Kullanım Kılavuzu

IMP-H_ind P1_TR
27/08/2019

2

1.

Giriş 			

1.1

Genel Bilgiler .....................................................................................................................7

1.2

Sınıflandırma/Düzenlemeler .............................................................................................7

1.3

Güvenlik Talimatları ..........................................................................................................7

1.4

Garanti ................................................................................................................................8

1.5

IGN®-Calbénium® protokolü ...........................................................................................9

2.

Açıklama

2.1

Genel açıklama ................................................................................................................10

2.2

Ayrıntılı açıklama .............................................................................................................11

10

2.2.1

PE8 üniti ve koltuğu ..................................................................................................11

2.2.2

Alet konsolu ...............................................................................................................11
Bükülü kollardaki aletler

12

Asma kordonlar üzerindeki aletler

12

Calbépuls

13

2.2.3

Asistan istasyonu ..................................................................................................... 13

2.2.4

Klavye veya kontrol ekranı ...................................................................................... 14

2.2.5

2.3

7

Dokunmatik tuş takımları

14

Neo dokunmatik ekran - Akıllı kart

14

Evolution dokunmatik ekran - USB bellek

15

Ayak pedalı ................................................................................................................ 15

IGN®-CALBENIUM® sistemi ..........................................................................................16
2.3.1

Lavabo ....................................................................................................................... 16

2.3.2

Cerrahi aydınlatma ................................................................................................... 17

2.3.3

Amalgam ayracı ........................................................................................................ 17

2.3.4

Kapalı Devre Kamera Sistemi .................................................................................. 17

3.

Kullanım

18

3.1

Güç açma/kapatma .........................................................................................................18

3.2

Acil durum yükseltme .....................................................................................................18

3.3

Baş dayanağının ayarlanması ........................................................................................19
3.3.1

Mekanik kilitleme ...................................................................................................... 19

3.3.2

Pnömatik destek ....................................................................................................... 19

3

3.4

Çift yönlü konumlandırma ..............................................................................................19

3.5

Ayak pedalı ......................................................................................................................20

3.6

3.7

3.5.1

Yuvarlak pnömatik pedal .......................................................................................... 20

3.5.2

Pnömatik kademeli pedal ......................................................................................... 21

3.5.3

Elektrikli kademeli pedal .......................................................................................... 22

3.5.4

Kablosuz kademeli pedal ......................................................................................... 23

Dokunmatik tuş takımı komutları ...................................................................................24
3.6.1

PE8 One tuş takımı kontrolleri ................................................................................. 24

3.6.2

PE8 EVO ve NEO klavye kontrolleri ........................................................................ 26

3.6.3

Sürücü konsolu altındaki ilave komutlar ................................................................ 27

“Neo" tek renkli dokunmatik ekran kontrolleri .............................................................28
3.7.1

Kullanıcı akıllı kartının takılması ............................................................................. 28

3.7.2

Bir kullanıcı kartı oluşturma .................................................................................... 28

3.7.3

Neo ekranındaki simgelerin kullanılması ............................................................... 29

3.7.4

Ana ekrandaki işlevler .............................................................................................. 29

3.7.5

Ayarlar menüsü ......................................................................................................... 31

3.7.6

3.7.7

Ayarlar menüsünde gezinme

31

Saat ve zamanlayıcı

31

Klavye bip sesi

31

Cerrahi aydınlatma

32

Koltuk ve lavabo pozisyonları

32

Bardak doldurma ve hazne durulama spreyi

33

Calbépuls

33

Türbin menüsü .......................................................................................................... 34
Türbin varyasyonu modunun seçilmesi

35

Alternosprey ile ya da olmadan seçim

35

Motor menüsü ........................................................................................................... 35
Pedalı kullanarak motor yönünü tersine çevirme seçimi

3.7.8

Plak giderici menüsü ................................................................................................ 37
Plak giderici varyasyonu seçimi

3.7.9

3.8

37

MX mikromotor menüsü ........................................................................................... 37
% olarak motor torku değeri

39

Otomatik ileri zaman ayarı

39

"Evolution" renkli dokunmatik ekran kontrolleri .........................................................40
3.8.1

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması .................................................................................. 40

3.8.2

Evolution ekranındaki simgelerin kullanılması ...................................................... 40

3.8.3

Ana ekrandaki işlevler .............................................................................................. 41

3.8.4

Ayarlar menüsü ......................................................................................................... 43
Ayarlar menüsünde gezinme

4

36

43

3.8.5

3.8.6

Koltuk ve lavabo pozisyonları

43

Saat ve zamanlayıcı

43

Cerrahi aydınlatma

44

Bardak doldurma ve hazne durulama spreyi

45

Calbépuls

45

Parolayı Değiştirme/Dili Değiştirme

46

İnterkomünikasyon görüntüsü

46

Elektronik şeması tanılamaları

47

Kullanıcı programlarıyla çalışma ............................................................................. 48
Bir program oluşturma

48

Programı değiştirme

49

Türbin menüsü .......................................................................................................... 50
Türbin varyasyonu modunun seçilmesi

51

Alternosprey ile ya da olmadan seçim

51

Parça püskürtmesi seçimi

51

3.8.7

Plak giderici menüsü ................................................................................................ 52

3.8.8

MX mikromotor menüsü ........................................................................................... 54

3.8.9

Hız çarpım katsayısının programlanması

56

Ayağınızı kullanarak motor yönünü tersine çevirme seçimi

56

Otomatik ileri zaman ayarı

56

Ayarların bir USB belleğe yedeklenmesi ................................................................ 57

4.

HİJYEN VE BAKIM

58

4.1

Genel Bilgiler ...................................................................................................................58

4.2

CALBENIUM® ..................................................................................................................58
4.2.1

Saklama ..................................................................................................................... 58

4.2.2

Kullanım için tedbirler .............................................................................................. 58

4.2.3

CALBENIUM yedeği .................................................................................................. 59

4.3

Bakım kılavuzu ................................................................................................................60

4.4

Bakım prosedürleri .........................................................................................................61
4.4.1

Calbépuls’un Kullanılması ....................................................................................... 61

4.4.2

Aspisept’in Kullanılması .......................................................................................... 61

4.4.3

Alet kordonlarını arıtma ........................................................................................... 62

4.4.4

Lavabo haznesinin temizlenmesi ............................................................................ 62

4.4.5

Asistan istasyonu filtresinin temizlenmesi ............................................................ 62

4.4.6

Emiş kordonlarının dezenfeksiyonu ....................................................................... 63

4.4.7

Alet kordonlarının dezenfeksiyonu ......................................................................... 64

4.4.8

Alet tutucuların temizlenmesi .................................................................................. 67

5

6

4.4.9

Filtre kartuşunun değiştirilmesi .............................................................................. 67

4.4.10

Dış yüzeylerin bakımı ............................................................................................... 68

4.4.11

Kordonların bükülü kollara yerleştirilmesi ............................................................. 68

4.4.12

Hava ve su basınçlarının kontrol edilmesi - Su filtresi .......................................... 69

4.4.13

Mikromotorlar, türbinler ve el aletlerinin temizliği ve yağlanması ....................... 69

5.

ÖNLEYİCİ BAKIM

70

6.

B ASİT ARIZALAR VE SORUN GİDERME

70

6.1

SSS - Belirtiler ve Çözümler ...........................................................................................71

6.2

Spreylerde köpürme .......................................................................................................72

6.3

Bir sigortanın değiştirilmesi ...........................................................................................73

7.

TEKNİK ÖZELLİKLER

7.1

Hacim boyutları ...............................................................................................................74

7.2

Teknik özellikler ...............................................................................................................75

7.3

Kablosuz pedal ................................................................................................................75

74

1.
1.1

Giriş
Genel Bilgiler

Bu kılavuzda AIREL-QUETIN PE8 diş hekimliği ekipmanın farklı sürümlerinin kullanımı açıklanmaktadır:
• PE8 One
• PE8 Neo
• PE8 Evolution
PE8 ekipmanı diş tedavisi içindir ve diş hekimleri tarafından kullanılmalıdır.
• K2 ekipmanını kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Ekipmanınızı en iyi
koşullarda kullanmanıza izin vermek için yazılmıştır.
• Bu kılavuzda verilen ve örnek olarak gösterilen sayısal değerler, metinde belirtilmedikçe,
önerilen değerler olarak düşünülmemelidir.
• Şekiller, K2'nin farklı fonksiyonlarını gösterme amaçlıdır. Sözleşmeli değiller. Tüm
donanım çeşitlerini temsil ettiklerini iddia etmiyorlar..

1.2

Sınıflandırma/Düzenlemeler

AIREL-QUETIN PE8 diş hekimliği ekipmanı aşağıdaki standartlara uygundur:
EEC Direktifi 93/42

Sınıf IIa tıbbi cihaz (2195 - EC işareti)

Standart IEC 60950-1 / 60417-5019

Sınıf I Elektrik Koruması. Topraklama terminali ile
işlevsel yalıtım.

Standart IEC 60601-1

Tip B

Standart IEC 60529

Su püskürtmesine karşı koruma

Standart EN 60601-1-2

Elektromanyetik girişim yaymaz ve yeterli bağışıklığa
sahiptir.

Standart IEC 80601-2-60

Temel güvenlik için özel şartlar ve
Dental ekipmanın temel performansı

1.3

IPX1

Güvenlik Talimatları
Cihaz üzerindeki elektrikle ilgili çalışmalar, satış sonrası hizmetler departmanımız veya vasıflı personel
tarafından gerçekleştirilmelidir.
AIREL-QUETIN bu personele sorun giderme ile ilgili teknik bilgileri temin eder.
Her türlü elektrik çarpması riskinden kaçınılması için, cihazın topraklamalı bir elektrik şebekesine
bağlanması zorunludur.
"UYARI" CİHAZDA değişiklik yapılması yasaktır.
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ÖNEMLİ ÖNERİLER
- Alev alır anestezik karışım mevcutken kullanmayın.
- Sıvı bağlantıları, yürürlükteki düzenlemelere uygun olmalıdır.
ISO 7494-2 Diş hekimliği standartları - Diş ünitleri - Kısım 2: Su ve hava beslemesi.
- Aralıklı servis.
- PE8 ünitini kullanım sonrasında her gece kapatın.
- Geçerli parçalar: Oturak, muhafaza (koruyucu kılıf)
- Bu cihaz sadece profesyoneller tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- EM cihaza her türlü değişiklik yasaktır.
- NF EN 60601-1 standardının gereksinimlerine göre, cihaz radyo parazitine neden olabilir ve /
veya yakındaki bir cihazın çalışmasını bozabilir. Üretici tarafından dahili bileşenlerin yerine koymak
için satılan ekipmanlar dışında, belirtilenlerin dışındaki aksesuarların, transdüserlerin ve kabloların
kullanılması, emisyonların artmasına veya bağışıklığın azalmasına neden olabilir. Cihazın
- Cihaz başka cihazlarla birlikte kullanılmamalı veya üst üste konmamalıdır.
Bu koşul sağlanamıyorsa, bu yapılandırmada doğru işlemi test edin.
- Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazları, cihazın 30cm yakınında kullanılmamalıdır. Aksi takdirde,
ekipmanın performansındaki bozulma hissedilebilir.

EMİŞ BORUSUNDA PARAZİT UYARISI
Emiş esnek biriminin içindeki mevcut mıknatıs, kalp pillerini ve ICD’yi olumsuz etkileyebilir.
Bu nedenle, pratisyen, sertleştirme sırasında her türlü riskten kaçınmak için emiş borusunun cihazın
karşı tarafında kaldığından emin olmalıdır.
Aşağıda tüm kullanım tedbirleri yer almaktadır:
• Emiş borusunun manyetik parçasının kalp pilinden uzakta durduğundan emin olun
• Kalp pilinden sesli sinyal geliyorsa, lütfen emiş borusunun manyetik parçasını sesli sinyal durana
kadar uzaklaştırın. Bu şekilde olası riskten kaçınılabilir.

1.4

Garanti

Tüm cihazlarımız azami itina ile üretilmekte ve müşterilerimize teslim edilmeden önce ISO 7494-1
standardına göre test edilmektedir.
Yeni PE8 cihazları, teslimatı takip eden 2 yıl boyunca kusurlu parça garantisi kapsamındadır.
Her bir cihaz ile ilgili tüm özel bilgiler, koltuğun oturağının altında yer alan seri numarası etiketinde
belirtilmiştir.
Garanti, üreticinin talimatlarına göre kusurlu parçanın değiştirilmesi veya onarılmasını içerir.
ÖNEMLİ ÖNERİLER
Aletler (türbin, mikromotor, plak giderici, neşter, sertleştirme ışığı vb.) ilgili üreticilerinin özel garanti
koşullarına (garanti dönemi ve kullanım koşulları) tabidir.
Çalıştırma garantisi yalnızca AIREL-QUETIN tarafından temin edilen ya da uyumlu aletler için
sunulmaktadır.

