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1.- ALGEMEEN
Gracias por adquirir el equipo dental A-3200.
Deze handleiding bevat informatie over tandheelkundige apparatuur, de configuratie en het 
onderhoud ervan.

Opmerkingen
Dit symbool betekent LET OP, VOORZICHTIG.

Voordat u de unit start, moet de gebruikershandleiding worden gelezen en begrepen.

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik gedurende de 
levensduur van het apparaat.

Neem alle veiligheidsvoorschriften in acht.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het apparaat in perfecte werkings-, 
reinigings- en desinfectieomstandigheden te houden.

Het beoogde gebruik van deze tandheelkundige apparatuur wordt uitsluitend verklaard door 
een professionele gebruiker, die naar behoren zal worden opgeleid en geregistreerd voor de 
tandartspraktijk.
Deze apparatuur mag alleen worden gemanipuleerd door de geautoriseerde technische dienst.
Houd de unit geïnstalleerd in een gecontroleerde omgeving en omstandigheden, inclusief 
temperatuurbereik (+ 10 ° C tot + 40 ° C), vochtigheid (30-75%) en atmosferische druk (700 tot 1060 
hPa), vrij van condensatie en stof, en niet blootgesteld aan direct zonlicht.
De elektrische installatie van het pand waar de apparatuur moet worden geïnstalleerd, moet voldoen 
aan de instructies van de norm EN 60601-1 betreffende elektrische bescherming tegen elektrische 
schokken voor apparatuur van klasse I.
Antoni Carles, S.A. behoudt zich het recht voor om verbeteringen of aanpassingen aan tandheelkundige 
apparatuur aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
De apparatuur moet worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
Volgens richtlijn 93/42 / CEE zijn de tandheelkundige unit en de orthodontische stoel vervaardigd in 
Antoni Carles, S.A. Het zijn apparatuur van klasse IIa. Het is volledig verboden om tandheelkundige 
instrumenten van klasse IIb of III te installeren, bijvoorbeeld chirurgische laser, elektrochirurgisch 
apparaat, röntgenstraling, elektrische cauterisatie. De apparaten die kunnen worden geïnstalleerd, 
mogen alleen van klasse I of IIa zijn en moeten voldoen aan de vereisten van de bovengenoemde 
richtlijn en de geharmoniseerde normen EN60601-1, EN60601-1-2.

2.- GARANTIE
De units vervaardigd door ANTONI CARLES, S.A. zijn gegarandeerd tegen mogelijke materiaal- en / 
of fabricagefouten voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van installatie correct geregistreerd 
via het online formulier. Tijdens de bovengenoemde periode gaat ANTONI CARLES, S.A. uit van de 
reparatie van die onderdelen of onderdelen van het apparaat die, na verificatie, als defect worden 
erkend.
ANTONI CARLES SA is in geen geval verantwoordelijk voor defecten en schade, veroorzaakt door:
Onderdelen of stukken met natuurlijke slijtage zoals pakkingen, filters enz.
Onjuist gebruik, onderhoud of reiniging van het apparaat en zijn onderdelen.
Degen die zijn veroorzaakt door onbedoelde slagen of een andere onopzettelijke oorzaak of 
veroorzaakt door nalatigheid van de gebruiker.
Schade veroorzaakt door oorzaken buiten het ontwerp of de fabricage van het product, of als gevolg 
van een natuurlijk verschijnsel, zoals stroomstoring, overstroming, enz.
Defecten, schade veroorzaakt of wijzigingen aangebracht door derden buiten Ancar.
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Elke schade die het gevolg is van het niet naleven van de onderhoudsperioden vermeld in de 
gebruikershandleiding of die het gevolg is van onjuiste reparatie of onderhoud dat niet is uitgevoerd 
door een officiële Ancar-service.
Elke schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele reserveonderdelen aanbevolen of 
vervaardigd door Ancar.

ANCAR is in geen geval aansprakelijk voor directe schade of gevolgschade veroorzaakt door het 
defecte onderdeel of materiaal.

