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Dziękujemy za zakup mikrosilnika ze światłem LED
NLX nano / NLX plus
Przed przystąpieniem do jego montażu i użytkowania prosimy dokła-
dnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Pozwoli to uniknąć 
błędów w obsłudze i przyczyni się do bezawaryjnej eksploatacji. 
Instrukcję prosimy zachować, aby mieć możliwość odniesienia się 
do niej w przyszłości. 

Szczególnie uważnie prosimy zapoznać się z uwagami
zaznaczonymi w ten sposób.

nr rozdziału i czego dotyczy strona
Uwagi ogólne 3

1. Mikrosilnik. Połączenie / Rozłączenie 4

2. Sterylizacja 5 - 6

3. Konserwacja - wymiana O-ringu 6 - 7

4. Rozwiązywanie problemów 8

5. Specyfikacja techniczna 9

6. Karta gwarancyjna 10 -11



NLX nano / NLX plus 3

- Podczas pracy z urządzeniem należy zawsze mieć na uwadze bezpieczeństwo pacjenta.
- Produkt jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.
- Produkt nie działa bez zewnętrznej/wewnętrznej jednostki sterującej. 
- Nie narażaj produktu na uderzenia. Nie upuszczaj - może to doprowadzić do wadliwego działania.
- Przed rozpoczęciem pracy, 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 (opcja).
- Wymagania dotyczące powietrza: suche, bez zanieczyszczeń i oleju.
- Używaj kompresora z systemem osuszania powietrza.
- Używaj powietrza schładzającego, aby nie dopuścić do przegrzania powierzchni mikrosilnika.
- Nie używaj zanieczyszczonego powietrza (kurz, wilgoć).
- Powietrze zawierające wodę lub kurz może powodować wadliwe działanie lub przegrzewanie się mikrosilnika. 
- Jeśli to konieczne zainstaluj filtr powietrza. Przed instalacją przedmuchaj przewody.
- Długotrwałe przeciążanie mikrosilnika może powodować jego przegrzewanie.
- Nie podłączaj lub nie rozłączaj kątnicy jeśli mikrosilnik nie zatrzymał się. 
- Nie podłączaj / nie rozłączaj mikrosilnika podczas pracy.
- Przed użyciem upewnij się, czy Przełącznik Kontroli Prędkości jest ustawiony w dozwolonej pozycji.
- Nie sterylizuj rękawa mikrosilnika w autoklawie (lub w jakikolwiek inny sposób w wysokiej temperaturze).
- Użytkownik ponosi odpowiedzialność za obsługę i konserwację urządzenia medycznego.
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1-2.  Połączenie/ Rozłączenie Mikrosilnika i Kątnicy (opcja)
Aby połączyć kątnicę typu E i mikrosilnik, ustaw i wsuń 
mikrosilnik do kątnicy i przekręć aż usłyszysz kliknięcie. 
(bolce pozycjonujace są w jednej linii. Rys.2). 
Aby wyjąć kątnicę, wystarczy wyciągnąć ją z mikrosilnika.
 

 

Zachowaj ostrożność podczas połączenia kątnicy, które 
wymaga smarowania (Mikrosilnik typu E). Po smarowaniu 
ustaw kątnicę poziomo, poczekaj aż spłynie nadmiar smaru. 
Wytrzyj kątnicę i zamocuj do mikrosilnika. Nie podłączaj
i nie rozłączaj kątnicy dopóki mikrosilnik nie zatrzyma się.

1. Mikrosilnik
1-1. Połączenie / 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.
 

Rys.2
Rys.1
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Europejska Norma13060 rekomenduje sterylizację przez ponad 
15 minut w temperaturze 121oC.

2. Sterylizacja
Zaleca się sterylizację w autoklawie.
Sterylizacjię należy wykonać przed pierwszym użyciem i po każdym 
stomatologicznym zabiegu.
Postępowanie przy sterylizacji w autoklawie
1. Wyłącz zasilanie.
2. Rozłącz mikrosilnik z rękawem (patrz pkt.1-1).
3. Wyczyść szczotką powierzchnię mikrosilnika i wytrzyj
     bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem.

Nie używaj drucianej szczotki.
4. Nakręć nasadkę mikrosilnika na mikrosilnik, a na wejście
    mikrosilnika nałóż zatyczkę zabezpieczającą. (Rys.3).     
5. Włóż do rękawa sterylizacyjnego. Zaklej rękaw. 
6. Sterylizować w temperaturze do 135oC,

- 20 minut w temp. 121oC,
- 15 minut w temp. 132oC.