Garanti, ampuller, cam parçalar, kömürler, ısı kartuşları, kapasitörler, sigortalar, müşteri tarafından
temin edilen parçalar veya garanti dönemi içinde normal aşınmaya maruz kalan diğer parçaları
kapsamamaktadır.
Aşağıdaki durumlarda garanti geçersiz kılınır ve AIREL-QUETIN’in her türlü sorumluluğu ortadan
kalkar:
• Cihazda, üreticinin belirttiği özellikler dışında değişiklikler yapıldığında ya da orijinal parçalar diğer
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kaynaklardan elde edilen parçalarla değiştirildiğinde.
• Hasar, sorunlu bakım, yanlış kullanım, operatörün ya da AIREL-QUETIN tarafından yetki verilmemiş
kişilerin hatası sonucu ortaya çıktığında.
- Hiçbir koşul altında, yukarıda tanımlanan garanti cihazın çalıştırılması nedeniyle kişi veya eşyaların
gördüğü hasarı kapsamayacaktır.
- Anlaşmazlıklar durumunda, taraflar açıkça Créteil Ticaret Mahkemesi’nin yargı yetkisini kabul
etmektedir.

1.5

IGN®-Calbénium® protokolü

PE8 diş üniti, EEC Direktifi 93/42 - Sınıf IIb tıbbi ekipman kapsamında püskürtme suyu artırması için
IGN® hijyen sistemi ile donatılmıştır.
“Sıfır kalıcı mikrop” hedefine ulaşılabilmesi için NF EN 1717 standardına uygun işletimi ve izlenilebilirliği
sağlayacak IGN® protokolü uygulanmaktadır.
ÖNEMLİ ÖNERİLER
IGN® ve CALBENIUM® PE8 ünitinizin hijyeni için temel nitelikte bir çifttir:
- IGN® sisteminde CALBENIUM® dışında bir ürün kullanılmamalıdır. Tüm diş ünitleriyle uyumluluğu
sağlamak ve ürünün dahili bileşenlere zarar vermediğinden emin olmak üzere CALBENIUM® üzerinde
bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
- Uygunsuz ürünlerin kullanılması, bileşenlerde oksitlenmeye ve iletken membranlarda
devulkanizasyona neden olabilir. Bu tür kusurların bulunması halinde, AIREL-QUETIN IGN® protokolü
ile ilgili kullanım kaydını kaldırma hakkını saklı tutmaktadır.
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2.
2.1

Açıklama
Genel açıklama

3
7

2
6

4

1

5

1

PE8 üniti

2

Hasta koltuğu

3

Ekipman kolu

4

Alet konsolu

5

Ayak pedalı

6

Asistan istasyonu

7

Lavabo

Operatörün diş ile ilgili sorunları tespit ederek tedavi uygulaması ve/veya önleyici eylemlerde
bulunmasını sağlayan diş üniti.
Hasta popülasyonu: 4 yaş ve sonrası
Operatör (pratisyen) diş cerrahisi diplomasına sahip olmalıdır
Cihaz haftada birden daha az sıklıkta kullanılacaksa, sistemde haftada bir arıtma yapılması
zorunludur
Bu genel görünüm, ekipman sürümü çeşitliliğini temsil etmemektedir.
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2.2

Ayrıntılı açıklama
2.2.1

PE8 üniti ve koltuğu
4

2

5
1

3

1

Açma-kapatma düğmesi

2

Acil durum yükseltme düğmesi

3

Mekanik kilitli ya da pnömatik destekli baş dayanağı

4

Hafızalı köpüklü suni deri döşeme.

5

Çıkarılabilir kapak.

2.2.2

Alet konsolu

PE8 konsolu, 2 versiyon halinde sunulmaktadır: aletler, pratisyenin tercihine göre dik veya ters olarak
yerleştirilir.

Otomatik etkinleştirilen kordonlar
Ekipman yaylı kolu

Calbépuls®

Kontrol tuş takımı (3 model)
Dönüşlere engel olmayan tutacak

Aletler

Servikal tablet
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2.2.2.1

Bükülü kollardaki aletler

Aletler ters bir şekilde durur.
Aletlerinin birbirinin üzerine gelmediğinden emin olun.
Bükülü kollardaki açıklık ve eklemlenme:
Uzun kordon uzunluğu ile birlikte maksimum esneklik.
(En fazla 8 alet).

2.2.2.2

Asma kordonlar üzerindeki aletler

Aletler yukarı bakar.
Asma kordonlarda yaylı geri çekiş işlevi bulunur.
Yükseltilebilir konsol: diğer alet modüllerini ekleme seçeneği
(en fazla 6 alet).

Çıkarılabilir kılavuz:
Aletler, yerinden çıkarılarak kılavuzlu veya kılavuzsuz olarak kullanılabilir.

Aletlerin değişken eğimi:
Konumlandırmak için bir bloku tutun.
Aralık: yaklaşık 45°.
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2.2.2.3

Calbépuls

Calbépuls® basınçlı hava püskürtme ve CALBENIUM® çözeltisi
kullanılarak aletlerin harici dekontaminasyonu için kullanılır
Konsültasyon sırasında aletlerin temizlenmesi için ve her hastadan sonra
sterilizasyon öncesinde aletlerin ön temizlikten geçirilmesi amacıyla
kullanılır.
Dekontaminasyon ve kurutma süreleri ayarlanabilir.
Daha ayrıntılı bilgi için çeşitli klavyelerin “ayarlar” menülerine ve
§ 4.4.1, sayfa 61 kısmına bakın.

2.2.3

Asistan istasyonu
Aspisept®

Dokunmatik kontrol
tuş takımı
Otomatik seçilen emiş
kanülleri

Döner raf
Dalgalı kordonlar

Asistan istasyonunun ergonomisi, 2 kollu veya 4 kollu tedaviyi mümkün kılar.
Emiş kanülleri, modüllerin eklenmesiyle diğer aletler ile takviye edilebilir.
Aspisept®, Calbénium® solüsyonu kullanılarak emiş kordonlarının dahili dekontaminasyonu için
kullanılan bir sistemdir.
Kullanım hakkında bilgi için bkz. § 4.4.2, sayfa 61.
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2.2.4

Klavye veya kontrol ekranı

PE8 ekipmanı için 3 klavye veya kontrol ekranı modeli sunulmaktadır: bir tuş takımı ve iki dokunmatik
ekran modeli.
Bu 3 model su geçirmezdir ve bu nedenle de uzun ömürlüdür.

2.2.4.1

Dokunmatik tuş takımları

Asistan istasyonu bir dokunmatik tuş takımı ile donatılmıştır.
One Modeli (pratisyen istasyonunu da barındırır)

Neo / Evo modeli

Komutların ayrıntılı açıklamaları için bkz.
§ 3.6, sayfa 24.

Komutların ayrıntılı açıklamaları için bkz.
§ 3.7, sayfa 28.

Bu klavyeler, koltuk, lavabo, bardak doldurma spreyinin konumları ile bir yardımcı işlevi kontrol etmek
için kullanılır.

2.2.4.2

Neo dokunmatik ekran - Akıllı kart

Yandaki görselde Neo ana sayfası gösterilmektedir.
Herhangi bir alet seçili olmadığında görüntülenir.
Alet seçilir seçilmez ekran otomatik olarak değiştirilir ve alete özgü
komutları görüntüler.
Farklı menülerin ayrıntıları için bkz. § 3.7, sayfa 28.

Bu ekranın çalışması için bir akıllı kart yerleştirilmesi gerekmektedir.
PE8, varsayılan ayarlar ve fabrika ayarları dahil olmak üzere iki "kullanıcı"
kartı ile birlikte sunulur.
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2.2.4.3

Evolution dokunmatik ekran - USB bellek

Yandaki görselde Evolution ana sayfası gösterilmektedir.
Herhangi bir alet seçili olmadığında görüntülenir.
Alet seçilir seçilmez ekran otomatik olarak değiştirilir ve alete özgü
komutları görüntüler.
Farklı menülerin ayrıntıları için bkz. § 3.8, sayfa 40.

PE8 Evolution, ünit işlemcisinde saklanan fabrika ayarları ile teslim edilir.
Bir USB bellek de temin edilmektedir.
Bu da bir PE8 cihazından diğerine geçerken belirlediğiniz parametreleri
de taşıyabilmeniz için özelleştirilmiş ayarlarınızı kaydedebilmenizi sağlar.
Ekipman değişikliği yapmamanız halinde bu belleği kullanmanıza gerek
yoktur.

2.2.5

Ayak pedalı

PE8 pedalı 4 modelde sunulmaktadır.
Bu farklı modellerin pedal kontrolleri için bkz. § 3.5, sayfa 20.

Pnömatik yuvarlak pedal Kablolu
bağlantı

Elektrikli kademeli pedal Kablolu
bağlantı

Elektrikli kademeli pedal Kablosuz
bağlantı (Evolution’da)

Pnömatik kademeli pedal Kablolu
bağlantı
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2.3

IGN®-CALBENIUM® sistemi
Aletler

Aspisept®
Calpépuls®

Dekontamine edilmiş su
Calbénium®

Şebeke suyu

şişesi

PE8 ünitine entegre olan IGN® pratisyenin CALBENIUM® ile işlem görmüş bir püskürtme suyu ile birlikte
çalışabilmesini sağlar.
IGN®-CALBENIUM® sistemi alet spreylerini, Calbépuls® ve Aspisept® ürünlerini sağlar.
IGN®, püskürtme suyunda CALBENIUM® ürününü otomatik olarak seyreltir.
PE8 versiyonunuza bağlı olarak IGN® MAG veya EVO sunulacaktır.
IGN® sistemi, dolu CALBENIUM® şişesi ile kullanım için hazır olarak teslim edilir.
Şişe değişikliği için bkz. § 4.2, sayfa 59.

2.4 İsteğe bağlı ekipman
Seçeneklerin PE8 modeliniz ile uyumluluğu hakkında bilgi edinmek için lütfen Satış departmanıyla
iletişime geçin.

2.3.1

Lavabo
Bardak doldurma hortumu

Hazne durulama hortumu
Çıkarılabilir hazne

Cam hazne, kolay temizlik için çıkarılabilir.
Bir dayanak üzerine monte edilir: hastanın konumlandırılması ve hastaya erişim kolaylaştırılır.
Hazne çalkalama ve bardak doldurma spreyi dokunmatik tuş takımı veya pedalla kontrol edilebilir.

16

2.3.2

Cerrahi aydınlatma

PE8’de isteğe bağlı olarak cerrahi aydınlatma ünite monte edilebilir,
tavandan asılı şekilde ya da bir zemin kolonunda kullanılabilir.
Halojen (ISA modeli) veya LED versiyonu (POLARIS modeli)
sunulmaktadır.
Cerrahi aydınlatma, dokunmatik tuş takımıyla ya da dokunmatik ekranla
kontrol edilir.
Hassas hücreli versiyonlar, klavye ile kontrol edilebilir.

2.3.3

Amalgam ayracı

Amalgam ayracı standartları gereği, ünitin ayak kısmında lavabonun amalgam ayracına bağlanmasını
mümkün kılan bir konum bulunmaktadır.
Amalgam ayracı ile ilgili her türlü işlemde, üreticinin talimatlarına başvurun.

2.3.4

Kapalı Devre Kamera Sistemi

Kamera genellikle diş hekimi muayenesinin interkomünikasyon sisteminin
yakınına monte edilir.
Wi-Fi güvenlik kamerası, Evolution modeli ile uyumludur. Görüntü
doğrudan konsol ekranına verilir.
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3.

Kullanım

PE8 üniti, ünitin doğru şekilde çalıştığını teyit etmek için kullanılan fabrika ayarları ile teslim edilir.
Pratisyenin koltuk ve üniti kendi ayarları ve çalışma yöntemlerine uygun hale getirmek üzere bu ön
ayarları değiştirmesi gerekecektir.

3.1

Güç açma/kapatma

Açma-kapatma düğmesi

Ünit açık konuma getirildiğinde, konsol ekranı otomatik olarak açılır.

3.2

Acil durum yükseltme

Acil durum yükseltme düğmesi

Acil durum yükseltme düğmesine basılması, koltuğu yüksek konuma alır (yaklaşık 80 cm)
Acil durum yükseltme yalnızca ünit ayağının kapağını kaldırmanız gerektiğinde ve bu işlemi başka
şekillerde yapamadığınızda (elektrik arızası) kullanışlıdır.
PE8 üniti kapalıyken ya da elektronik bir arıza varken dahi çalışır.

18

3.3

Baş dayanağının ayarlanması

Baş dayanağı eğme ve konumlandırma ayarları manuel olarak gerçekleştirilir. PE8 baş dayanağı iki
versiyon halinde sunulur: mekanik kilitli veya pnömatik destekli.

3.3.1
Adım

Mekanik kilitleme

Eylem

Çizim

1

Kilitleme topuzunu gevşetin.

2

Baş dayanağının ikili eklemlenmesini manuel olarak ayarlayın.

3

Topuzu sıkın.

4

Çubuk, kilit açılmadan kaydırılabilir

3.3.2
Adım

Pnömatik destek

Eylem

1

Ayar düğmesine basın.

2

Ekseni kaydırmanın yanı sıra baş dayanağının ikili
eklemlenmesini manuel olarak ayarlayın.

3

Baş dayanağını tutarken düğmeyi 1-2 saniye kadar bırakın.