ANCAR is in geen geval verplicht het gehele toestel te vervangen of terug te betalen.
.
De verantwoordelijkheid van ANTONI CARLES, S.A. stopt, waarbij de garantie automatisch wordt 
geannuleerd en geen schade wordt veroorzaakt, in de volgende gevallen:
1. als de registratie niet binnen 30 dagen na de installatiedatum is geformaliseerd door de distributeur.
2. Als de interventies op het apparaat niet worden uitgevoerd door technici die zijn goedgekeurd door 
ANTONI CARLES, S.A.
3. Als er foutieve onderhouds- of installatiewerkzaamheden aan het apparaat zijn uitgevoerd of als er 
niet-originele reserveonderdelen worden gebruikt.
4. Als de installaties die nodig zijn voor de werking van de unit (elektrisch, water en pneumatisch) 
worden uitgevoerd zonder de instructies in de installatiehandleiding te respecteren of de bepalingen 
in de huidige regelgeving in het land van gebruik niet worden gerespecteerd.
5. Als er ongeoorloofde wijzigingen worden aangebracht aan het apparaat of andere medische 
apparaten en / of accessoires die niet door ANTONI CARLES, S.A. zijn voorzien, zijn aangesloten.
6. Als niet wordt voldaan aan de onderhoudsperioden vermeld in de gebruikershandleiding.
Ancar dekt geen arbeidskosten voor reparaties onder garantie.
De garantie met betrekking tot de geïntegreerde elementen van andere merken is degene die wordt 
verleend door elk van de respectieve fabrikanten, niet aangenomen dat ANTONI CARLES, S.A. geen 
verantwoordelijkheid of persoonlijke verplichting met betrekking tot genoemde garantie.

Om technische assistentie te verkrijgen, moet u contact opnemen met een officiële distributeur van 
ANTONI CARLES, S.A (u kunt de lijst met distributeurs raadplegen op:
-SPA: www.ancar-online.com/distribuidores-dentales/
-ENG: www.ancar-online.com/en/distribuidores/
-FR: www.ancar-online.com/fr/distributeurs/
-DE: www.ancar-online.com/de/fachhaendler/).
ANTONI CARLES, S.A behoudt zich het recht voor om op elk moment de garantievoorwaarden die 
beschikbaar zijn voor de klant te wijzigen, voor zover toegestaan   door de huidige wetgeving.
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3.- IDENTIFICATIE
Het identificatielabel, dat de technische informatie bevat die nodig is voor de verbinding, is gevouwen.
Het is zichtbaar vanaf de achterkant van de zitting en is ook te vinden bij de basis, aan de zijkant van 
de stoel. Dit laatste zal zichtbaar zijn wanneer de buitenhoes wordt verwijderd (Fig. 1).

4.- VOORZORGSMAATREGELEN
De unit zal worden geïnstalleerd op een verlichte plaats, uit de buurt van het verkeer van mensen, 
en met voldoende ruimte om de huisvesting van de patiënt en de professional te vergemakkelijken.
Voordat de stoel wordt verplaatst, moet de operator (arts, gebruiker) er zeker van zijn dat niemand 
(patiënt, begeleider, kinderen) zich in het gebied bevindt dat het projectie zal innemen. Let op mensen 
in de buurt van de rugleuning en ook op het instrumentenblad.
Koppel na gebruik van de apparatuur alle instrumenten los en koppel het apparaat zelf los, dat na 
werktijd moet worden uitgeschakeld.
Als het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt, trek dan ook de stekker uit het stopcontact en 
sluit de water- en luchtinlaatkleppen.
Zorg ervoor dat de algemene schakelaar (fig. 4, “J”) is losgekoppeld als de apparatuur zonder direct 
toezicht van personeel zal zijn. Dit voorkomt dat de watertoevoerleidingen een langdurige druk 
moeten weerstaan. De inlaatdruk van lucht en water mag niet hoger zijn dan 6 Bar en de buizen 
mogen niet worden blootgesteld aan temperaturen hoger dan 46˚C om defecten aan apparatuur en 
materiële schade te voorkomen.
Om de levensduur van de componenten van de hijsgroep te behouden, mag de unit niet onder 
overbelasting worden gebruikt.
Het wordt aanbevolen om geen mobiele telefoons te gebruiken in de buurt van het apparaat dat in 
werking is.
Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in operatiekamers.

