NÁVOD K OBSLUZE

QUATTROcare 2104
QUATTROcare 2104A

Dodavatel:
FANG-Dent, s.r.o., P.Jilemnického 4712,SK-955 01 Topoľčany
Tel.: 038/53214 29, fax: 038/53230 90, E-mail: dental@fangdent.sk
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Výrobce:
Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.
Bismarckring 39, D-88400 Biberach
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Důležitá upozornění

Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze, než začnete přístroj QUATTROcare používat, a
uchovejte ho k případnému pozdějšímu použití. Při provozu, údržbě a montáži je nutné
dodržet daná ustanovení.
Uvedené znaky jsou majetkem příslušného vlastníka.

UPOZORNĚNÍ:

QUATTROcare je:
●
určen pro čištění a údržbu rovných a úhlových násadců a turbín v oblasti zubního
lékařství,
●
technický pracovní prostředek dle zákona o technických pracovních prostředcích a
odpovídá platným bezpečnostním předpisům.
Dle těchto ustanovení může QUATTROcare používat jen odborný uživatel, s přihlédnutím k:
●
platným pracovně bezpečnostním ustanovením,
●
platným opatřením k zabránění úrazu,
●
a tomuto návodu k obsluze.
Dle těchto ustanovení má uživatel povinnost
●
používat pouze bezchybné pracovní prostředky, dbát na předepsané použití přístroje,
chránit sebe i ostatní od možného ohrožení.

Ošetření přístroje od odpadu a zbytků, stejně jako příslušenství na konci
používání.
Vzniklý odpad je do jisté míry pro člověka a životní prostředí nebezpečný a je nutné ho
recyklovat. Nutno dodržet platná národní zákonná ustanovení.
Přečtěte si prosím před uvedením do provozu.
QUATTROcare byl vyvinut a vyroben podle nejnovějších norem pro kvalitu a bezpečnostních
standardů.
Nicméně, některá bezpečnostní opatření by měla být dodržena během instalace a činnosti.

UPOZORNĚNÍ:
●
QUATTROcare není určen pro provoz ve výbušném prostředí.
●
Provozovatel přístroje QUATTROcare bude vyzván, aby změny nebo opravy
elektrického zařízení byly provedeny ve výrobním závodě.
●
Při opuštění praxe je nutné QUATTROcare odpojit ze sítě.
●
Chránit QUATTROcare s vloženým sprejem před zahřátím na teplotu vyšší 50 °C.
●
Údaje na typovém štítku přístroje (napětí, frekvence) musí souhlasit s napětím v síti.
●
Při změnách způsobených třetí osobou zaniká záruka. Doporučuje se k provozu nebo
opravě používat jen originální náhradní díly, které jsou bezpečné, funkční a specificky
vhodné. KaVo proto také přebírá zodpovědnost za tyto součástky.
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●
Dbejte všech výstražných upozornění na přístroji a v návodu na obsluhu.
●
Přístroj může být používán pouze s napětím, které je uvedeno v návodu k obsluze
nebo na přístroji.
●
Uživatelé nesmí, vyjma uvedených bodů v návodu na obsluhu, sami zkoušet přístroj
ošetřovat.

QUATTROcare 2104:
●
Při opuštění praxe je nutné QUATTROcare odpojit od sítě a z přívodu tlakového
vzduchu.

A 1.1 Provozní prostředí
Teplota a vlhkost
Dbejte na to, aby QUATTROcare nebyl vystaven přímému slunečnímu záření nebo nebyl
umístěn v blízkosti tepelného zdroje. Provozní teplota by měla být mezi 15 °C a 25 °C,
vlhkost vzduchu mezi 25 % a 70 %.
Vzdálenost
Větrací štěrbiny a otvory na přístroji QUATTROcare nesmí být zakryty. Je nutné dodržet
vzdálenost 50 mm mezi přístrojem (ze všech stran) a stěnou nebo plochou skříňky.
Větrání
QUATTROcare smí být používán v čistém, neprašném prostředí, jako např. v laboratořích
nebo v zubních praxích.
Povrch stanoviště
QUATTROcare smí být postaven na rovném, vodorovném povrchu odolném proti vodě a oleji.
QUATTROcare nesmí být v žádném případě postaven ani používán na šikmé ploše.
Odrušení
QUATTROcare splňuje platné odrušovací ochranné normy 89/336/EEC týkající se
elektromagnetické kompatibility. Ani vlastní QUATTROcare nevyzařuje rušící paprsky, jiné
přístroje (např. ultrazvukové čističky) mohou způsobit poruchy na přístroji QUATTROcare.
Nenechávejte proto QUATTROcare v blízkosti možného zdroje rušení.
Elektrická bezpečnost
QUATTROcare může být připojen jen k řádně uzemněnému a bezpečnému zdroji proudu.
Zdroj el. proudu a QUATTROcare musí mít stejné napětí. Označení napětí a příkonu se
nachází na zadní straně přístroje na typovém štítku.