3.4

Çizim

Çift yönlü konumlandırma

PE8 ekipmanı, pratisyen veya asistanın konumundan bağımsız olarak tam simetrik yapıdadır. Ekipman
kolları bağımsız dayanaklar üzerine monte edilir. Bağımsızlıkları maksimum düzeyde dönüş olanağı
sağlar.
Hem sol hem de sağa konumlandırma yalnızca birkaç saniye sürer: elemanın hassas tutacağını tutun ve
istenen konuma getirin.
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3.5

Ayak pedalı
3.5.1

Yuvarlak pnömatik pedal
3

2
1

1

Alet kontrolü (*)

2

Havayla parça giderici kontrolü

3

Püskürtmeli/püskürtmesiz seçimi

(*) Seçili alete bağlı olarak: mikromotor veya plak giderici
Koltuk güvenliği:
Pedal (1) üzerinde destek olduğu sürece, koltuğun her türlü hareketi engellenir.
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Pnömatik kademeli pedal

3.5.2

Adım pedallı kademeli

Kademeli
9

4

4

7

3

3

2

6
1

8

2
1

İşlev

Ayrıntılar

1

Alet kontrolü

Seçili aletin kademeli kontrolü: motor veya plak giderici güç
değişimi

2

Havayla parça giderici kontrolü

2+1 püskürtme kontrolü

3

Hazne durulama kontrolü

4

Bardak doldurma spreyi kontrolü

5

6

7

8

9

Koltuk yükseltme

Basın ve basılı tutun

Koltuk programı çağrısı 2

Tek basma

Koltuğu indirme

Basın ve basılı tutun

Koltuk programı çağrısı 1

Tek basma

Sırt dayanağını arkaya doğru eğme

Basın ve basılı tutun

Koltuk programı çağrısı 4

Tek basma

Sırt dayanağını öne doğru eğme

Basın ve basılı tutun

Koltuk programı çağrısı 3

Tek basma

Koltuk güvenliği

Pedal dairesine basılması, koltuğun tüm hareketinin
durmasına neden olur ve koltuğu yaklaşık 1 cm kadar yukarı
hareket ettirin.
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Elektrikli kademeli pedal

3.5.3

Adım pedallı kademeli

Kademeli
9

4

4

7

3

3

2

6
1

8

2
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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İşlev

Ayrıntılar

Alet kontrolü

Seçili aletin kademeli kontrolü: motor veya plak giderici güç
değişimi

Lavabo konumu çağrısı

Herhangi bir alet seçilmemiş

Havayla parça giderici kontrolü

Seçili alette

Püskürtme seçimi

Kol (1) seçiliyken

Hazne durulama kontrolü

Herhangi bir alet seçilmemiş

Havayla parça giderici seçimi

Seçili alette Düğmeye tek basışla döngü: Parça havası /
Parça spreyi / Parça işlemi yok

"Ayağınızı kullanarak motor yönünü
tersine çevirme seçimi"

Bu düğmede "Ayakta motor yönünün tersine çevrilmesi"
(bkz. motor ayarları sf. 40 ve sf. 56)

Bardak doldurma spreyi kontrolü

Herhangi bir alet seçilmemiş

Sprey seçimi

Seçili alette Düğmeye tek basışla döngü: Sprey /
alternosprey / sprey yok

Koltuk yükseltme

Basın ve basılı tutun

Koltuk programı çağrısı 2

Tek basma

Koltuğu indirme

Basın ve basılı tutun

Koltuk programı çağrısı 1

Tek basma

Sırt dayanağını arkaya doğru eğme

Basın ve basılı tutun

Koltuk programı çağrısı 4

Tek basma

Sırt dayanağını öne doğru eğme

Basın ve basılı tutun

Koltuk programı çağrısı 3

Tek basma

Koltuk güvenliği

Pedal dairesine basılması, koltuğun tüm hareketinin
durmasına neden olur ve koltuğu yaklaşık 1 cm kadar yukarı
hareket ettirin.

3.5.4

Kablosuz kademeli pedal

Açma-kapatma düğmesi

Kademeli kablosuz pedal, PE8 Evolution ekipmanı ile uyumludur.
Pedal kontrolleri § 3.5.3 ile uyumludur.
• Kablosuz pedal, bir lityum polimer pil (LiPo) ile donatılmıştır.
• Pil ömrü: yaklaşık 15 günlük kullanım.
• Pil ömrünün sonuna doğru, Evolution ekranın sol üst kısmında bir düşük pil simgesi
durumda pedal pilini şarj etmeniz gerekecektir.

belirir. Bu

Pilin şarj edilmesi

Kablosuz pedal pilini şarj etmek için yalnızca temin edilen 5V’lik şarj cihazını kullanın.

• Şarj cihazı güç kaynağı: 230 V / 50Hz
• Şarj süresi: En az 2 saat
• LiPo pil, hızlı şarj veya aşırı şarja karşı hassas değildir: Herhangi bir
zamanda şarj edilebilir.

• Pedal şebekeye bağlıyken pedal altında bir gösterge ışığı yanar;
şarj cihazının kusurlu olmadığından emin olabilmenizi sağlar.
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3.6

Dokunmatik tuş takımı komutları
3.6.1

24

PE8 One tuş takımı kontrolleri

İşlev

Ayrıntılar

Yardımcı

Muayenehane odasının kapısının açılması ya da
kablo tesisatına bağlı olarak başka bir işlev için
kontrol.
One Seçeneği: Calbépuls biriminin manuel olarak
etkinleştirilmesi.

Calbépuls
dekontaminasyon
süresinin ayarlanması

One üzerinde Calbépuls seçeneği durumunda:
Calbépulse dekontaminasyon süresini ayarlamak ve
kaydetmek için 2 tuşa basılı tutun.
Not: kurutma süresi 5 saniyeye ayarlanır.

Cerrahi aydınlatma

• 1. basma → Cerrahi aydınlatmayı açar.
• 2. basma → Cerrahi aydınlatmayı kapatır.

Spreylerde
dekontaminasyon

DE tuşuna bir defa uzun basma (> 3 saniye) tüm
spreyleri tetikler.
Spreylerin dahili dekontaminasyonu için kullanılan
işlevdir (bkz. § 4.4.7, sayfa 64).

Asistan çağrısı

Tek basma.

Klavye bip sesinin
kısılması

> 5 saniye boyunca basın.

Çizim

+

> 3 saniye

> 5 saniye

İşlev

Ayrıntılar

Hazne durulama

• Tek basma → Programlanmış bir süre boyunca
hazne durulama gerçekleştirilir.
• Uzun basma → Hazne durulama manuel modu.
Tuş bırakıldığında: durulama durdurulur.

Hazne durulama süresini
ayarlama

Hazne durulama süresini ayarlamak ve kaydetmek
için her iki tuşa da basılı tutun (20 saniye limiti).

Bardak doldurma spreyi

• Tek basma → Bardak doldurma işlemi
programlanmış bir süre boyunca gerçekleştirilir
ve eşzamanlı olarak hazne durulama
gerçekleştirilir.
• Uzun basma → Bardak doldurma spreyi manuel
modu. Tuş bırakıldığında: bardak doldurma
spreyi durdurulur.

Bardak doldurma spreyi
süresinin ayarlanması

Bardak doldurma spreyi süresinin ayarlanması:
Bardak doldurma spreyi süresini ayarlamak ve
kaydetmek için 2 tuşa da basılı tutun (20 saniye
limiti).

Lavabo konumu

• 1. basma → Programlanan lavabo konumunu
çağırır.
• 2. basma → Koltuğu son konumuna geri getirir.
• > 5 saniye basın → Programlanmış lavabo
konumunda yükseltme/alçaltma.

Koltuk pozisyonları

Çizim

+

+

> 5 saniye

• Tek basma → Programlanan konumlardan birini
çağırır (4 program mevcuttur).
• Uzun basma → Manuel mod. Siz düğmeye basılı
tutarken koltuğu hareket ettirir.

Koltuk pozisyonlarının
ve lavabo konumunun
programlanması

• Koltuğu istenen konuma getirin.
• P düğmesine basılı tutma + koltuk tuşlarından
birine tek basma.

Koltuk güvenliği

Orta tuşlardan birine bir defa basma→ Özellikle
programlama hareketi sırasında koltuğun her türlü
hareketini durdurur.

...

+
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3.6.2
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PE8 EVO ve NEO klavye kontrolleri

Fonction
İşlev

Détails
Ayrıntılar

Asistanassistante
çağrısı
Appel

Impulsion.
assistante
Tek basma.Appel
Asistan
çağrısı yaou
daautre
kablo fonction
tesisatınaselon
bağlıleolarak
câblage
başka bir(sur
işlevdemande).
(talep üzerine).

Yardımcı
Auxiliaire

Commande
deodasının
l’ouverture
de porte
du cabinet,
ou autre
Muayenehane
kapısının
açılması
ya da kablo
fonction
selon
câblage.
tesisatına bağlı olarak başka bir işlev için kontrol.

Éclairage
scialytique
Cerrahi aydınlatma

Cerrahi aydınlatma
kontrolüscialytique
(fotoselli aydınlatma
hariç).à
Commande
de l'éclairage
(sauf éclairage
cellule).

Décontamination
des
Spreylerin
sprays
dekontaminasyonu

Tek appui
uzun basma
tüm spreyleri
Un
long (>(>
3 3s)saniye)
déclenche
tous les tetikler.
sprays.Spreylerin
Fonction
utilisée
pour
la
décontamination
interne
dahili dekontaminasyonu için kullanılan işlevdir
(bkz.des
§ 4.4.7,
sprays
(voir
§
4.4.11,
page
66).
sayfa 66).

Bardak
doldurma spreyi
Jet
de verre

••ITek
basma →
doldurmaduişlemi
programlanmış
süre
mpulsion
→ Bardak
Remplissage
verre
pendant un bir
temps
boyunca
gerçekleştirilir
ve eşzamanlı
olarak
hazne durulama
programmé,
avec rinçage
cuvette
simultané.
gerçekleştirilir.
•A ppui long → Mode manuel du jet de verre.
••Touche
Uzun basma
→ Bardak
doldurma
manuel modu.
relâchée
: arrêt
du jetspreyi
de verre.

Hazne cuvette
durulama
Rince

mpulsion
de la cuvette
temps
••ITek
basma→
→Rinçage
Programlanmış
bir sürependant
boyuncaun
hazne
programmé.
durulama
gerçekleştirilir.
ppuibasma
long →→Mode
manuel
du rince
cuvette.
••A
Uzun
Hazne
durulama
manuel
modu.
•Touche
relâchée
:
arrêt
du
rinçage.
• Tuş bırakıldığında: durulama durdurulur.

Position
crachoir
Lavabo konumu

• 1.erebasma
→ Programlanan
konumunu
çağırır.
Impulsion
→ Appel de lavabo
la position
crachoir
•1
• programmée.
2. basma → Hazne durulama ile koltuğu son konumuna
e
•2
Impulsion → Replace le fauteuil dans sa dernière
getirir.
position, avec un rinçage cuvette.

Positions
fauteuil
Koltuk pozisyonları

• Tek
basma→→Appel
Programlanan
konumlardan
çağırır
•I
mpulsion
de l’une des
positions birini
programmées
(4(4program
mevcuttur).
programmes possibles).
•A
ppui basma
long →→Mode
manuel.
Déplace
le fauteuil
le temps
• Uzun
Manuel
mod. Siz
düğmeye
basılı tutarken
de l’appui
sur ettirir.
la touche.
koltuğu
hareket

Illustration
Çizim

> 33 s
>
saniye

...

Koltuk
güvenliği
Sécurité
Fauteuil

Impulsion
sur une
des touches
Koltuk
hareketi
tuşlarından
birine de
tek mouvement
basma:
fauteuil
: programlama hareketi sırasında koltuğun
→
Ö
 zellikle
→ her
Stoppe
mouvement
du fauteuil, notamment
türlü tout
hareketini
durdurur
lors d’un mouvement programmé.

3.6.3

Sürücü konsolu altındaki ilave komutlar

Sürücü konsolu bir tuş takımı ile donatılmıştır.
Konsol altından birkaç ilave ayar düğmesine erişilebilir.
İşlev

Açıklama

Püskürtme suyu akışı

Aletlerin püskürtme suyu akışının
ayarlanması: Şırınga hariç, alet başına 1
düğme.

Çizim

Not: Püskürtme havası akışı One’da
ayarlanamaz (fabrika ayarı).

Motor dönüş yönünün
tersine çevrilmesi

Motor ters yönde dönerken değişimli bir bip
sesi çıkar.

Plak giderici gücü

Seçili plak giderici için güç sınırlayıcı.
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3.7

"Neo" tek renkli dokunmatik ekran kontrolleri
3.7.1

Kullanıcı akıllı kartının takılması

Neo ekranın etkinleştirilmesi için akıllı kartın okuyucuya takılması gerekmektedir.
Bu kart, PE8 üniti açılmadan önce veya sonra takılabilir.
İşlev

Açıklama

Çizim

Kart yokken verilen
mesaj

Okuyucuda bir kart yoksa ekranda “Kimlik
kartını takın” mesajı görüntülenir

Akıllı kartın takılması Kullanıcı kartı tanınır tanınmaz ana ekran
görüntülenir

3.7.2

Bir kullanıcı kartı oluşturma

Farklı iş istasyonlarının belleğe alınması için birden fazla kullanıcı kartı oluşturabilirsiniz.
Akıllı kart kişiye özeldir. Bir kartta birden fazla kullanıcı hesabı oluşturulamaz: her pratisyen kendi kartını
oluşturmalı ve kullanmalıdır.
Kart ekipmana bağlıdır (kullanıcı ve ekipman parçası başına 1 kart)

İşlev

Açıklama

Çizim

Kart tanınamıyor

Bir kartı ilk yerleştirdiğinizde, ekranda aşağıdaki
mesaj görüntülenir.
Bilinmeyen kartı çıkarın.
Kartın doğru yönde olduğundan emin olun
Tanınan bir kullanıcı kartını takın

Yeni bir kullanıcı
kartı oluşturma

 "Kullanıcı Kartı Oluştur” öğesini seçin
 tanınan bir kullanıcı kartından başka bir
kullanıcı kartı oluşturmanıza olanak tanır.
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3.7.3

Neo ekranındaki simgelerin kullanılması

Kontroller ve ayarlar parmağınızı simgeler veya çubuk grafikler üzerine getirilmesiyle gerçekleştirilir.
Devre dışı
simgesi

Arka plan aydınlatması açık

Etkin simgesi

Arka plan gri renkte

Çubuk grafik

Çubuk grafik üzerine
parmağınızla dokunun ya da
kaydırıcıyı sürükleyin

(*)

(*) Bir çubuk grafik ayarını doğrulamak için: Ekrandaki boş bir alana dokunun ya da bir işlev simgesine basın veya birkaç saniye
bekleyin: önceki ekran yeniden görüntülenir.

