Vector Paro i Vector Scaler
Skrócona instrukcja

44 / 49 Fluid

Wł. / wył. fluidu
Nacisnąć przycisk (44) min. 1 sekundę.
W trakcie podpompowywania fluidu zapala
się także dioda LED (49) w mechanizmie
nakłuwającym.
Podpompowywanie fluidu do rękojeści
Nacisnąć przycisk (44) min. 2 sekundy.
Miga niebieska dioda LED jednocześnie z
diodą LED (49) w mechanizmie
nakłuwającym.
45 Liquid (ciecz)
Wskazanie aktywne tylko przy założonej
rękojeści Scaler
Zapalona 1 dioda LED = minimalne
zużycie cieczy: 30 ml / min
Zapalone 3 diody LED = maksymalne
zużycie cieczy: 45 ml / min
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Dioda LED wył.
Dioda LED świeci
Dioda LED miga
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ON / Standby
Wł. / wył. urządzenie, naciskać przycisk co
najmniej 2 sekundy.
Standby, urządzenie wyłączone
ON, urządzenie włączone
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42 Rinse (Płukanie/Dezynfekcja)
Nacisnąć przycisk przez min. 2 sekundy
miga niebieska dioda LED - trwa proces
opłukiwania

Jeśli w ciągu 30 minut nie zostanie wykonane żadne działanie, urządzenie wyłącza
się automatycznie / Standby.

UWAGA
Niebezpieczeństwo zatkania
• Po każdym zabiegu z użyciem fluidu
polerującego Vector należy wykonać
płukanie wodą (RINSE).

41 Power (ustawienie mocy)
Zapala się od 1 do 5 diod LED - w
zależności od ustawionego poziomu
mocy (5 diod LED = maks. poziom mocy)

43 Clean (czyszczenie)
Po ok. 30 godzinach pracy na stałe zapala się dioda LED - uruchomić proces
czyszczenia.

Wskazówka: Moc można zmieniać
także w trakcie trwania zabiegu

Uruchomienie procesu czyszczenia.
Nacisnąć przycisk przez min. 2 sekundy
miga niebieska dioda LED - trwa proces
czyszczenia
Zalecenie: Czyścić co 4 tygodnie,
najpóźniej gdy zapali się na stałe dioda
LED.

46 Pedal (przełącznik nożny Flex)
Zapalona pomarańczowa dioda LED
Niski poziom baterii przełącznika
nożnego Flex. Wymienić baterie.
Miga pomarańczowa dioda LED
Nie przypisano lub nie podpięto żadnego
przełącznika nożnego Flex
47 Function
Zapalona pomarańczowa dioda LED
Zabieg został przerwany. Uchwyt
instrumentu wyczyścić strzykawką
wodno-powietrzną, aż będzie suchy,
następnie ponowić pracę.

Miga pomarańczowa dioda LED
Wpływ na ruchy wahadłowe instrumentu.
• Zbyt duża siłą docisku instrumentu w
trakcie zabiegu, zmniejszyć siłę
docisku.
• Sprawdzić zużycie i skrzywienie
instrumentu.
• Uchwyt instrumentu oraz pierścień rezonatora rękojeści Paro spryskać
strzykawką wodno-powietrzną i
wysuszyć.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zakażenia
krzyżowego
• Przed każdym zabiegiem wszystkie
części należy wyczyścić, patrz
13. Oczyszczanie, Instrukcja montażu
i obsługi, 9000-615-28/22
UWAGA

Niezamierzone wprowadzenie chemikaliów do jamy ustnej
Środek Vector cleaner podrażnia skórę.
Po dotknięciu natychmiast spłukać
dokładnie wodą.
• Nie przerywać procesów czyszczenia
lub płukania.
Założona rękojeść Paro:
możliwa zmiana ustawień Power
niemożliwa zmiana ustawień Liquid
Założona rękojeść Scaler:
możliwa zmiana ustawień Power i Liquid
Brak założonej rękojeści:
Nie można zmienić ustawień.
Diody LED są aktywne i świecą tylko
przy założonej rękojeści.
Ostatnio wprowadzone ustawienia w
połączeniu z założoną rękojeścią zostają
zapamiętane po wyłączeniu i ponownym
włączeniu.
Proces czyszczenia lub płukania można
przerwać po ponownym naciśnięciu odpowiedniego przycisku.

Sygnały akustyczne
Sygnał
dźwiękowy

Powód / Zdarzenie

• Kliknięcie

• Dotknięcie panelu
kontrolnego
• Funkcja została
aktywowana, np. aktywowano Rinse, Clean,
Fluid

48	Dioda LED w zbiorniku cieczy

Tryb normalny,
napełniony zbiornik cieczy
Minimalny poziom cieczy
Po osiągnięciu poziomu minimalnego
oświetlenie zbiornika cieczy zaczyna
migać i rozlega się sygnał ostrzegawczy
(3x wysoki dźwięk) „Poziom minimalny“

• dłuższy, niższy
sygnał
dźwiękowy

• Nie można było aktywować
funkcji.

• Sygnał ostrzegawczy, 3x wysoki sygnał
dźwiękowy

• Minimalny poziom cieczy
• Oczekiwanie na ciecz w
trakcie procesu czyszczenia

Rękojeść Paro

Rękojeść Paro
Demontaż

Instrument Paro
zakładanie i wymiana

Rękojeść Scaler

Rękojeść Scaler
Demontaż

Instrument Scaler
zakładanie i wymiana
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