-
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Jestliže použijete prodlužovaní kabel použijte pouze takové napětí, které je uvedeno na
typovém štítku QUATTROcare a má vodič ochranného uzemnění.

A 1.2 Úvod
Význam piktogramů
UPOZORNĚNÍ:

Situace, kdy při nedodržení všech upozornění může dojít k riziku, poškození materiálu nebo
k provozní závadě.
INFORMACE:

Důležité informace pro obsluhu a techniky.

Typový štítek
Přístroj typu B
Evropská norma
73/23/EEC
89/336/EEC
VDE označení výrobku

A 1.3 Technická služba zákazníkům
Technické ošetření KaVo výrobků bude v první lini provedeno dentálním depem jehož
technici jsou vyškoleni u KaVo a jsou oprávněni provádět servis.
Aby byla zachována kvalita a provozuschopnost KaVo produktů, měl by být prováděn
pravidelný servis.
Při dotazech je nutné uvádět vždy přesné typové označení a výrobní číslo přístroje.
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A2

Popis přístroje

1

Ošetřovací spojka
Multiflex

2

Ošetřovací spojka
INTRAmatic

3

Ovládací panel a
kontrolky

4

Dvířka o sprejové
komory

5

QUATTROcare sprej

6

Zachycovací miska

7

Přední uzávěr ošetřovací
komory

8

Typový štítek

9

Nastavení síťového
napětí, zabezpečení

10

Hlavní vypínač

11

Přívod síťového napětí

QATTROcare 2104 A:
12

Kontrolka tlakového
vzduchu

13

Přívod tlakového
vzduchu

14

Nastavení tlakového
vzduchu
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Obsluha/zacházení

Dvířka na levé a pravé straně
pevně přidržet a tahem dopředu
(ve směru šipky) otevřít.
UPOZORNĚNÍ:

Na dvířka
předměty.

nepokládat

žádné

A 3.1 Nasazení instrumentů
● Rovné a úhlové násadce nasadit
na ošetřovací spojku INTRAmatic
a zacvaknout.
● Turbíny nasadit na ošetřovací
spojku Multiflex a zacvaknout.
● Hlavičky nasadit na ošetřovací
spojku INTRA hlavičky (zvláštní
příslušenství) a zacvaknout.
INFORMACE:

Když instalujete INTRA hlavičky
do ošetřovací spojky musíte
přidržet manžetu a hlavičku
natlačit nahoru do manžety, aby
bylo zajištěno bezpečné ošetření.
Dvířka zavřít proti směru šipek.
INFORMACE:

Není
nezbytné
namontovat
všechny adaptéry, ale také ne
v libovolném pořadí. Adaptér 1 je
nalevo, stejně jako kontrolka 1.
A 3.2 Průběh ošetřování
Pokud je hlavní vypínač zapnut,
svítí kontrolka (4). Stiskem
tlačítka START (6) se automaticky
spustí ošetřovací program.
INFORMACE: Ošetření nástrojů trvá cca 20 sekund.

INFORMACE:

Ošetření
instrumentů
trvábyl
cca 20
Kontrolky (3) zasvítí, pokud je ošetřovací spojka osazena
a nasazený
instrument
sekund.
ošetřen. Pokud se rozsvítí všechny obsazení ošetřovací spojky, zazní akustický signál.
Ošetřovací program je ukončen.
INFORMACE: Když se kontrolka (3) rozsvítí je sprej prázdný nebo špatně vložený.
Po otevření dvířek kontrolky (5) zhasnou.
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A 3.3 Sejmutí instrumentů
INFORMACE:

Dříve
než
sejmete
ošetřené
instrumenty,
odstraňte
utěrkou
nadbytek oleje z povrchu násadců.
● Při snímání rovných a úhlových
násadců palcem ruky zatlačte na
pojistku a instrument v axiálním směru
sejměte.

● Turbíny zatáhnout ve směru šipky a
axiálně sejmout.

● Při snímání hlavičky tlačit zpět
zajišťovací manžetu a hlavičku sejmout
v axiálním směru.
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Odstranění závad

Z

Červená kontrolka (1) bliká a je slyšet
akustický tón.

P

Sprej není správně nasazen.

O

Sprej správně nasadit (viz. str

P

Sprej je prázdný.

O

Vložit nový sprej

Z

Zelené kontrolky blikají a je slyšet
akustický tón.