Ayarlar bir ayar işlevinden her çıkıldığında, akıllı karta otomatik olarak kaydedilir.
Bu işlem, her işlev veya alet için bağımsız olarak yürütülür.

3.7.4

Ana ekrandaki işlevler

Ana ekran, herhangi bir alet seçili olmadığında görüntülenir.

3

4

5

2

6

9

1

7

8

İşlev

Ayrıntılar

1

Saat

-

2

Cerrahi aydınlatma

Cerrahi aydınlatma için manuel AÇMA/KAPATMA
Fotoselli cerrahi aydınlatma hariç

Çizim
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3

İşlev

Ayrıntılar

Emiş

2 emiş modu arasında seçim/geçiş yapma:

Çizim

• Doğrudan: Emiş, kanül çekildiğinde etkinleştirilir
• Oto: K
 anül çekildiğinde ve ayak pedalı
etkinleştirildiğinde emiş etkinleştirilir
4

Calbénium uyarı ışığı /
Dekontaminasyon

Calbénium Mevcudiyeti
Calbénium düşük seviyede, bkz. § 4.2, sayfa 59.
Calbénium tükendi, bkz. § 4.2, sayfa 59.
Püskürtme birimlerinin dekontaminasyonuun
etkinleştirilmesi (uzun basma)

5

Asistan çağrısı

Kuruluma bağlı olarak kısa çağrı veya süresi uzatılmış
çağrı.
Çağrı modunu değiştirmek için kurulum görevlinizle
iletişime geçin.

6

Yardımcı

Muayenehane odasının kapısının açılması ya da kablo
tesisatına bağlı olarak başka bir işlev.

7

Zamanlayıcı

Programlanmış bir süre için geri sayım + alarm.

8

Koltuk/lavabo
pozisyonları

•  simgesine tek basış: Programlanmış konumlardan
birini çağırır (4 program seçilebilir).
•  simgesine basılı tutma: Siz düğmeye basılı tutarken
koltuğu hareket ettirir.
Lavabo konumu:
• 1. basma  Programlanan lavabo konumunu çağırır.
• 2. basma  Koltuğu son konumuna geri getirir.

9

Ayarlar menüsüne erişim

Ayarlara ve işlev programlamasına erişim için.

Bu işlevlerin ayarlanması için bkz. sayfa 31 à 33.

30

à

Ayarlar menüsü

3.7.5

3.7.5.1
İşlev

Açıklama

Ayarlar
menüsüne
erişim

Ana ekrandan

Navigasyon

•

Ayarlar menüsünde gezinme
Çizim

ve

• Seçim için

Ayarlar

•
•

Doğrulama

ve
+ klavye veya çubuk grafik ile istenen değeri ayarlayın.
veya

• Ayar doğrulaması için
• Ekrandaki boş bir alana dokunun  ana ekrana dönün

3.7.5.2

Saat ve zamanlayıcı

İşlev

Açıklama

Saat ayarı

 "Saat ss: dd” seçimini yapın
Varsayılan olarak "00: 00" (ss: dd) görüntülenir
• İstenen saati görüntülemek için imleçleri ve klavyeyi
kullanın.
• Doğrulayın ve ana sayfaya dönün.

Zamanlayıcı
ayarı

Çizim

 "Krono dd:ss”
Varsayılan olarak "00: 00" (dd: ss) görüntülenir
• İstenen süreyi görüntülemek için imleçleri ve klavyeyi
kullanın.
• Doğrulayın ve ana sayfaya dönün.

3.7.5.3

Klavye bip sesi

İşlev

Açıklama

Klavye bip
sesi

"Klavye bip sesi” seçimini yapın
• Ekrandaki bir tuşa basarak bip sesini etkinleştirin/devre
dışı bırakın.
• Doğrulayın ve ana sayfaya dönün.

Çizim
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3.7.5.4
İşlev

Cerrahi aydınlatma
Açıklama
 "Aydınlatma/Koltuk” seçimini yapın
• Cerrahi aydınlatmanın otomatik olarak açılmasını etkinleştirin/devre dışı bırakın:
- Çağrılan program 1 ve lavabo konumunu durdurur
- Başka bir koltuk programı talep edildiğinde cerrahi aydınlatmanın açık konuma
getirilmesi
• Doğrulayın ve ana sayfaya dönün.

Otomatik aydınlatma
modu

Bu işlev genellikle fotoselli aydınlatmada kullanılmaz.

3.7.5.5
İşlev

Koltuk ve lavabo pozisyonları

Açıklama

Çizim

• Koltuğu istenen konuma getirin
Koltuk
pozisyonlarının
programlanması
(1 ilâ 4)

Pedal ile kontrol
kontrolü

 "Konumu kaydet 1 - 4” seçimini yapın.
• Doğrulayın ve ana sayfaya dönün

 "Pedal kontrollü koltuk” seçimini yapın
• Pedal kontrollü programları etkinleştirin/devre dışı
bırakın.
• Doğrulayın ve ana sayfaya dönün.
• Koltuğu istenen “Lavabo” konumuna getirin

Lavabo konumu
programlaması

 "Lavabo konumunu kaydet” seçimini yapın
• Doğrulayın ve ana sayfaya dönün.

“Pedal kontrollü koltuk” işlevini devre dışı bıraktığınızda, pedal ile bir koltuk programını ya da lavabo
konumunu kazara açmaktan kaçınmış olacaksınız.
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3.7.5.6
İşlev

Bardak doldurma ve hazne durulama spreyi

Açıklama

Bardak doldurma
spreyi ayarı (pedal
kontrolü için).

Hazne durulama
süresi ayarı (pedal
kontrolü için)

Çizim

 "Bardak doldurma spreyi süresi” seçimini
yapın.
Varsayılan olarak "00: 30" (s/maks süre) görüntülenir
• İstenen süreyi ayarlamak için imleçleri ve klavyeyi
kullanın
• Doğrulayın ve ana sayfaya dönün.
 "Hazne durulama süresi” seçimini yapın
Varsayılan olarak "00: 30" (s/maks süre) görüntülenir
• İstenen süreyi ayarlamak için imleçleri ve klavyeyi
kullanın
• Doğrulayın ve ana sayfaya dönün.

Bu programlanan türler, pedal kullanılarak gerçekleştirilen bardak doldurma/hazne durulama spreyi
kontrolleri için geçerlidir.

3.7.5.7
İşlev

Calbépuls ayarı
(1/3)
Su akışı

Calbépuls

Açıklama

Çizim

 "Su akışı (0-11)” seçimini yapın
Varsayılan olarak "000: 011" (maksimum akış)
görüntülenir
• İstenen akışı ayarlamak için imleçleri ve klavyeyi
kullanın
• Doğrulayın ve ana sayfaya dönün.

Calbépuls ayarı
 "Dekontaminasyon süresi" seçimini yapın
(2/3)
Varsayılan olarak "000: 020" (s/maks süre) görüntülenir
Dekontaminasyon • İstenen süreyi ayarlamak için imleçleri ve klavyeyi
süresi
kullanın
• Doğrulayın ve ana sayfaya dönün.

Calbépuls ayarı
(3/3)
Kurutma süresi

 "Kurutma süresi" seçimini yapın
Varsayılan olarak "000: 020" (s/maks süre) görüntülenir
• İstenen süreyi ayarlamak için imleçleri ve klavyeyi
kullanın
• Doğrulayın ve ana sayfaya dönün
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3.7.6

Türbin menüsü

Türbin seçildiğinde, aşağıdaki ekran görüntülenir:
1

3
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2

4

5

İşlev

Ayrıntılar

1

Havayla parça
giderici durumu

• Pedal kontrolüne göre görüntülenir.
• 3 durumlu döngü: Parça havası / Parça
spreyi / Parça işlemi yok.

2

Sprey durumu

• Pedal kontrolüne göre görüntülenir.
• 3 durumlu döngü: Alternosprey/spreyli/
sprey yok.

3

Soğuk
aydınlatma ayarı

• Ayarlar ekranına erişmek için simgeye
basın.
• İstenen etkiyi elde etmek için kaydırıcıyı
ayarlayın (akış, yoğunluk vb.).
• Ayarı doğrulayın.

4

Parça havası
akışı ayarı

Yukarıdaki gibi

5

Püskürtme
Yukarıdaki gibi
havası akışı ayarı

6

Püskürtme suyu
akışı ayarı

Yukarıdaki gibi

6

Çizim

3.7.6.1
İşlev

Türbin varyasyonu modunun seçilmesi

Açıklama

Pedalla kontrol
edilen türbin
varyasyonu

 "Türbin Varyasyonu” seçimini yapın.
• Pedalı kullanarak türbin varyasyonunu etkinleştirin/devre dışı
bırakın.
• Doğrulayın ve ana sayfaya dönün.

3.7.6.2
İşlev

Çizim

Alternosprey ile ya da olmadan seçim

Açıklama

Pedal ile
alternosprey

Çizim

 "Alternosprey” seçimini yapın.
• Pedalı kullanarak değişimli püskürtme modunu etkinleştirin/devre dışı
bırakın.
• Doğrulayın ve ana sayfaya dönün.

Alternosprey modu: Sprey 2 saniye çalışır, ardından 1 saniye durur.

3.7.7

Motor menüsü

Mikromotor seçildiğinde, aşağıdaki ekran görüntülenir:
1

3

2

4

5

6

7
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İşlev

Ayrıntılar

1

Havayla parça giderici
durumu

• Pedal kontrolüne göre görüntülenir.
• 2 durumlu döngü: Parça havası /
Parça spreyi

2

Hız sınırlayıcı

• Motor hızını sınırlamak için kaydırıcıyı
ayarlayın.

3

Soğuk aydınlatma
ayarı

• Ayarlar ekranına erişmek için simgeye
basın
• İstenen etkiyi elde etmek için
kaydırıcıyı ayarlayın (akış, yoğunluk
vb.)

4

Parça havası akışı
ayarı

Yukarıdaki gibi

5

Motor dönüş yönünün
tersine çevrilmesi

Varsayılan olarak yön normale döner

6

Püskürtme havası
akışı ayarı

Yukarıdaki gibi

7

Püskürtme suyu akışı
ayarı

Yukarıdaki gibi

3.7.7.1
İşlev
Pedalı kullanarak
motor yönünü tersine
çevirme

Çizim

Pedalı kullanarak motor yönünü tersine çevirme seçimi

Açıklama

Çizim

 "Ayağınız ile yönü tersine çevirme” seçimini yapın.
• Pedal kontrolünü kullanarak motor dönüş yönünü tersine
çevirme seçeneğini etkinleştirin/devre dışı bırakın.
• Doğrulayın ve ana sayfaya dönün.
• Not: işlev MX motorlar için etkin değildir.

Ayak ile motor dönüş yönünün tersine çevrilmesi seçildiğinde:
- Kontrol, varsayılan olarak havayla parça gidericiye ayrılmış sol düğme pedalı ile gerçekleştirilir.
- Parça giderici seçilen son durumda kalır (parça havası, parça spreyi veya parça işlemi yok).

36

3.7.8

Plak giderici menüsü

Plak giderici seçildiğinde, aşağıdaki ekran görüntülenir:

1

2

3

İşlev

Ayrıntılar

1

Plak giderici modu
seçimi

Bir mod seçildiğinde bir güç aralığına
erişim sağlanır:
Paro Modu  %0 ilâ %18
Endo modu  %19 ilâ %36
Plak giderici Modu  %37 ilâ %100

2

Güç sınırlayıcı

• İstenen gücü elde etmek için
kaydırıcıyı ayarlayın (yukarı bakın).

3

Püskürtme suyu akışı
ayarı

• Ayarlar ekranına erişmek için simgeye
basın
• İstenen etkiyi elde etmek için
kaydırıcıyı ayarlayın

Çizim

Yalnızca Satelec Newtron plak giderici içindir
3.7.8.1
İşlev

Plak giderici varyasyonu seçimi

Açıklama

Pedal kontrollü plak
giderici varyasyonu

3.7.9

Çizim

 "Plak giderici Varyasyonu” seçimini yapın
• Pedalı kullanarak plak giderici güç varyasyonunu
etkinleştirin/devre dışı bırakın
• Doğrulayın ve ana sayfaya dönün.