7. Do czasu kolejnego użycia, mikrosilnik należy przechowywać 
     w rękawie papierowo-foliowym. Rys.3
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- Nie sterylizuj rękawa mikrosilnika w autoklawie.
- Nie smaruj mikrosilnika.
- Nie sterylizuj mikrosilnika w autoklawie, nawet w rękawie 
papierowo-foliowym, z innymi narzędziami nieodpowiednio
wyczyszczonymi z roztworu chemicznego, może to spowodować 
zmianę zabarwienia lub uszkodzenia powierzchni 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.
Ponadto powietrze nie może zawierać kurzu, soli i siarki.
- Nie sterylizuj mikrosilnika z zabrudzeniami na powierzchni, 
może to powodować rdzę.
- Podczas sterylizacji możesz powiesić zatyczkę zabezpieczającą 
na wieszaku, aby jej nie zgubić.
- Nie wieszaj zatyczki zabezpieczającej podczas sterylizacji wraz
z mikrosilnikiem. Mikrosilnik może spaść i uszkodzić się !!!
- Nie dotykaj mikrosilnika zaraz po sterylizacji w autoklawie.
Może być bardzo gorący.
- Nie zaleca się sterylizacji plazmowej i EOG.

3. Konserwacja - wymiana O-Ringu
Zużyty O-Ring sprawia trudności z podłączeniem kątnicy może też 
spowodować, że powietrze lub woda zacznie przedostawać się do 
mikrosilnika. 
W takiej sytuacji należy wymienić O-Ring.  
Usuń O-Ring u wejścia mikrosilnika za pomocą ostro zakończone-
go narzędzia i umieść nowy O-Ring w szczelinie. (Rys.4)

Rys.4
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Poniższa tabela określa kolor i nr katalogowy O-Ringów.

kolor nr katalogowy
O-Ring Niebieski 0313-084070 
O-Ring Czarny 0312-074080
O-Ring Zatyczka 0312-457102

Na wejściu mikrosilnika są cztery O-Ringi. Niebieski jest cieńszy od 
czarnego. Pamiętaj o posiadaniu w zapasie niebieskiego O-Ringu.

Nie używaj zatyczki, jeśli nie zostały umieszczone O-Ringi, może to 
doprowadzić do wadliwego działania.
Uszkodzony O-Ring, należy natychmiast wymienić, ponieważ żużyty 
może powodować:
- przepuszczanie powietrza/wody,
- nie wydobywanie się powietrza/wody,
- nadmierne drganie,
- trudności w połączeniu/rozłączeniu kątnicy.
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4. Rozwiązywanie problemów
Jeśli mikrosilnik zatrzyma się w związku z nieprawidłowym działaniem jak przeciążenie, nieodpowiednie użytkowanie lub inna wada następuje 
automatyczne sprawdzenie stanu jednostki sterującej i wykrycie przyczyny nieprawidłowości. Na Wskaźniku prędkości zostanie wyświetlony 
kod błędu. Jeśli zostanie wyświetlony kod błędu, zrestartuj i ponownie sprawdź, czy jest widoczny ten sam kod błędu.
Jeśli tak, podejmij działania zgodnie z instrukcjami zawartymi w kolumnie „Rozwiązanie” poniższej tabeli. 

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Mikrosilnik nie działa Rękaw mikrosilnika jest nieprawidłowo podłączony Sprawdź podłączanie

Światło LED nie świeci Upłynęła żywotność diody LED Skontaktuj się ze sprzedawcą

Wyciek wody Rękaw mikrosilnika jest nieprawidłowo podłączony Skontaktuj się ze sprzedawcą

Woda wycieka z mikrosilnika Wymień O-Ring

Jeśli powyższe działania nie pomogą w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.
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Model NLX nano NLX plus

Max. znamionowa moc Napięcie elektryczne AC 19V Napięcie elektryczne AC 25V

Natężenie prądu 5A Natężenie prądu 5A

Max. prędkość obrotowa 1.000 – 40.000 min-1 100 – 40.000 min-1 

Max. moment obrotowy 3.4 Ncm 4.0 Ncm

Wymiary Ø22 x wysokość 70mm Ø22 x wysokość 77mm

Spray dostarczający wodę Ponad 50 mL/min (0,25 MPa)

Powietrze zdmuchujące Ponad 1,5 mL/min (0,25 MPa)

Powietrze chłodzące Ponad 40 L/min (Max ciśnienie 0,5 MPa)

5. Specyfikacja techniczna
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Na stronie 10

W ORYGINALNEJ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA
ZAMIESZCZONA JEST KARTA GWARANCYJNA
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8. Gwarancja obejmuje wyłącznie mikrosilnik. Nie obejmuje koń-
cówek, 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

Warunki gwarancji
1. Nabywcy określonemu w KARCIE GWARANCYJNEJ 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 wska-
zówkami zawartymi w instrukcji użytkowania.
3. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie 
przez Gwaranta lub inną wskazaną firmę w terminie 14 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.
7. W szczególności Nabywca traci gwarancję, jeśli nie stosuje się 
do zawartego w instrukcji użytkowania zalecenia, dotyczącego używania 
wyłącznie wody desty lowanej do zasilania końcówek unitu.
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