bar çalışma basıncı için onaylı tüm 
ürünler kullanılabilir. 

> W&H, bu ürünlerdeki aydınlatmanın (halojen, LED) kusursuz çalıştığını garanti etmez! 
> 3 bar altında standart çalışma basıncı için onaylı ürünler hasar görebilir ve 

kullanılmamalıdır!

10. İlk çalıştırma – Genel
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11. Fabrika ayarları / düğmeler

Program 1 – Ekran göstergesi P1: 
Power 320.000 d/dak

Program 2 – Ekran göstergesi P2:
Power 160.000 d/dak

Program 3 – Ekran göstergesi P3: 
Tactile 60.000 d/dak

ARTI düğmesi Devir, çalışma sırasında maksimum 320.000 d/dak’ya artırılabilir

EKSİ düğmesi Devir, çalışma sırasında maksimum 60.000 d/dak’ya azaltılabilir

MODE düğmesi

»Power« operasyon modundan »Tactile« operasyon moduna geçiş yapın.
Power: »Power« modunda, ayarlanan devir, frezde artan basınç altında sabit 

tutulur ve böylece abrazyon oranı artar.
Tactile: »Tactile« modu, frez üzerindeki basınç arttıkça abrazyon oranını 

düşürür.
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Devir; P1, P2, P3'te minimum 60.000 d/dak'dan maksimum 320.000 d/dak'ya kadar ayarlanabilir. 

Kaydedilen tüm ayarların onaylanması için ayarlanan değerler yanıp söner ve bir sinyal sesi duyulur.

12. Kullanım – Devir ve mod değiştirme / kaydetme 

 Devri azaltın

 Devri artırın

 Program düğmesine (P1, P2 veya P3) basın.

 Kaydetmek için program düğmesini (P1, P2 veya P3) yakl. 2 saniye basılı tutun.

 MODE düğmesini kullanarak »Power« operasyon modunu »Tactile« operasyon moduna geçirebilirsiniz.  
Ekranda »Tactile« ifadesi belirir.
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13. Kullanım – Genel Kurulum Menüsü 

Aynı anda ARTI ve EKSİ düğmelerine basarak, her programdan kurulum menüsüne girebilirsiniz.

  

Kaydedilen tüm ayarların onaylanması için ayarlanan değerler yanıp söner ve bir sinyal sesi duyulur.

 ARTI ve EKSİ düğmelerini aynı anda yakl. 3 saniye basılı tutun. Ekranda 
»Setup« ifadesi belirir.

 Kurulum menüsünde gezinmek için program düğmesi P1’e basın.

 İlgili kurulum menüsünde ayarları değiştirmek için ARTI / EKSİ düğmelerine basın.

 Kaydetmek için program düğmesi P1'i yakl. 2 saniye basılı tutun.
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14. Kullanım – Çıkış programına geri dönme

Ekranda çıkış programı belirir.

ARTI ve EKSİ düğmelerini aynı anda yakl. 3 saniye basılı tutarak kurulum menüsünden çıkabilirsiniz.

15. Fabrika ayarlarını geri yükleme

P1, P2 ve P3'ü aynı anda yakl. 3 saniye basılı tutun (bkz. sayfa 21).
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16. Kullanım – Kurulum Menüsü 

»Pedal«

»Sound«

»LED«

> Pedal: ON/OFF
> Pedal: STEP: 60.000 d/dak'dan ayarlı değere kadar değişken (maksimum 320.000 d/dak)

> Sound: ON
> Sound: OFF

> Devam süresinin ayarlanması: 0'dan maksimum 60 saniyeye kadar
 Fabrika ayarı = 5 saniye
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17. Stand-by modunun devre dışı bırakılması

Primea tıbbi cihazının aktif bir antiretraksiyon valfi vardır. 

Aktif antiretraksiyon valfi, frezde kaçak varken Primea türbininin başında aşırı basınç oluşturur. Bu sayede, Primea türbininin kaçak 
sırasında aerosol emişini önler.