MX mikromotor menüsü

Bu ekran yalnızca PE8’niz bir BIENAIR MX indüksiyonlu mikromotor aleti ile donatılmışsa
görüntülenecektir.
Hız ve motor torkunun yanı sıra otomatik geri ve otomatik ileri işlevlerinin ayarlanması için kullanılır.
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MX mikromotoru seçildiğinde, aşağıdaki ekran görüntülenir:

1

2

3

4

5

6

İşlev

Ayrıntılar

1

Motor torku
ayarı

% olarak tork seçimi için, bkz. sf. 39.
• İstenen tork % değerini elde etmek için
kaydırıcıyı ayarlayın.

2

Hız sınırlayıcı

• Motor hızını sınırlamak için kaydırıcıyı
ayarlayın (dakikada maks. 40.000 devir)

Soğuk
aydınlatma
ayarı

• Ayarlar ekranına erişmek için simgeye basın
• İstenen etkiyi elde etmek için kaydırıcıyı
ayarlayın

Parça havası
akışı ayarı

Yukarıdaki gibi

Motor dönüş
yönü /
Otomatik geri /
Otomatik ileri

Döngü komutu. Varsayılan olarak yön normale
döner.

3

4

5

Sonraki basma  Otomatik ileri modu.
Görüntülenen maksimum tork değerine
ulaşıldığında, motor dönüş yönünü otomatik
olarak tersine çevirir; Yapılandırılabilir bir süre
sonrasında normal yönde devam eder (otomatik
ileri süresinin ayarlanması için bkz. sf. 39).

7
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Çizim

1. basma  Motor yönünü tersine çevirme
2 saniye kadar basılı tutun  Otomatik geri
modu.
Endoya ayrılmış mod (maks. hız dakikada 5000
devir):
Görüntülenen maksimum tork değerine
ulaşıldığında, motor dönüş yönünü otomatik
olarak tersine çevirir.

6

7

Püskürtme
havası akışı
ayarı

• Ayarlar ekranına erişmek için simgeye basın
• İstenen etkiyi elde etmek için kaydırıcıyı
ayarlayın

Püskürtme
suyu akışı ayarı

Yukarıdaki gibi

2 saniye 

3.7.9.1
•
•
•
•

% olarak motor torku değeri

Endo için tork ayarı gereklidir ve bu da kullanılan alet tipine bağlıdır.
Tork, dönüş hızının bir işlevidir.
Endoda dönüş hızı dakikada 5000 devirden az olmalıdır.
Aşağıdaki tablo, şunları dönüştürmenize olanak tanır: Görüntülenen torkun % değeri  MX
mikromotorunun dönüş hızına göre Nm cinsinden tork
Ayarlanacak tork değeri için alet üreticisinin kılavuzuna başvurun

MX Motor
Hızı

Torkun maksimum torkun % değeri olarak dönüştürülmesi (çubuk grafik görüntülemesi)
 Tork (Nm) dönüş hızına göre

(dev/dk)

%10

%18

%26

%35

%43

%50

%59

%67

%75

%84

%92

%100

1.000

0,35

0,63

0,91

1,23

1,51

1,75

2,07

2,35

2,63

2,94

3,22

3,50

5.000

0,33

0,59

0,85

1,15

1,41

1,65

1,94

2,21

2,47

2,7

3,03

3,3

10.000

0,30

0,54

0,78

1,05

1,29

1,50

1,77

2,01

2,25

2,52

2,76

3,00

3.7.9.2

Otomatik ileri zaman ayarı

Otomatik ileri zamanı, maksimum torka ulaşıldığında motorun otomatik olarak ters yönde döneceği
süredir.
İşlev
Otomatik ileri zaman
ayarı

Açıklama
 "Otomatik İleri Zamanı” seçimini yapın
Varsayılan olarak "00: 10" (saniyenin onda biri/maks. süre) görüntülenir
• İstenilen otomatik ileri süresini saniyenin 1/10’u olarak ayarlamak için imleçleri ve
tuş takımını kullanın.
• Doğrulayın ve ana sayfaya dönün.
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"Evolution" renkli dokunmatik ekran kontrolleri

3.8

3.8.1

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması

PE8 Evolution cihazınızda birden fazla kullanıcı hesabı oluşturulduğunda, kimlik doğrulaması yapılması
gereklidir.
Ayrıntılar
1

Çizim

• Herhangi bir alet seçilmemiş

 "Kullanıcı seçimi" menüsüne erişim

2

• "Bağlantı” ekranı görüntülenir. Daha önceden oluşturulmuş olan
kullanıcı hesapları görüntülenir
•

ve

• Bir hesap seçin.

3

• Parolanızı girin

• Doğrulayın:
geçerlidir)

(herhangi bir parola oluşturulmadığında da

• Seçili hesabın adını gösteren Ana ekran görüntülenir.

Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak için yetkili AIREL-QUETIN kurulum sorumlunuzla iletişime geçin.

3.8.2

Evolution ekranındaki simgelerin kullanılması

Kontroller ve ayarlar parmağınızı simgeler veya çubuk grafikler üzerine getirilmesiyle gerçekleştirilir.
Evolution simgelerinde 3 durum bulunur:
Devre dışı simgesi
Etkin simgesi
İşlev bekleniyor
Çubuk grafik

Kaydırıcıyı oklarla hareket ettirin

Bir seçim veya ayar iki şekilde doğrulanabilir:
• ~ 4 saniye sonra seçim otomatik olarak doğrulanacaktır (bu süre içinde diğer ayarları
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gerçekleştirebilirsiniz).
• Ya da simgeye 2. defa basabilirsiniz.
Her iki durumda da simgenin rengi turuncudan griye dönecektir.
Ayarlar, çalışma yapılırken ve her ayar işlevinden çıkıldığında otomatik olarak kaydedilir.
Bu işlem, her işlev veya alet için bağımsız olarak yürütülür.
Ekranın sağ üst kısmında bir otomatik kayıt simgesi görüntülenir:

3.8.3

Ana ekrandaki işlevler
1

2

3

4

5

10

6

9

7

8

İşlev

Ayrıntılar

Saat

-

1

Ayarlar menüsüne Ayarlara ve işlev programlamasına erişim için.
erişim

2

Emiş

Çizim

2 emiş modu arasında seçim/geçiş yapma:
• Doğrudan: Emiş, kanül çekildiğinde etkinleştirilir.

• Oto: K
 anül çekildiğinde ve ayak pedalı etkinleştirildiğinde emiş
etkinleştirilir.
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3

İşlev

Ayrıntılar

Calbénium uyarı
ışığı

Calbénium Mevcudiyeti

Çizim

Calbénium düşük seviyede, bkz. § 4.2, sayfa 59.
Calbénium tükendi, bkz. § 4.2, sayfa 59.

4

Kullanıcı seçimi

Kullanıcı hesabını değiştirmek için (bkz. § 3.8.1)

5

Programın
seçilmesi

Önceden belirlenmiş ayarlarınıza erişmek için
(bkz. § 3.8.5, sayfa 48).

6

Zamanlayıcı

Programlanmış bir zamana geri sayım (4 programlanmış
zamana erişim).

7

Yardımcı

Muayenehane odasının kapısının açılması ya da kablo
tesisatına bağlı olarak başka bir işlev.
(video kamera görüntüsünü açılır pencerede görüntüleme
seçeneği).

8

Koltuk/lavabo
pozisyonları

•  simgesine tek basış: Programlanmış konumlardan birini
çağırır (4 program seçilebilir).
• Uzun basma → Manuel mod: Siz düğmeye basılı tutarken
koltuğu hareket ettirir.
Lavabo konumu
• 1. basma  Programlanan lavabo konumunu çağırır
• 2. basma  Koltuğu son konumuna geri getirir.

9

Asistan çağrısı

Kısa çağrı veya süresi uzatılmış çağrı.
Çağrı modunu değiştirmek için kurulum görevlinizle iletişime
geçin.

10

Cerrahi
aydınlatma

Cerrahi aydınlatma için manuel AÇMA/KAPATMA kontrolü
(tavandan aydınlatma durumunda devre dışıdır).

Yedek uyarı ışığı

Bu simge, bir otomatik yedekleme devam ederken görüntülenir

Pil (kablosuz
pedal)

Kablosuz pedalın pili düşük olduğunda bu simge görüntülenir.
• Pili şarj edin (bkz.sf. 23).

Bu işlevlerin ayarlanması için şu paragrafları inceleyin: § 3.8.4.1 ilâ § 3.8.4.10.
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à

Ayarlar menüsü

3.8.4

3.8.4.1

Ayarlar menüsünde gezinme

İşlev

Açıklama

Çizim

Ayarlar
menüsüne
erişim

Ana ekrandan

Navigasyon

Sayfaları değiştirmek için (döngü halinde 2 sayfa):
• Sağ üstte

ve

• Ayarlamak için bir sekme/işlev seçin:

Ayarlar

• Çubuk grafik değerini
klavyeyle girin.
•

Doğrulama

ve

ayarlayın veya değeri

veya

Doğrulamak ve ayarlar menüsünden çıkmak için:
• Bu simgeye dokunun  Ana menüye dön

3.8.4.2

Koltuk ve lavabo pozisyonları

İşlev

Açıklama

Çizim

Koltuk
pozisyonlarının (1
ilâ 4)
ve Lavabo
konumunun
programlanması

• Koltuğu istenen konuma getirin
 "koltuk konumu" sekmesi.
• "1 - 4 pozisyonunu kaydet” veya "lavabo konumunu
kaydet” seçimini yapın
 Ana menüye dönün.

Pedal ile kontrol
kontrolü

sonra

 "Çeşitli" sekmesi

• "Pedal kontrollü koltuk” seçimini yapın
• Pedal kontrollü programları etkinleştirin/devre dışı
bırakın
 Ana menüye dönün.

“Pedal kontrollü koltuk” işlevini devre dışı bıraktığınızda, pedal ile bir koltuk programını ya da lavabo
konumunu kazara açmaktan kaçınmış olacaksınız.
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3.8.4.3
İşlev

Saat ve zamanlayıcı

Açıklama

Çizim

Saat ayarı
Zamanlayıcı
ayarı

 "Saat ayarı" sekmesi
• "Saat ss: dd” veya “zamanlayıcı 1 - 4 (dd: ss)” seçimini yapın
• Ayarlanacak sayı kutusunu seçin
• Değeri

ve
 Ana menüye dönün.

3.8.4.4
İşlev
Otomatik
aydınlatma
modu

Cerrahi aydınlatma

Açıklama
sonra

Çizim
 "Çeşitli" sekmesi »

• "Koltuk aydınlatması” öğesini seçin
• Cerrahi aydınlatmanın otomatik olarak açılmasını
etkinleştirin/devre dışı bırakın:
- Çağrılan program 1 ve lavabo konumunu durdurur
- Başka bir koltuk programı talep edildiğinde cerrahi
aydınlatmanın açık konuma getirilmesi
 Ana menüye dönün.

Bu işlev genellikle fotoselli aydınlatmada kullanılmaz.
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3.8.4.5
İşlev

Bardak doldurma ve hazne durulama spreyi

Açıklama

Bardak doldurma
spreyi süresi

Çizim

 "cam hazne ayarı" sekmesi.
• "Durulama süresi" veya "su püskürtme süresi” öğesini
seçin
• İstenen süreyi ayarlayın: Kaydırıcıyı oklarla

Hazne durulama
süresi
(pedal kontrolü
için)

ve

•

 Ana menüye dönün.

Bu programlanan türler, pedal kullanılarak gerçekleştirilen bardak doldurma/hazne
durulama spreyi kontrolleri için geçerlidir.

3.8.4.6
İşlev
Calbépulse ayarları
- Akış
- Dekontaminasyon
süresi
- Kurutma süresi

Calbépuls

Açıklama

Çizim

 "Calbépulse" sekmesi.
• "Su akışı" veya "süre…" seçimini yapın
• İstenen değeri ayarlayın: Kaydırıcıyı
ve
 Ana menüye dönün.
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3.8.4.7
İşlev

Parolayı Değiştirme/Dili Değiştirme

Açıklama

Çizim

Dili değiştirme
sonra

 "Kullanıcı yönetimi" sekmesi

• "Dil fr” seçimini yapın
• İstenen dili görüntülemek için kaydırıcıyı
•

ve

ile hareket ettirin

 Ana menüye dönün.
Parolayı değiştirme
sonra

 "Kullanıcı yönetimi" sekmesi

• "Parolayı değiştir” seçimini yapın
• Geçerli parolanızı girin ve
• Yeni parolanızı girin, ardından
 Ana menüye dönün.