P

Přední dvířka byly příliš brzy otevřeny

O

Vyčkat do ukončení ošetřovacího cyklu a
akustický tón se vypne. Ošetřovací program
zopakovat.

P

Instrument během ošetřování vypadl z
ošetřovací spojky.

O

Instrument správně nasadit a ošetřovací
program zopakovat.

).

QUATTROcare 2104 A
Z

Po údržbě se v instrumentu objeví olej.

P

Doba čištění vzduchem byla příliš krátká.

O

Nastavit delší dobu čištění vzduchem (viz.
kapitola B 2.5).

Z = závada
P = příčina
O = odstranění závady

-9B 1 Dodací list – obsah

Balení obsahu různé druhy zboží.
V případě, že budou některé díly
chybět, obraťte se na Vašeho
dodavatele, aby Vám mohly být
chybějící díly dodány.

1

QUATTROcare

2

Ošetřovací spojka Multiflex

3

Ošetřovací spojka
INTRAmatic (3 kusy)

4

Napájecí šňůra

5

Vzduchová hadice (jen pro
typ 2104 A)

6

O-kroužky (3 kusy)

7

O-kroužky (4 kusy)

8

Návod k obsluze

9

QUATTROcare sprej
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Uvedení do provozu

Uvedení do provozu QUATTROcare
2104
Zkontrolovat nastavení síťového napětí
(1). Při použití odlišného síťového
napětí
vyjmout
vložku,
nastavit
správné napětí a vložku znovu nasadit.
Zástrčku zasunout do zásuvky (3).
Hlavní vypínač (2) zapnout.

Uvedení do provozu QUATTROcare
2104 A
Zkontrolovat nastavení síťového napětí
(1). Při použití odlišného síťového
napětí
vyjmout
vložku,
nastavit
správné napětí, a vložku znovu nasadit.
Zástrčku zasunout do zásuvky(3).
Na manometru (4) musí tlakový vzduch
vykazovat hodnotu 4 – 4,5 bar. Při jiné
hodnotě tlakového vzduchu je nutné
regulaci tlaku (6) povytáhnout a
otáčením doleva nebo doprava nastavit
hodnotu 4 – 4,5 bar. Regulaci tlaku
vrátit zatlačením do výchozí pozice a
zabezpečit.

UPOZORNĚNÍ:

Hadice tlakového vzduchu nesmí být
zalomená.
Hlavní vypínač (2) zapnout.
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Postranní dvířka otevřít. Sprej nasadit do
držáku spreje a zatlačit směrem nahoru až
do cvaknutí.
Sprej drží pevně magnet.
Vyzkoušet jestli byl sprej správně nasazen.
Pokud by sprej nebyl správně nasazen, při
spuštění programu STERT zazní akustický
tón a rozsvítí se kontrolka (1).
V tomto případě je signalizace stejná, jako
by byl sprej prázdný.

UPOZORNĚNÍ:

Používat
pouze
QUATTROcare sprej.

B 2.2

originální

KaVo

Vyjmutí spreje

Sprej přidržet za dno a tahem (ve směru
šipky) vyjmout.

UPOZORNĚNÍ:

Jestliže jsou intervaly mezi použitím
přístroje velmi dlouhé, doporučuje se sprej
vyjmout.

B 2.3 Likvidace spreje
Sprej funguje do té doby, dokud není zcela
prázdný . Žádná zvláštní opatření nejsou
nutná pro prázdný sprej. Odpad se
likviduje
podle
zákonů
platných
v příslušném státu (Evropský katalog
odpadů: 150104 – Kovy, obaly, prázdné
obaly).

- 12 B 2.4 Ošetřovací spojky
QUATTROcare je dodáván v základním
vybavení:
3x ošetřovací spojka pro INTRAmatic
1x ošetřovací spojka pro Multiflex
Výměna vybavení
Svrchní
matku
otáčením
doprava
odšroubovat a ošetřovací spojku sejmout.
Dle volby nasadit KaVo ošetřovací spojky a
pomocí svrchní matky otáčením doleva
našroubovat.
INFORMACE:

Spojky pro produkty jiných firem mohou
být nasazeny za předpokladu, že mají
normální 4-dírový výstup.

B 2.5 Doba čištění vzduchem
V případě QUATTROcare 2104 A, může být
nastavena doba čištění vzduchem pro
rovné a úhlové násadce a turbíny. Přidržte
tlačítko START (5) stlačené a zapněte
hlavní vypínač. Kontrolka (2) se rozsvítí,
jestliže tlačítko START (5) zůstává
stlačené. Kontrolky 2,3 a 4 se postupně
rozsvěcují. Po požadované době čištění
vzduchem (kontrolky 1,2,3 nebo 4) tlačítko
uvolnit. Ozve se zvukový signál.