Bu fonksiyon yalnızca Primea türbinleri ile etkindir.

Ayak pedalına veya herhangi bir düğmeye basarak Stand-by modunu devre dışı bırakabilirsiniz.

18. Aktif antiretraksiyon valfi
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19. Hata mesajları

Gösterge Hata açıklaması Çözüm	

Hata 1
Elektronik devrenin aşırı ısınması/aşırı 
yüklenmesi

>  Tıbbi cihazı şebekeden ayırın
  Sistemin soğuması için 5 dakika bekleyin
  Tıbbi cihazı tekrar açın ve fonksiyonu yeniden başlatın

Hata 2 Açma işlemi sırasında ayak pedalına basıldı > Ayak pedalına basmayın

Hata 4 Açma işlemi sırasında ekran düğmelerine basıldı > Ekran düğmelerine basmayın

Hata 5
15 dakikalık kesintisiz çalışma sonrasında süre 
sınırlaması

> Ayak pedalının pedalını kontrol edin
> Ayak pedalına artık basmayın (boşaltın)

Hata 6 »Primea Advanced Air« uygulama bölümü hatası >  Türbinin kavramaya doğru şekilde bağlandığından emin olun
  Türbini değiştirin

Hata 7
»Primea Advanced Air« çalışma hatası veya
standart türbin takılı

> Besleme hava basıncını kontrol edin 
> Standart türbin modunda çalıştırma (bkz. sayfa 29)

Yeniden 
başlatma

> Güç kaynağını açın/kapatın
> Sistemi yeniden başlatın

Hata örn. 05 6303  > Hemen W&H yetkili servisine başvurun

Belirtilen hatalardan herhangi bir tanesi giderilemezse W&H yetkili servisi (bkz. sayfa 37) tarafından bir kontrol yapılmalıdır.
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20. Primea Advanced Air türbini fonksiyon testi

Primea Advanced Air türbini algılanmadı veya çalışabilir durumda değil:
Ekranda »Kesik çizgiler« ve »!« ifadeleri 6 kez yanıp söner. Ekranda »Error 7« 
ifadesi belirir.  

	Besleme hava basıncını kontrol edin. 
 Besleme hattında değişiklik yapılıp yapılamayacağını doğrulayın 

(örn. bağlantı, darboğazların ortadan kaldırılması)
 Standart türbin moduna geçmek için »P1« ve »Mode« düğmesini aynı anda yakl. 

3 saniye basılı tutun.

	Ayak pedalına basın. 
Sistem, Primea Advanced Air türbinin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. 

 Test sırasında ayak pedalına basın. 
 Testin bitmesini bekleyin (maks. 8 saniye). 

Ekranda »Kesik çizgiler« ifadesi belirir.

Primea Advanced Air türbini algılandı veya çalışabilir durumda:
Advanced Air çalıştırılır.
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21. Standart türbin kullanımı

Ekranda »Error 7« ifadesi belirir.

 Standart türbin moduna geçmek için »P1« ve »Mode« düğmesini aynı anda yakl. 
3 saniye basılı tutun. 

Bir sinyal sesi duyulur. 

Standart türbin modu
»P1« ve »Mode« sürekli yanar.

Kesik çizgiler ve »Basic«, standart türbin modunu işaret eder.
Primea Advanced Air artık etkin değil!
Devir / mod artık ayarlanamaz.

	Primea Advanced Air moduna yeniden girmek için »P1« ve »Mode« düğmesini aynı 
anda yakl. 3 saniye basılı tutun.

Bir sinyal sesi duyulur. 

Primea tıbbi cihazında standart türbinler de kullanabilirsiniz.

	Ayak pedalına basın. 
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Temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili yerel ve ulusal kanunları, yönetmelikleri, normları ve yönergeleri dikkate alın.
 