3.8.4.8

İnterkomünikasyon görüntüsü

Muayenehanenizde güvenlik kamerası varsa bu özelliği kullanabilirsiniz.
Bir interkomünikasyon çağrısı sırasında Evolution konsolunuzun ekranında bir açılır pencerede
kamera görüntüsünü açar.
İşlev
Evolution
ekranındaki açılır
pencerede sunulan
kamera görüntüsü

Açıklama
sonra

Çizim
 "İnterkomünikasyon" sekmesi

• "Bir açılır pencere görüntüle…” seçimini yapın
• Açılır işlevi etkinleştirin/devre dışı bırakın
 Ana menüye dönün.
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3.8.4.9

Elektronik şeması tanılamaları

Bu menü, elektronik kartlarınızın durumu ve sürümlerini görüntüleyebilmenizi sağlar.
Görüntülenen parametreler, daha iyi tanılama için teknik departmanınıza iletilebilir.
İşlev

Açıklama

Çizim

Tanılama
sonra

 "Tanılama" sekmesi

• "… gör” düğmelerinden birini seçin
 Ana menüye dönün.
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3.8.5

Kullanıcı programlarıyla çalışma

PE8 Evolution ekipmanınızın gelişmiş kullanımı ile kullanıcı hesabınız dahilinde farklı iş programları
oluşturabilirsiniz.
Bu programlar, "Önceden belirlenmiş ayarlar" menüsünden yönetilebilir. Bunlar, parametrelerinizin
güncellemelerine göre gelişim gösterecektir.
3.8.5.1

Bir program oluşturma

Ayrıntılar
1

PE8 ekipmanından ayarlarınızı tanımlayın

2
 "Önceden belirlenmiş ayarlar" menüsüne erişin

3

• "Yeni ayar olarak kaydet” seçimini yapın

4

• Bu program için bir ad veya “Ayar” girin
• Doğrulayın:

5

• "Yeni ayar olarak kaydet" düğmesine basın
• Ana ekrana otomatik olarak döneceksiniz
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Çizim
-

3.8.5.2

Programı değiştirme

Ayrıntılar

Çizim

1
 "Önceden belirlenmiş ayarlar" menüsüne erişin

2
•

ve

• "Ayarı yükle” seçimini yapın
• İstenen önceden belirlenmiş ayarı seçin

3

• Ana ekrana otomatik dönüş

“Önceden Belirlenmiş Ayarlar” menüsünün diğer işlemleri için de aynısını gerçekleştirin:
•

"Ayarı sil...”

•

"Mevcut ayar olarak kaydet..."
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3.8.6

Türbin menüsü

Türbin seçildiğinde, aşağıdaki ekran görüntülenir:

1
7

2

3
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4

5

İşlev

Ayrıntılar

1

Sprey durumu

• Pedal kontrolüne göre görüntülenir.
• 3 durumlu döngü: Parça havası /
Parça spreyi / Parça işlemi yok.

2

Havayla parça
giderici durumu

• Pedal kontrolüne göre görüntülenir.
• 3 durumlu döngü: Parça havası /
Parça spreyi / Parça işlemi yok.

3

Soğuk aydınlatma
ayarı

• Simgeye basın: ekranın en altında bir
çubuk grafik görüntülenir.
• İstenen etkiyi elde etmek için
kaydırıcıyı ayarlayın.

4

Parça havası akışı
ayarı

Yukarıdaki gibi

5

Püskürtme havası
akışı ayarı

Yukarıdaki gibi

6

Püskürtme suyu
akışı ayarı

Yukarıdaki gibi

7

Programın
seçilmesi

Önceden belirlenmiş ayarlarınıza
erişmek için (bkz. § 3.8.5).

6

Çizim

3.8.6.1
İşlev
Pedalla
kontrol
edilen türbin
varyasyonu

Türbin varyasyonu modunun seçilmesi

Açıklama
sonra

Çizim
 "Çeşitli" sekmesi

• "Türbin Varyasyonu” seçimini yapın
• Pedalı kullanarak türbin
varyasyonunu etkinleştirin/devre dışı
bırakın
 Ana menüye dönün

3.8.6.2
İşlev
Pedal ile
alternosprey

Alternosprey ile ya da olmadan seçim

Açıklama
sonra

Çizim
 "Çeşitli" sekmesi

• "Alternosprey” seçimini yapın
• Pedalı kullanarak değişimli
püskürtme modunu etkinleştirin/
devre dışı bırakın
 Ana menüye dönün

Alternosprey modu: Sprey 2 saniye çalışır, ardından 1 saniye durur.

3.8.6.3
İşlev
Pedal
kullanılarak
parça
püskürtmesi

Parça püskürtmesi seçimi

Açıklama
sonra

Çizim
 "Çeşitli" sekmesi

• "Parça püskürtmesi” seçimini yapın
• Ekranda seçili olmasa dahi
pedal kullanılarak püskürtmenin
etkinleştirilmesi için kullanılır
 Ana menüye dönün
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3.8.7

Plak giderici menüsü

Plak giderici seçildiğinde, aşağıdaki ekran görüntülenir:

5
1

2

4

3

İşlev

Ayrıntılar

1

Sprey durumu

• Pedal kontrolüne göre görüntülenir.
• 3 durumlu döngü: püskürtme /
püskürtme yok / alternosprey

2

Plak giderici modu Paro / Endo / Plak giderici modu
seçimi

3

Plak giderici güç
sınırlayıcısı

Plak gidericinin gücünü sınırlamak için
kaydırıcıyı ayarlayın
Kullanılabilir güç aralığı, seçilen moda
göre otomatik olarak uyarlanır:
Paro %0 …… %18
Endo %19 ….. %36
Plak giderici %37 ….. %100

4

Püskürtme suyu
akışı ayarı

• Simgeye basın: bir ayarlar çubuk
grafiği görüntülenir.
• İstenen etkiyi elde etmek için
kaydırıcıyı ayarlayın.

5

Programın
seçilmesi

Önceden belirlenmiş ayarlarınıza
erişmek için (bkz. § 3.8.5).

Evolution ekranında plak giderici ışığı seçimi yoktur
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Çizim

%xx

Plak giderici varyasyonu seçimi
İşlev
Pedal kontrollü
plak giderici
varyasyonu

Açıklama
sonra

Çizim
 "Çeşitli" sekmesi

• "Plak giderici varyasyonu” seçimini
yapın
• Pedalı kullanarak plak giderici güç
varyasyonunu etkinleştirin/devre
dışı bırakın
 Ana menüye dönün
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3.8.8

MX mikromotor menüsü

Mikromotor seçildiğinde, aşağıdaki ekran görüntülenir:

1

12

2
3
5

11

6

10
7

8

9

4

PE8 Evolution’daki mikromotorlar MX tiptir.
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İşlev

Ayrıntılar

1

Sprey durumu

• Pedal kontrolüne göre görüntülenir.
• 3 durumlu döngü: Alternosprey/spreyli/
sprey yok.

2

Havayla parça
giderici durumu

• Pedal kontrolüne göre görüntülenir.
• 3 durumlu döngü: Parça havası /
Parça spreyi / Parça işlemi yok.

3

Hız/tork ekranları

• Hız için görüntülenen değerde (dev/
dk) çarpım katsayısı dikkate alınır
(bkz. sf. 56).
• Tork değeri N.cm cinsinden gösterilir.

4

Hız sınırlayıcı

Ekran üzerinde varsayılan olarak
görüntülenen çubuk grafik, MX
mikromotorunun hız sınırlayıcısına aittir.
• Motor hızını sınırlamak için kaydırıcıyı
ayarlayın (dakikada maks. 40.000
devir)

5

Motor torku
sınırlayıcısı

• Çubuk grafik N.cm birimine döner
• İstenen tork değerini (*) elde etmek
için kaydırıcıyı ayarlayın

Çizim

İşlev

Ayrıntılar

6

Soğuk aydınlatma
ayarı

• Simgeye basın: çubuk grafik bu ayara
geçer
• İstenen etkiyi elde etmek için
kaydırıcıyı ayarlayın

7

Parça havası akışı
ayarı

Yukarıda açıklandığı gibidir.

Motor dönüş
yönü /
Otomatik Mod 1 /
Otomatik Mod 2

Döngü komutu. Varsayılan olarak yön
normale döner.

8

Çizim

-

1. basma  Motor yönünü tersine
çevirme
2. basma  Otomatik Mod 1.
Tork sınırına ulaşıldığında, motor dönüş
yönünü otomatik olarak tersine çevirir.
3. basma  Otomatik Mod 2.
Tork sınırına ulaşıldığında, motor dönüş
yönünü otomatik olarak tersine çevirir
Yapılandırılabilir bir süre sonrasında
normal yöne döner (otomatik ileri
süresinin ayarlanması için bkz.
sf. 56).

9

Püskürtme havası
akışı ayarı

• Simgeye basın: çubuk grafik bu ayara
geçer.
• İstenen etkiyi elde etmek için
kaydırıcıyı ayarlayın

10

Püskürtme suyu
akışı ayarı

Yukarıda açıklandığı gibidir.

11

Motor çarpanı

İsteğe bağlı: Bu hesaplama aracı,
delginin gerçek hızını ekrandan
görebilmenizi sağlar
• Çarpan katsayısı, kullanılan
angldruvalara göre programlanır.
6 katsayı programlaması seçeneği için
bkz. sf. 56).
• Seçim daha sonra simgeye birkaç
defa basılarak döngü halinde çalışır.

12

Programın
seçilmesi

Önceden belirlenmiş ayarlarınıza
erişmek için (bkz. § 3.8.5).

(*) Hız ve tork değerleri, MX mikromotorda kullanılan başlığa bağlıdır.
Ayarlanacak değerler için alet üreticisinin kılavuzuna başvurun.
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3.8.8.1
İşlev

Hız çarpım katsayısının programlanması

Açıklama

Çarpım
katsayısının
programlanması
(6 olası katsayı)

Çizim

 "motor çarpanı" sekmesi
• "Çarpan 1 - 6” düğmelerinden birini seçin.
• Ekranda bir klavye görüntülenir. Kullanılan angldruvaya
göre hız çarpanı veya böleninin sayısal değerini girin.
 Ana menüye dönün.

3.8.8.2
İşlev
Pedalı
kullanarak
motor
yönünü
tersine
çevirme

Ayağınızı kullanarak motor yönünü tersine çevirme seçimi

Açıklama
sonra

Çizim
 "Çeşitli" sekmesi

• "Ayağınız ile yönü tersine çevirme”
seçimini yapın
• Pedal kontrolünü kullanarak motor
dönüş yönünü tersine çevirme
seçeneğini etkinleştirin/devre dışı
bırakın
 Ana menüye dönün.

Ayak ile motor dönüş yönünün tersine çevrilmesi seçildiğinde:
- Kontrol, varsayılan olarak havayla parça gidericiye ayrılmış sol düğme pedalı ile gerçekleştirilir.
- Parça giderici seçilen son durumda kalır (parça havası, parça spreyi veya parça işlemi yok).
3.8.8.3

Otomatik ileri zaman ayarı

Otomatik ileri zamanı, maksimum torka ulaşıldığında motorun otomatik olarak ters yönde döneceği
süredir.
İşlev

Açıklama

Otomatik
ileri zaman

sonra

Çizim
 "Çeşitli" sekmesi;

 2. sayfaya

erişim
• “Otomatik ileri zaman” seçimini yapın
• Çubuk grafikte otomatik ileri zamanını 1/10saniyeler halinde
ayarlayın.
 Ana menüye dönün.
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3.8.9

Ayarların bir USB belleğe yedeklenmesi

PE8 Evolution ekipmanına sahipseniz, bu ekipman özel bir USB bellekle teslim edilmiştir.
Evolution konsolunda çalışılması için kullanıcı USB belleğinin takılması gerekli değildir.
Ayarlar otomatik olarak kaydedilir.
• USB bellek olmadığında  Her kullanıcı hesabı için ünitin CPU’suna yedekleme.
• USB bellek takıldığında USB belleğe yedekleme.
USB bellek, bir PE8 cihazından diğerine geçiş için kullanılabilir; bu sayede özelleştirilmiş ayarlarınızı
koruyabilirsiniz.
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4.
4.1

HİJYEN VE BAKIM
Genel Bilgiler

• PE8 diş hekimliği ekipmanında düzenli olarak bakım uygulanması gerekmektedir. Döner aletlerin ve
emiş kanüllerinin gereken şekilde sterilize edilmesine ek olarak temizleme ve dezenfeksiyon sırasında
azami özen gösterilmelidir.
• Yapılacak işlemlerin sıklığına uygun şekilde bir PE8 bakım kılavuzu sunulmaktadır (bkz. sf. 60).
• Daha sonra, her bir bakım işlemi için prosedür ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
• Bu işlemler, bir araya geldiğinde, amacı kordonlarda biyofilm oluşumunu önlemek olan IGN®CALBENIUM® bakım ve hijyen protokolünü oluşturur.
• PE8 ekipmanında asepsiyi tamamlamak için dezenfeksiyon protokolünün özellikle hastane
düzenlerinde 15 günlük sıklıkla gerçekleştirilmesi önerilir.
Aletlerin bakımı ve sterilizasyonu için her bir üreticinin talimatlarını izleyin.

4.2

CALBENIUM®
4.2.1

•
•
•
•
•

Ürünü orijinal ambalajında tutun
Ürünü dik bir şekilde saklayın
Saklama sıcaklığı: minimum 5°C ilâ maksimum 25°C
Geçerlilik dönemi: Orijinal, açılmamış ambalajda: Üretim tarihinden itibaren 2 yıl.
Kapağı açıldıktan sonra: Açılma tarihinden itibaren 2 ay.

4.2.2
•
•
•
•
•
•

Saklama

Kullanım için tedbirler

Sıvı sıçramalarına karşı koruma sağlayacak şekilde geliştirilmiş güvenlik gözlükleri kullanın.
Ciltle uzun süreli veya yinelenen temas durumunda uygun koruyucu eldivenler kullanın.
Gözlerle temas halinde, akan su ile yıkayın ve bir doktora başvurun.
Ciltle temas halinde akan su altında yıkayın.
Çevreye kontrolsüz bir şekilde atmayın.
Alerjik reaksiyona neden olabilir.

