
MIKROSILNIK

Dziękujemy za zakup mikrosilnika NBX / NBX N
Przed przystąpieniem do jego użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie 
się z treścią niniejszej instrukcji. Pozwoli to uniknąć błędów w obsłudze
i przyczyni się do bezawaryjnej eksploatacji urządzenia. Instrukcję prosimy 
zachować, aby mieć możliwość odniesienia się do niej w przyszłości. 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
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1. Zastosowanie
Niniejszy mikrosilnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku w gabinetach stomatologicznych.
2. Użytkownik
Stomatolodzy, asystenci, technicy dentystyczni lub upoważniony przez stomatologa personel. 
3. Zakaz
Mikrosilnik jest zaprojektowany wyłącznie do ogólnego leczenia w gabinetach stomatologicznych.
Nie używać do leczenia chirurgicznego.
4. Klasyfikacje sprzętu
-  Nie nadaje się do stosowania w obecności łatwopalnej mieszaniny gazu anestetycznego z powietrzem
   lub z tlenem lub z podtlenkiem azotu.
- Tryb pracy: praca z przerwami.

Klasyfikacja Stopień i/lub powaga zagrożenia lub uszkodzenia

 UWAGA!
Wyjaśnia przypadki, kiedy nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania powoduje 
niebezpieczeństwo doznania lekkich lub średnich obrażeń cielesnych lub uszkodzenia sprzętu.
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• Pracując mikrosilnikiem należy brać pod uwagę bezpieczeństwo pacjenta.
• Produkt nie działa bez jednostki sterującej.
• Nie narażaj produktu na uderzenia, nie upuszczaj go, gdyż może to doprowadzić do wadliwego działania.
• Przed rozpoczęciem pracy, poza jamą ustną pacjenta sprawdź wibracje, hałas i przegrzewanie się.
• Jeśli zostaną zauważone jakiekolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast zaprzestać użytkowania
   i skontaktować się ze sprzedawcą. 
• Nie przekraczaj prędkości napędu mikrosilnika zalecanej przez producenta kątnicy. 
• Nie smarować mikrosilnika.
• Nie sterylizować mikrosilnika i rękawa.
• Nie można czyścić i sterylizować w autoklawie.
• Jeśli mikrosilnik nie był używany przez dłuższy okres czasu, przed użytkowaniem sprawdź poziom wytwarzanego          
   hałasu, wibracji oraz to czy mikrosilnik nie ma tendencji do przegrzewania się.
• Wymagania dotyczące powietrza: suche, bez zanieczyszczeń i oleju.
   Używaj kompresora z systemem osuszania powietrza. Jeśli to konieczne, zainstaluj filtr powietrza.
   Przed instalacją przedmuchaj przewody.
• Długotrwałe przeciążanie produktu może powodować przegrzewanie.
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• Nie ciągnij zbyt mocno za rękaw mikrosilnika, gdyż może to prowadzić do wadliwego działania w wyniku
   poluzowania lub rozłączenia rękawa.
• Użytkownik ponosi odpowiedzialność za obsługę i konserwację urządzenia medycznego.
• Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie, konserwację i przegląd.
• Aby nie dopuścić do nagrzania powierzchni mikrosilnika do 60°C, należy pamiętać o stosowaniu odpowiedniego   
   powietrza schładzającego.
• Użytkowanie mikrosilnika ciągłe czyli przez ponad 2 minuty sprawi, że będzie gorący.
   (Maksymalna temperatura powierzchni może osiągnąć 45°C).
   Należy wtedy zaprzestać użytkowania mikrosilnika i odczekać aż odpowiednio wystygnie. 

Właściwe środowisko pracy podane zostało w poniższej tabeli

Temperatura Wilgotność Ciśnienie atmosferyczne

-10 - 50˚C 10 - 85%* 500 -1060hPa
* Nie dopuszczać do kondensacji pary wodnej.
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5. Podłączenie/Rozłączenie mikrosilnika i rękawa mikrosilnika.
Ustaw i wsuń mocno szpilkę na mikrosilniku do otworu złącza na rękawie 
mikrosilnika, solidnie dokręć nakrętkę rękawa. (Rys.1)
Aby rozłączyć rękaw z mikrosilnikiem, odkręć nakrętkę rękawa, zdejmij ją
i delikatnie wyjmij złącze rękawa.

Upewnij się, czy nakrętka rękawa jest solidnie dokręcona. Zbyt słabe połączenie 
może spowodować wyciek wody i wadliwe działanie mikrosilnika. .

6. Podłączenie/Rozłączenie mikrosilnika i kątnicy* (opcja)
*Kątnica nie znajduje się w zestawie

Aby połączyć kątnicę typu E ze złączem typu E mikrosilnika, ustaw kątnicę
i mikrosilnik i delikatnie wsuń kątnicę do złącza mikrosilnika, a następnie
obracaj kątnicą aż światłowód mikrosilnika znajdzie się w odpowiedniej
pozycji. Aby usunąć kątnicę, delikatnie wyciągnij ją z mikrosilnika. (Rys.2)

Zachowaj ostrożność podłączając kątnicę, która wymaga smarowania. 
Po smarowaniu ustaw kątnicę pionowo, dopóki nie spłynie nadmiar roztworu. 
Wytrzyj kątnicę i dopiero wówczas zamocuj ją do mikrosilnika.