> Koruyucu giysi kullanın. 
> Ürünü, her tedaviden sonra derhal temizleyin ve dezenfekte edin.

Tıbbi cihaz
> Tıbbi cihaz mekanik temizlik (termal dezenfektör) ve sterilizasyon için onaylanmamıştır.
> Tıbbi cihazı suya batırmayın ve/veya akan suyun altında temizlemeyin.

Ön dezenfeksiyon
> Aşırı kirlenme durumunda önce dezenfeksiyon bezleriyle temizleyin.

Yalnızca protein bağlayıcı etkisi olmayan dezenfeksiyon maddelerini kullanın.

El ile temizlik ve dezenfeksiyon
Tıbbi cihazın ekranı yalıtımlıdır ve silinebilir.

W&H, dezenfeksiyonun silinerek yapılmasını önerir.

> Yalnızca resmî olarak tasdik edilmiş kuruluşlar tarafından onaylanmış, klor içermeyen dezenfeksiyon maddelerini kullanın.
> Dezenfeksiyon maddesini kullanırken üreticinin talimatlarına uyun.

22. Hijyen ve bakım
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22. Hijyen ve bakım

Yeniden çalıştırmadan önce 
> Tıbbi cihazın tamamen kurumasını bekleyin.

Fişte nem, hatalı çalışmaya neden olabilir! (Kısa devre tehlikesi)

Kablo, hortum

Kabloyu döndürmeyin veya bükmeyin! Küçük çaplı bir şekilde sıkıca sarmayın!

Besleme hortumu mekanik temizlik (termal dezenfektör) ve sterilizasyon için onaylanmamıştır.

Ön dezenfeksiyon
> Aşırı kirlenme durumunda önce dezenfeksiyon bezleriyle temizleyin.

Yalnızca protein bağlayıcı etkisi olmayan dezenfeksiyon maddelerini kullanın.

> Yalnızca resmî olarak tasdik edilmiş kuruluşlar tarafından onaylanmış, klor içermeyen dezenfeksiyon maddelerini kullanın.
> Dezenfeksiyon maddesini kullanırken üreticinin talimatlarına uyun.



32

23. W&H aksesuarları

REF 07883900
REF 10402400
REF 10403400
REF 30222000
REF 30221000
REF 07912400

Güç kaynağı
Roto Quick kavrama RQ-24
Roto Quick kavrama RQ-34 
Primea Advanced Air türbin RG-97 L
Primea Advanced Air türbin RK-97 L
Vida seti

020399000
Borden 2(3) delik 

bağlantısı adaptörü

07712700
Vida setli 

ekran tutucu

07842200
Vida setli 

tutucu

Yalnızca orijinal W&H aksesuarları ve yedek parçalarını ya da W&H tarafından onaylanmış aksesuarları kullanın.
Tedarik yeri: W&H Partner

07944590
Tepsi
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24. Servis

Periyodik kontrol  
Cihazın ve aksesuarlarının düzgün ve güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığı belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Yasal olarak 
daha kısa zaman aralıkları öngörülmediği sürece bu kontrol en az üç yılda bir kez yapılmalıdır. Kontrol, yetkili bir kuruluş 
tarafından yapılmalı ve aşağıdaki noktaları kapsamalıdır:

> Dış yüzeyin görsel kontrolü 
> Güvenlikle ilgili değişikliklerin kontrolü
> Cihazdaki elektrik kaçağının ölçümü
> Hastaya ulaşan kaçak akımın ölçümü
> Teknik açıdan güvenlikle ilgili arızalardan şüphelenildiğinde iç kısmın görsel kontrolü, örneğin gövdede mekanik hasar 

veya aşırı ısınma belirtisi olduğunda
> Belirtilen güç kaynağının kullanıldığına dair kontrol

Mükerrer kontroller yalnızca W&H yetkili servisi (bkz. sayfa 37) tarafından gerçekleştirilmelidir.