Şişe tamamen boşaldığında veya geçerlilik tarihi geçtiğinde, şişe üzerindeki etiketi saklayın. Şişeyi ve
içeriğini onaylı bir toplama birimine gönderin.
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4.2.3

CALBENIUM yedeği

Bir litrelik CALBENIUM® ile 50 litre suya işlem yapılabilir; bu da yaklaşık 6 haftalık çalışmayı ifade
eder.
Şişe neredeyse boşaldığında, ana sayfadaki bir simge, seviyenin düşük olduğunu gösterir (Neo ve
Evolution ekranlarda) ve 15 dakikada bir sesli ikaz duyulur.
Bu, yaklaşık 1 günlük kullanıma yetecek kadar ürün kaldığını ve bu süreçte şişenin değiştirilmesi
gerektiğini ifade eder.
Bu rezerv kullanıldıktan sonra sürekli bir sesli ikaz verilir. Bu durumda PE8 ile yapılacak işlemlere
son verilmesi ve şişenin değiştirilmesi zorunludur.

CALBENIUM® şişesini değiştirmek için:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koltuğu yüksek konuma getirin (acil durum yükseltme
düğmesi)
Üniti kapatın (açma/kapatma düğmesi)
Çıkarılabilir kapağı kaldırın
Boş şişeyi çevirerek çıkarın. Şişeyi alttan çıkarın
Alt kısımdan, tutucuya yeni bir şişe CALBENIUM® takın;
sonuna kadar çevirin
Kapağı kapatın
Üniti tekrar hizmete alın

ÖNEMLİ ÖNERİLER
- Her zaman yedek CALBENIUM® şişelerini hazır bulundurun.
- Hiçbir zaman, şişe boşken PE8’yi çalıştırılmaya zorlamayın. Sistem hava emerek çözeltinin borular
içinde kurumasına ve tıkanıklık oluşmasına neden olabilir.
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4.3

Bakım kılavuzu
Günün
başlangıcı

Alet kordonları

Müdahale
sırasında

1-2 dk. arıtma
§ 4.4.3

Günün sonu

Haftada bir

1-2 dk. arıtma
§ 4.4.3

Lavabo

Hazne durulama
(*)

Hazne temizliği

Aletler (**)

Dekontaminasyon
Calbépuls içinde §
4.4.1
(**)

Dekontaminasyon
Calbépuls içinde
§ 4.4.1
+ Sterilizasyon (**)

Emiş
kordonlar (***)

Dekontaminasyon
§ 4.4.2

Dezenfeksiyon
Prosedür 1L
§ 4.4.6.1

Emiş filtresi

Filtre temizliği
§ 4.4.5

Tüm/harici
kordonlar

Harici temizlik
§ 4.4.9

Amalgam ayracı

Filtre temizliği
(**)

İki haftada bir
Yoğun
dezenfeksiyon
§ 4.4.7

Dezenfeksiyon
Prosedür 2L
§ 4.4.6.2

Otoklavla
sterilizasyon

Harici temizlik
§ 4.4.9

Döşeme

Temizlik § 4.4.9

Boyalı yüzeyler

Temizlik
§ 4.4.9

Alet tablası

Temizlik
§ 4.4.8

Hava basıncı Su
basıncı Su filtresi

Doğrulama
§ 4.4.11

Hava kompresörü
(PE8 hariç)

Gerekli
olduğunda
arıtma

Güç anahtarı

PE8 ünitini
kapatın

Filtreleme kartuşu
(****)
(*) Dokunmatik tuş takımı veya pedal ile kontrol.
(**) Bakım ve muhafaza kılavuz ilkeleri için üreticinin uyarısına başvurun. Parçaların elle yağlanması ile aynı.
(***) Yalnızca silikon emiş hortumları (düz hortumlar) demonte edilerek otoklavla sterilize edilebilir.
(****) Filtreleme kartuşu yılda bir defa değiştirilmelidir.
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Ayda bir

Değiştirme
§ 4.4.9

4.4

Bakım prosedürleri
4.4.1

Calbépuls’un Kullanılması

Calbépuls® cihaz başlığının hava basıncı püskürtmesi ve CALBENIUM® çözeltisi yardımıyla dekontamine
edilmesi için kullanılır ve ardından başlıklar bir süre havayla kurutulur.

• Calbépuls® birimine bir seferde yalnızca bir aleti daldırın. Aletin yuvaya
daldırılması Calbépuls® birimini otomatik olarak tetikler.
• Dekontaminasyon süresi, arıtma işlemine ve aletin durumuna göre
uyarlanabilir. Calbépuls® ayarlarıiçin aşağıdaki paragraflara başvurun:
One § 3.6.1 Neo § 3.7.5.7 Evolution § 3.8.4.7

Konsültasyon sırasında, gerekli olduğunda Calbépuls® ürününü kullanın.
Calbépuls® her hasta sonrasında, aletlerin ön temizlemesi için kullanılır.
Uyarı: Bu işlem, aletlerin sterilizasyonunun yerini tutmaz.

4.4.2

Aspisept’in Kullanılması

Aspisept®, emiş kordonlarının Calbénium® çözeltisi kullanılarak dahili olarak dekontamine edilmesine
yönelik bir sistemdir.

• Asistan istasyonunun rafını çevirerek Aspisept® orifisini serbest bırakın.
• 2 aspirasyon kanülünü teker teker, en az 30 saniye boyunca Aspisept®
birimine yerleştirin.
• Kordonun ucu bir dahili halkaya bastırdığında sistem etkinleştirilir ve basınç
serbest bırakıldığında durdurulur.

Konsültasyon sırasında, gerekli olduğunda Aspisept® ürününü kullanın.
Ayrıca, her hafta sonrasında kullanın.
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4.4.3

Alet kordonlarını arıtma

Kordonlarda her sabah ve her akşam arıtma yapın.
One Versiyonu:
- Püskürtme musluklarını tamamen açın ve her alet spreyini yaklaşık 30 saniye kadar kullanın.
- Şırıngayı ve Calbepuls birimini unutmayın.
- Sprey musluklarını ilk konumlarına geri döndürün.
EVO ve NEO versiyonu:
- Şırıngayı unutmadan, aletleri teker teker seçin.
- Spreyleri titizlikle ayarlayın.
- Aletleri sırayla 30 saniye boyunca çalıştırın
- Püskürtme ayarlarını sıfırlayın
- Calbepuls birimini etkinleştirin
- Aletleri stantlarına geri koyun

4.4.4

Lavabo haznesinin temizlenmesi

• Hazneyi (cam) çarpmamaya dikkat ederek kaldırın.
• Aşındırıcı olmayan bir ürünle temizleyin.

4.4.5

Asistan istasyonu filtresinin temizlenmesi

Ayrıntılar

Çizim

1

Emiş filtrelerini tutacakları dışarı doğru çekerek asistan
istasyonundan çıkarın

2

Filtreleri boşaltın ve temizleyin

ÖNEMLİ ÖNERİLER
Filtrenin temizlenmesinde çamaşır suyu
kullanıldıysa, çamaşır suyunun borulara çekilmesini
önlemek için filtrenin iyice durulandığından emin
olun
3
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Filtreleri yerlerine geri koyun.

4.4.6

Emiş kordonlarının dezenfeksiyonu
DEZENFEKSİYON ÖNCESİNDE OKUNMALIDIR

- Evde kullanıma uygun temizleyiciler veya alet dezenfektanları gibi köpük oluşturan ürünler
kullanmayın.
- Çamaşır suyunu çekmeyin. Bu, PE8’in dalgalı kordonlarına zarar verecektir.
- Piyasada bulunan çoğu amalgam ayırma ve kurtarma sistemi köpüğe karşı duyarlıdır. Köpük
oluşturan ürün kullanımı, işletimde arızalara neden olabilir.
- Devreleri yıkamak için suyu içeri çekmeden önce dezenfeksiyon çözeltisi için önerilen eylem
sürelerine uyun. Erken durulama, dezenfeksiyonun etkisini terse çevirerek emiş sistemi içinde
tehlikeli mikropların oluşmasına neden olacaktır.
- Amalgam ayırıcı için üreticinin kılavuzuna başvurulması zorunludur
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4.4.7

Alet kordonlarının dezenfeksiyonu

Hastane ortamlarında bu işlemin 15 günde bir gerçekleştirilmesi önerilir.
• Coccibrom® kırmızı renkli olduğundan, borularda kalan dezenfeksiyon çözeltisini görebilmenizi sağlar.
(Yalnızca One ve Twin’de)
• Calbenium® çözeltisiyle yapılacak durulama işlemi, her kordondan gelen su tamamen renksiz olana
kadar sürdürülmelidir
Ayrıntılar

Çizim
ONE’da
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1

• Koltuğu yüksek konuma getirin.
• Ünitin ayak kapağını açın.
• Aletleri çıkarın

2

• Tüm aletlerin püskürtme musluklarını tamamen
açın.

3

• Kordonları çekin ve en az 1,5 litre kapasiteli bir
kaba yerleştirin (kordonlar ve aletler suyla temas
etmemelidir).

4

• 3 saniye boyunca DE tuşuna basın (tuş takımı).
• 15 saniye boyunca bir uyarı sinyali verilir.
• Spreyler yaklaşık 5 dakika süreyle etkinleştirilir.

5

• AUX1 tuşunu kullanarak Calbépuls birimini
etkinleştirin.

6

• Şırıngayı yaklaşık 5 saniyeliğine etkinleştirin

7

• Coccibrom® çözeltisini 30 dakika boyunca ünitle
temas halinde bırakın

 3 saniye  "SESLİ İKAZ" (15
>
saniye)

Ayrıntılar

Çizim

8

• Bu süre sonrasında, kabı boşaltın ve kordonları
değiştirin (kordonlar ve aletler suyla temas
etmemelidir).

9

• Her kordonda su renksiz bir şekilde akana kadar
Calbenium çözeltisiyle arıtma yapmak için tekrar
DE tuşuna basın

10

• Aletleri geri koyun
NEO’da

1'

• Koltuğu yüksek konuma getirin.
• Ünitin ayak kapağını açın.
• Aletleri çıkarın

2'

• Emiş klavyesi üzerindeki DE düğmesine basın
(uzun basma).
• Ekrandaki talimatları izleyin

3'

• Kordonları çekin ve en az 1,5 litre kapasiteli bir
kaba yerleştirin (kordonlar ve aletler suyla temas
etmemelidir).

4'

• Şırıngayı yaklaşık 5 saniyeliğine etkinleştirin

5'

• Bu süre sonrasında, kabı boşaltın ve kordonları
değiştirin (kordonlar ve aletler suyla temas
etmemelidir).

6'

• Her kordonda su renksiz bir şekilde akana kadar
Calbenium çözeltisiyle arıtma yapmak için tekrar
DE tuşuna basın

7'

• Aletleri geri koyun
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Ayrıntılar
8'

Çizim

• Protokolü 15 günde bir yineleyin

EVO’da (dekontaminasyon için daha yüksek konsantrasyonda Calbenium kullanılır)
1"

• "Calbénium" simgesine basın (uzun basma)
• Ekrandaki talimatları izleyin

2"

• Kordonları çekin ve en az 1,5 litre kapasiteli bir
kaba yerleştirin (kordonlar ve aletler suyla temas
etmemelidir).

2"

Şırıngayı yaklaşık 5 saniyeliğine etkinleştirin.

3"

Calbenium® çözeltisini 30 dakika boyunca ünitle temas
halinde bırakın

4"

Bu süre sonrasında, kabı boşaltın ve kordonları
değiştirin.

5"

Ekrandaki talimatları izleyin

ÖNEMLİ ÖNERİLER
- Kullanım öncesinde CALBENIUM® ürününü asla seyreltmeyin.
- BACSET II® çekme tırnağı yukarı konumda ise çalışma yapmayın.
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4.4.8

Alet tutucuların temizlenmesi

Bükülü kol konsolunda:
• Kauçuk alet tutucular üst kısımdan hafifçe çekilerek demonte edilir.
• Sabunlu su ile temizleyin.
• Gerekirse, otoklav makinesine koyun (maksimum sıcaklık 135°C)

Asma kordonlu konsolda ve asistan istasyonunda:
• Çıkarılabilir kılavuzların klipslerini açın.
• Sabunlu su ile temizleyin.

4.4.9

Filtre kartuşunun değiştirilmesi

PE8 ünitinin ayak kısmında bulunan filtre kartuşu yılda bir defa değiştirilmelidir.
1

• Koltuğu yüksek konuma getirin.
• Ünitin ayak kapağını açın.

2

Üniti kapatın (açma/kapatma düğmesi).

3

Kartuş/tutucu tertibatını 2 gri klipsten ayırın.

4

4

Kullanılmış filtre kartuşunu çevirerek açın.
Yeni bir kartuşla değiştirin.

5

Tutucuya doğru sonuna kadar çevirin.

6

Kartuş/tutucu tertibatını tekrar 2 gri klipsin içine
yerleştirin.

5
6
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4.4.10

Dış yüzeylerin bakımı
ÖNEMLİ ÖNERİLER

- Yüzeyleri temizlemek için aşındırıcı ürünler kullanmayın.
- Kordonların içine çamaşır suyu çekmeyin.
- Alkol bazlı ürünler veya mendiller kullanmayın.
- Rafa veya ekranlara asla sprey sıkmayın. Bu, nokta veya damla görünümü ile yüzey materyallerinde
erken hasar oluşmasına neden olabilir.