Rys.1

Rys.2

otwór złącza

mikrosilnik rękaw

dokręć

uchwyt kątnicy

złącze typ E
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7. Konserwacja.
Po każdym użyciu wyczyść powierzchnię mikrosilnika miękką szmatką lub np. nylonową szczotką (nie używaj drucia-
nej szczotki) i wytrzyj wilgotnym wacikiem nasączonym alkoholem. 

Nie sterylizuj mikrosilnika w autoklawie (lub w jakikolwiek inny sposób w wysokiej temperaturze).
Nie smaruj mikrosilnika.
Nie myj, nie mocz i nie wycieraj roztworami potencjalnie utleniającymi (roztwory: kwaśne, sterylizacyjne, silnie alkaliczne).
Mikrosilnik należy przechowywać w odpowiednim ciśnieniu atmosferycznym, temperaturze, wilgotności i wentylacji. 
Powietrze nie może zawierać kurzu, soli i siarki.

8. Wymiana O-Ringów.
Wymień O-Ringi wyglądające na zużyte, gdyż mogą utrudniać podłączenie 
kątnicy lub mogą powodować przepuszczanie powietrza i/lub wycieki wody.
Usuń O-Ring u wejścia mikrosilnika za pomocą ostro zakończonego narzędzia 
i umieść nowy O-Ring w szczelinie. (Rys.3)

Na wejściu mikrosilnika są cztery O-Ringi. 1- niebieski jest cieńszy od pozostałych 
trzech O-Ringów czarnych. Pamiętaj, aby zawsze wymienić wszystkie O-Ringi.

Rys.3
O-Ringi
czarne O-Ring 

niebieski 
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Zużyte O-Ringi mogą powodować:
- trudności w Połączeniu/Rozłączeniu kątnicy, 
- przepuszczanie powietrza/wody, 
- utrudnienia, niemożność w wydobywaniu się wody, 
- drgania.

Używaj WYŁĄCZNIE oryginalnych O-Ringów NSK. 
Inne O-Ringi mogą powodować w/w trudności. 

9. Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów, nim skontaktujesz się z serwisem,
zapoznaj się z zamieszczoną obok tabelą. 

Jeśli żadna z zawartych w tabeli porad nie pozwoli 
rozwiązać zaistniałego problemu, możliwa jest inna 
awaria urządzenia i należy skontaktować się ze sprze-
dawcą lub autoryzowanym serwisem. 

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Mikrosilnik
nie działa 

Rękaw mikrosilnika 
jest nieprawidłowo 
podłączony

Sprawdź 
podłączanie rękawa

Światło LED
nie świeci

Upłynęła żywotność 
diody LED

Skontaktuj się
z serwisem

Wyciek wody 1. Rękaw mikrosilnika 
jest nieprawidłowo 
podłączony
2. Woda wycieka
z mikrosilnika

1. Sprawdź 
podłączenie rękawa

2. Wymień O-Ring
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10. Dane techniczne
Model NBX Model NBX N

Max. prędkość 40,000 obr./min
Wymiary Ø 22 x długość 76 mm

Napięcie wejścia DC 0-24V
Spray dostarczający wodę Ponad 65 ml/min (Zakres: 0,2-0,25 MPa)

Powietrze zdmuchujące Ponad 1,5 ml/min (Zakres: 0,2-0,25 MPa)
Powietrze chłodzące Ponad 6,5 ml/min (Zakres: 0,2-0,25 MPa)

Podświetlenie LED/białe Napięcie DC 3,3V± 0,5V

------
Zużycie prądu 0,2A (3,3V)
Temperatura 10-40°C
Wilgotność 30-75%RH*

Ciśnienie atm. 700-1060 hPa
 *nie dopuszczać do kondensacji pary wodnej
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Na stronie 9

W ORYGINALNEJ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA
ZAMIESZCZONA JEST KARTA GWARANCYJNA
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Warunki gwarancji:
1. Nabywcy udziela się gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarant zapewnia dobrą jakość i poprawne działanie sprzętu pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem
    i wskazówkami zawartymi w instrukcji użytkowania.
3. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie przez Gwaranta lub inną wskazaną firmę w terminie do14 dni    
    od daty zgłoszenia.
4. Nabywca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do i z miejsca serwisu.
5. Nabywca traci gwarancję w przypadku użytkowania:

- niezgodnego z instrukcją użytkowania lub konserwacji;
- dokonania przeróbek, napraw i zmian konstrukcyjnych bez upoważnienia ze strony Producenta lub Gwaranta.

6. Gwarancja obejmuje wyłącznie mikrosilnik. Nie obejmuje współpracujacych z nim końcówek, które posiadają własne
 instrukcje użytkowania i własne karty gwarancyjne.

Oryginał wypełnionej karty gwarancyjne stanowi jedyną podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.

ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z EKSPLOATACJI MIKROSILNIKA NBX/NBX N 
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Uwagi dotyczące eksploatacji:
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Data wydania: 11.2012 