Onarım 
Bir arıza meydana geldiğinde, kumanda elektronik devresinin de kontrol edilmesi gerektiği için tıbbi cihazı komple gönderin!

Geri gönderme
> Sorularınız olduğunda W&H yetkili servislerinden birine başvurun (bkz. sayfa 37).
> Geri gönderirken orijinal ambalajı kullanın!
> Kabloyu döndürmeyin veya bükmeyin! Küçük çaplı bir şekilde sıkıca sarmayın! (Hasar tehlikesi)
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25. Teknik bilgiler

Model: AF-100
Gerilim beslemesi: 30 – 32 V 
Voltaj: 100 – 240 V
Ölçüler (mm) (GxDxY): 156 x 211 x 92
ISO 9168 besleme bağlantısı 
Üfleme hava basıncı: 3 ± 0,3 bar
Su basıncı: 0,7– 2 (1,5) bar
Çip hava basıncı: 3 ± 0,3 bar

Ortam koşulları
Saklama ve taşıma sıcaklığı: -40°C ila +70°C
Saklama ve taşıma sırasında hava nemi: %8 ila %80 (bağıl), yoğuşmasız
Çalışma sıcaklığı: +10°C ila +35°C
Çalışma sırasında hava nemi: %15 ila %80 (bağıl), yoğuşmasız
İzin verilen ortam basıncı: 70 – 106 kPa
Kirlenme derecesi: 2
Aşırı gerilim kategorisi: II
Kullanım yüksekliği: deniz seviyesinden maksimum 3.000 metreye kadar

IEC 60601-1 / ANSI/AAMI ES 60601-1 uyarınca tıbbi elektrikli cihazların güvenliği ile ilgili genel spesifikasyonların 6. paragrafına 
göre sınıflandırma

B tipi uygulama parçası (intrakardiyal uygulama için uygun değildir)
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26. Elden çıkarma

Parçaları elden çıkarırken kirli olmadıklarından emin olun.

Elden çıkarma ile ilgili yerel ve ulusal kanunları, yönetmelikleri, normları ve yönergeleri dikkate alın.   
> Atık elektrikli cihazlar 
> Ambalaj
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Ga ra n ti  B e y a n ı

24  a y  g a ra n ti

Bu W&H tıbbi cihazı, yüksek nitelikli uzman kişiler tarafından büyük bir özenle üretilmiştir. Çok sayıda test ve kontrol, cihazın 
kusursuz bir şekilde çalışmasını garantilemektedir. Lütfen garanti haklarınızın yalnızca cihazla birlikte verilen kullanım 
kılavuzundaki tüm talimatların yerine getirilmesi durumunda geçerli olacağını göz önünde bulundurun.

Üretici olarak W&H, satın alma tarihinden itibaren 24 aylık garanti süresince malzeme veya üretim hatalarından sorumludur. 
Aksesuarlar ve sarf malzemeleri (RM contası) garanti kapsamı dışındadır.

Yanlış tedavi veya W&H tarafından yetkilendirilmemiş üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen onarımlar sonucu meydana 
gelen hasarlar garanti kapsamı dışındadır! 

Garanti talepleri (satın alma belgesiyle birlikte) satıcıya veya W&H yetkili servisine yapılmalıdır. Garanti hizmetinin yerine 
getirilmesi, garanti süresini uzatmaz.
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W&H yetkili servisleri

W&H web sitesini ziyaret edin: http://wh.com
Size en yakın W&H yetkili servisinin yerini »Servis« menüsünden öğrenebilirsiniz.
Internet bağlantınız yoksa, lütfen aşağıdaki irtibat bilgilerini kullanın:

W&H Dental Ticaret Limited Sirketi, Kisikli Mah. Alemdag Cad. No. 59/2, 34692 Çamlica, Üsküdar / Istanbul 
t + 90 216 505 88 40, f + 90 216 505 88 43, E-Mail: service.tr@wh.com
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