Kordonlar:
• Sabunlu su ile harici temizlik
• Alet kordonları (silikon): Kurutma sonrasında az miktarda pudra
serpin
• Kordonları bükülü kollara yeniden monte etmek için aşağıya bakın
Klavyeler:
• Yüzey dekontamine etme ürünüyle ıslatılmış bir bezle temizleyin.
Önerilen ürün: AIREL tarafından sunulan CALBENIUM SPRAY.
• Alternatif olarak, sabunlu suyla hafifçe nemlendirilmiş bir sünger
kullanarak temizleyin.
Suni deri döşeme:
• Önerilen ürün: AIREL tarafından sunulan CALBENIUM SPRAY.
• Alternatif olarak, sünger ve sabunlu su kullanarak temizleyin.
Boyalı parçalar (metal veya plastik):
• Sünger ve sabunlu su kullanarak temizleyin.

4.4.11

Kordonların bükülü kollara yerleştirilmesi

Ayrıntılar
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1

Kordonu kasnağın altından geçirin. Bu geçiş için daha geniş bir alan
planlanmıştır

2

Kordonu, kasnağın açıklığından geçirin
Kordonu tüm uzunluğu boyunca, yukarı doğru bu aralıktan çekin

Çizim

Ayrıntılar
3

Çizim

Kordonu tekrar katlayın
Kordon ilgili aleti almaya hazır olacaktır

4.4.12

Hava ve su basınçlarının kontrol edilmesi - Su filtresi

Koltuğu yüksek konuma getirin ve kapağı çıkarın.
Hava ve su basıncı ölçerler, PE8 koltuğun ayağında bulunur.
• Normal hava basıncı: 5,5 bar ± 0,5 bar
• Normal su basıncı: 2 ilâ 3 bar
Su filtresi, su regülatörünün yukarı akış yönüne monte edilir.
Şeffaflık ile kirlilik barındırıp barındırmadığını kontrol edebiliriz.
Gerekliyse, yetkili bir teknisyen çağırın.

4.4.13

Mikromotorlar, türbinler ve el aletlerinin temizliği ve yağlanması
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5.

ÖNLEYİCİ BAKIM

Aşağıdaki işlemlerin yetkili bir teknisyen ile yılda bir defa gerçekleştirilmesi gerekmektedir:
•
•
•
•
•

Emiş hortumları ve uçlarının değiştirilmesi.
Genel su filtresinin değiştirilmesi.
Motorun sonsuz dişlisinin yağlanması
Baş dayanağı çubuğunun kayma gevşekliğinin düzeltilmesi.
Konsol kolunun dönüşlerinde sertleşme olabilir
Yıllık önleyici bakım sürecinin izlenmesi halinde, cihaz ömrü 10 yıldır.
Yedek parça bulunabilirliği, satılan son cihazdan itibaren 10 yıldır.

6.

B ASİT ARIZALAR VE SORUN GİDERME

YETKİLİ TEKNİSYENİNİZİN İLETİŞİM BİLGİLERİNİ BURAYA
SAYIN ……………………..............................................................................…..………….
Adres ................................................................................................................................
Telefon No. ……………………..…...............................................................................…………

6.1

SSS - Belirtiler ve Çözümler

Aşağıdaki tabloda genel arızalar ve uygulanacak ilk çözümlerin bir listesi yer almaktadır.
Sorunun devam etmesi halinde yetkili servis teknisyeninizle iletişime geçin.
Belirti
Koltuk hareket etmiyor
(One Versiyonu)
Koltuk hareket etmiyor
(tüm versiyonlar)

Ekranda hiçbir şey
görüntülenmez
(Twin ve Evolution
versiyonları)
Ekran açılır ancak başlangıç
sayfasında kalır
(Twin ve Evolution
versiyonları)

70

Çözüm
• Koltuk hareketi tuşlarından birine bastığınızda “bip” sesi duyduğunuzdan
emin olun
• Herhangi bir “bip” sesi duymazsanız, elektrik panelinden koltuğun güç
kaynağını kontrol edin.
• Ayak kapağının uygun şekilde kapatıldığından emin olun
• Koltuk kapaklarının güvenliğini kontrol edin
• Pedaldan alet kontrol panelinin sıfır konumunda olduğundan ya da pedalın
koltuk altına sıkışmadığından emin olun
• Koltuk hareketi düğmelerinden hiçbirine yanlışlıkla basılmadığından emin
olun (asistan istasyonunda, diş hekimi istasyonunda ya da ayak kontrolünde).
• Üniti kapatın ve açın
• Elektrik panelinden koltuğun güç kaynağını kontrol edin. Ana sigortayı kontrol
edin
Üniti kapatın ve açın

Belirti
Ünitte hava yok

Ünitte hava yok

Aletlere su gitmiyor

Su basıncında düşüş
Mikromotor dönmüyor

Emiş kötü çalışıyor ya da hiç
çalışmıyor

Kablosuz pedal çalışmayı
durdurdu

6.2

Çözüm
• Üniti kapatın ve açın
• Kompresörün açık olduğundan emin olun
• Durdurma valfinin kapalı olmadığından emin olun (koltuğun ayağında)
• Basınç ölçerdeki hava basıncını kontrol edin (5,5 ± 0,5)
• Su kesintisi olmadığından emin olun
• Durdurma valfinin kapalı olmadığından emin olun (koltuğun ayağında)
• Üniti kapatın ve açın
• Basınç ölçerin üzerindeki su basıncını kontrol edin (2 ilâ 3 bar).
Şırıngada yeterli oranda su var mı?
• Kanül olmadan şırıngadan su çıkıp çıkmadığını kontrol edin
• Çıkmıyorsa: su kesintisi olmadığından emin olun
Püskürtmenin seçili olup olmadığını kontrol edin:
• Neo ve Evolution versiyonları: - "sprey" ekranın en üst kısmında
görüntülenecektir (Neo’da sağda, Evolution’da solda) - Akış değerinin "0”
olmadığından emin olun
• One Versiyonu: aletin püskürtme valfinin açık olduğunu teyit edin
Arızalı alete bağlı olarak türbin bağlantısından, mikromotorun burnundan ya da
plak giderici kordonundan su çıkmadığından emin olun.
• Alette tıkanıklık olmadığından emin olun
• Türbin kaplini üzerindeki sızdırmazlıkları kontrol edin
• Mikromotor burnu üzerindeki sızdırmazlıkları kontrol edin
• Su basıncında düşüş fark edilir edilmez, ünitin su filtresini temizleyin
• Bkz. § 4.4.11
• Mikromotorun angldruva veya başlık olmadan dönüp dönmediğini kontrol
edin.
• One Versiyonu: Hız kontrolü potansiyometresinin sıfır konumunda
olmadığından emin olun.
• Neo ve Evolution versiyonları: Çubuk grafikteki hızın en düşük noktada
olmadığını teyit edin.
Tüm kanüllerde mi sorun var?
• Emiş motorunun çalıştığından emin olun
• Emiş filtresinin temiz olduğundan emin olun (bkz. § 4.4.5 )
• Ünitte basınçlı hava bulunduğundan emin olun. Şırıngada hava mı var?
• Neo ve Evolution versiyonları: ASPI AUTO işlevinin etkinleştirilmediğinden
emin olun
• Pedal altındaki AÇMA/KAPATMA anahtarını kontrol edin (KAPALI konumda
şarj cihazının takılı olması halinde pedal çalışacaktır).
• Pedal altındaki AÇMA/KAPATMA anahtarını kullanarak sıfırlayın.
• Pedalı tekrar şarj edin.
• Pedal altındaki şarj ışığının yandığından emin olun

Spreylerde köpürme

• CALBENIUM® ürününün eylem mekanizması sayesinde, diş temizliği, yağlama ve soğutma kaliteleri
korunurken püskürtme akışı dakikada 50 ml ile sınırlanabilmektedir.
• Özellikle akış fazla yüksek olduğunda, sprey köpüklü görünebilir.
Köpük oluşursa:
• Öncelikle spreyin hava basıncını azaltın
• Gerekliyse, püskürtülen suyun akışını azaltın.
Türbine giden akış hızı, püskürtme yapılan aletin bir dakikalığına döndürülmesiyle ölçüm silindiri ile
ml cinsinden ölçülebilir. Test borusundaki hacmi ölçmeden önce köpüğün sönmesini bekleyin. Bu,
dakikada ml cinsinden akış hızına dair bir gösterge verecektir.
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Bir sigortanın değiştirilmesi

6.3

ÖNEMLİ: Aşağıdaki çalışma, vasıflı personelle gerçekleştirilmelidir.
ÖNEMLİ ÖNERİLER
- Orijinal sigortalar ya da aynı özelliklere sahip sigortalar kullanın
- Bir sigortayı asla farklı değerde başka bir sigortayla değiştirmeyin
- Sigorta hasarı geçmezse, işleme devam etmeyin: bir teknisyen çağırın

Ayrıntılar

Çizim

1

Koltuk alçak bir konumdaysa ve kapak açılamıyorsa, acil durum düğmesini
kullanın.

2

PE8’nin yukarı akış yönündeki elektrik panelinden güç kaynağını kapatın

3

Ön kapağı kaldırın

4

Şeffaf koruyucu kapağı çıkarın (2 vida).
Sigortalar konektör kartında ve ana filtrededir.

Sigortaların listesi
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Konum

One ve Twin Sigortaları

Evolution Sigortaları

Genel güç kaynağı

Ana filtre

10 A 6X35

10 A 6X35

Aydınlatma

Düşük konektör
kartı

16 A 5x20

16 A 5x20

24V aletler

Düşük konektör
kartı

10 A 5x20

10 A 5x20

17V

Düşük konektör
kartı

3,15 AT 5x20

4 A 5x20

6,3V (LF)

Konektör kartı

3,15 AT 5x20

-

24V çıkış seçeneği

Düşük konektör
kartı

10 A 5x20

10 A 5x20

24V düşük solenoidli valf çıkışları

Düşük kart

-

2 sigorta 3 A CMS

24V yüksek solenoidli valf çıkışları

Üst kart

-

1 A CMS

Yüksek konektör kartı

Üst kart

-

1 A CMS

7.
7.1

TEKNİK ÖZELLİKLER
Hacim boyutları

PE8 koltuğun üstten görünümü (cm olarak boyutlar)

PE8 koltuğun yandan görünümü (cm olarak boyutlar)
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7.2

Saklama sıcaklığı

0°C ilâ 50°C

Taşıma sıcaklığı

0°C ilâ 50°C

Saklama nem yüzdesi

%25 ilâ %75 BN, yoğuşmasız

Taşıma nem yüzdesi

%25 ilâ %75 BN, yoğuşmasız

Çalışma sıcaklığı

+ 10°C ilâ + 30°C

Çalışma nem yüzdesi

%30 ilâ %75 BN, yoğuşmasız

Yük taşıma yüzeyi

0,22 m²

Toplam ağırlık

200 kg ilâ 250 kg (seçeneklere bağlıdır…)

Koltuk yüksekliği

410 mm ilâ 760 mm

Kaldırma kapasitesi

135 kg

Hava girişi

5 bar ilâ 8 bar / Minimum akış: 65 L/dk

Su girişi

3 bar ilâ 5 bar / Minimum akış: 3 L/dk

Güç kaynağı

230 Volt ± %10 tek faz

Güç kaynağı frekansı

50 Hz veya 60 Hz

Maksimum güç

1000 W

Genel sigorta

Ana filtrede 10 AT 6X35

Aletlerin özellikleri

Üreticinin belgelerine başvurun

CALBENIUM şişesinin kapasitesi

1l

Hava kalitesi

Kuru ve yağsız

Su kalitesi

sertlik: 8°dH (1°dH = 20mg Ca/3l su)

Akış

≤4l / dk (ünitin tüketebileceği maksimum değer)

7.3
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Teknik özellikler

Kablosuz pedal

Ağırlık

3 kg

Pil

LiPo 3,7V - 1250 mAh

Frekans

2,4 GHz ISM

Yük

Yaklaşık 2 saat, yalnızca temin edilen 5V trafo
kullanılarak

Pil ömrü

Yaklaşık 15 günlük kullanım

8.

GERİ DÖNÜŞÜM

ÜRÜNÜN ÇEVREYE SAYGILI BİR ŞEKİLDE ELDEN ÇIKARILMASI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER
Bu ürün, Direktif 2002/96/EC’ye göre elektrikli ve elektronik ekipman için
belirlenen ayrı toplama alanlarına tabidir.
Ünit üzerindeki üstü çizili çöp kutusu simgesi, ürünün ömrü dolduktan sonra
ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Cihaz, elektrikli ve
elektronik cihazlar için seçici tasnif merkezine götürülmeli veya yeni cihaz
satın alınırken bayiye iade edilmelidir.
Kullanıcı, kullanılmış cihazın ilgili toplama yapılarına teslimatından sorumludur, aksi takdirde atık elden
çıkarma mevzuatı gereği ceza uygulanabilir.
Seçici tasnif, geri dönüşüm öncesinde gerçekleştirilir ve kullanılmış cihazın çevreye karşı saygılı bir
şekilde işlenmesi ve elden çıkarılması çevre ve sağlık açısından olumsuz sonuçlardan kaçınılmasına ve
cihazın üretiminde kullanılan materyallerini geri dönüşümünün teşvik edilmesine yardımcı olur.
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917 rue Marcel Paul – ZA des Grands Godets
94500 Champigny sur Marne
FRANSA
Tel. +33 148 822 222
Faks +33 148 824 613
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Satış Sonrası Hizmetler departmanı
Tel. 01 48 82 58 31
Faks 01 48 82 46 13
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