Doba čištění
Kontrolka 1
Kontrolka 2
Kontrolka 3
Kontrolka 4

vzduchem je následující:
- 20 sekund
- 25 sekund
- 30 sekund
- 40 sekund

- 13 B 3 Příslušenství
Dodávané přes dentální obchodní zástupce
Označení

Obj. číslo

1 O-kroužek INTRA
200 6089
matic
2 Ošetřovací spojka
411 7981
INTRAmatic
3 Těsnění ošetřovací
553 1872
spojky
4 Ošetřovací spojka
411 79911
Multiflex
5 O-kroužek Multiflex
200 6098
6 O-kroužek Multiflex
200 6177
7 Ošetřovací spojka
411 7941
vč. propoj. Manžety
411 5532
8 Ošetřovací adaptér
1 000 1003
SIRONA
9 Ošetřovací spojka
1 000 7156
turbíny SIRONA T1
10 Ošetřovací spojka
1 000 7403
svět. turbíny YOSHIDA
11 Ošetřovací spojka
1 000 7585
nesvět. Turbíny YOSHIDA
12 Ošetřovací spojka
1 000 8459
MIDWEST nízkých otáček
13 Ošetřovací spojka
1 000 8586
MIDWEST rychloadaptér
14 Ošetřovací spojka
1 000 8786
turbína NSK
15 Ošetřovací spojka
1 000 8858
turbíny OSADA
16 QUATTROcare sprej
411 7720
2108 (balení po 6 ks)

- 14 E 1 Údržba
Čištění přístroje
Čištění
veškerých
vnějších
částí
přístroje QUATTROcare se provádí
měkkou látkou s jemným čistícím
prostředkem.
Nepoužívejte agresivní chemikálie.

UPOZORNĚNÍ:

Při čištění dbejte na to, aby se do
přístroje nedostala žádná tekutina,
neboť by mohlo dojít k funkční závadě.
Vnitřní stěny pravidelně utírat nebo
čistit.
Zachycovací misku (1) vykmout a
vyčistit. Je omyvatelná v myčce a
termodesinfikovatelná.
Teplota:
Čas:
Při vkládání
miska
(1)
nasazena.

max. 95 °C
max. 60 min.
musí být zachycovací
zacvaknutím
správně
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F 1 Technická data
Rozměry přístroje:
Šířka
Hloubka
Výška

350 mm
280 mm
380 mm

Hmotnost

10 kg

Příkon

230 V / 50 Hz / 20 W

QUATTROcare 2104:
Přívod stlačeného vzduchu
Spotřeba vzduchu

4 – 6 bar
cca 50 Nl/min

K Záruční podmínky
KaVo zaručuje, že jeho výrobky budou správně fungovat a nebudou vykazovat vady
materiálu ani výroby po dobu 12 měsíců od data fakturace konečnému uživateli za
následujících podmínek:
V případě oprávněných reklamací KaVo splní závazky dle této záruky bezplatnou opravou
nebo výměnou. Jakékoli další reklamace, konkrétně pokud se týká poškození přístroje, budou
vyloučeny. Případné závady, vážné chyby mohou být zahrnuty do reklamace pouze tehdy,
pokud to nebude v rozporu se závaznými zákony.
KaVo nebude odpovídat za žádné vady a jejich následky, pokud jsou způsobeny přirozeným
opotřebením, nesprávným zacházením, čištěním, údržbou nebo péčí, nedodržováním návodu
k obsluze a montáži, vápenatěním nebo korozí, znečištěním částicemi obsaženými ve
vzduchu nebo vodě a chemickými nebo elektrickými vlivy, které jsou neobvyklé nebo
nepřípustné dle návodu k obsluze, údržbě a montáži firmy KaVo a dle dalších pokynů
výrobců. Záruka se obecně nevztahuje na žárovky ani optická vlákna ze skla a ze skleněných
vláken, skleněné a gumové součásti a na stálost barev součástí z plastů.
Jakákoliv odpovědnost bude vyloučena, pokud vady nebo jejich následky budou způsobeny
manipulací nebo upravováním výrobku zákazníkem nebo jakoukoliv třetí stranou, která nemá
povolení firmy KaVo.
UPOZORNĚNÍ:

Záruční reklamace mohou být posuzovány pouze v případě předložení dokladu o nákupu
výrobku ve formě kopie faktury nebo dodacího listu. Doklad musí obsahovat jasné označení
prodejce (dealera), datum prodeje, číslo přístroje nebo typové označení a výrobní číslo,
evidenční číslo série.