LOCALIZACIÓN 
DE LA ETIQUETA
TAG LOCATION

SN: N (elektropneumatische eenheid) + 
nummer Nxxxx

PLAATS VAN HET LABEL
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BEHOUD VAN HET MILIEU
Alle materialen die voor de verpakking worden gebruikt, zijn milieuvriendelijk en recyclebaar: houten 
pallet, karton, polyethyleenzak, noppenfolie. De inzameling van gebruikte materialen bevordert de 
redding en recycling en de vermindering van afvalmateriaal.
Antoni Carles, S.A. zet zich in voor het behalen van de doelstellingen van de communautaire richtlijnen 
2011/65 / EG en 2012/19 / EG.

Dit symbool is alleen van toepassing in de lidstaten van de Europese Unie.
Om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en mogelijk voor de menselijke 
gezondheid te voorkomen, moet dit instrument worden teruggetrokken (i) in EU-
lidstaten - volgens WEEE (richtlijn betreffende afgedankte elektrische materialen en 
elektronische apparatuur), en (ii) voor de rest van de landen, volgens de plaatselijke 
voorschriften en recyclingwetten.

EMC
Het model Sd-150 voor tandheelkundige apparatuur voldoet aan de essentiële eisen, die van toepassing 
zijn, van de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42 / CEE, en voldoet aan de ontwerp- en 
constructievereisten voor de veiligheid van elektromagnetische compatibiliteit en elektromedische 
apparatuur. opgenomen in de EN60601-1-2-norm, waardoor geen elektromagnetische storingen 
worden veroorzaakt en voldoet aan de immuniteitsnormen.

MILIEU OMSTANDIGHEDEN
De apparatuur kan, zolang ze verpakt is voor transport en opslag, worden blootgesteld aan 
omgevingsomstandigheden gedurende een periode van niet meer dan 15 weken zonder 
overschrijding van:
• omgevingstemperatuurbereik van -20˚C tot + 50˚C.
• relatieve vochtigheidsbereik van 10% tot 100%, inclusief condensatie.
• atmosferische drukbereik van 500 hPa tot 1060 hPa (van 500 mbar tot 1060 mbar).
• Funcionament conditie:
• omgevingstemperatuurbereik van + 10˚C tot + 40˚C.
• relatieve vochtigheid van 30% tot 75%, inclusief condensatie.
• bereik atmosferische druk 700 hPa tot 1060 hPa (700 mbar tot 1060 mbar)

5.- CLAUSULES
Antoni Carles, S.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van brand, 
natuurrampen, acties van derden of andere ongevallen, of veroorzaakt door nalatigheid of misbruik van 
de operator, of als gevolg van het gebruik van de apparatuur onder ongebruikelijke omstandigheden.
Antoni Carles, S.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het onjuist 
gebruik van de apparatuur, zoals verlies van zaken of gederfde winst.
Antoni Carles, S.A. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de resultaten van diagnoses gesteld 
door een arts bij gebruik van deze apparatuur
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6.-TECHNISCHE KENMERKEN
6.1.- Tandartsstoel
Ergonomisch ontwerp voor de patiënt.
Stoelbewegingen met hoogtemotoren, stil en zeer betrouwbaar.
Microprocessor gestuurde bewegingen:
- Automatische beweging van terugkeer naar spuwkom.
- 3 gratis geheugens voor positionering (configureerbare zit- en rughoogte).
Hoogwaardige en hygiënische anatomische bekleding.
Veiligheid van bewegingen in de rugleuning, armbewegingen en zitting, die een automatische 
ontgrendelingsbeweging toevoegen.
In hoogte verstelbare en opklapbare hoofdsteun.
Bevat Trendelenburg-beweging.

6.2.- Tandheelkundige eenheid
Gemakkelijk te onderhouden verf.
Instrumentenblad met capaciteit voor 5 instrumenten, bedieningspaneel met 14 functies. Inclusief 
spuit.
Optioneel: elektrische micromotor met regeling. Inversie draairichting.
Aansluiting beschikbaar voor instrumenten met licht (micromotor, turbine, scaler).
Waterkast met 70 ° rotatie, spuwkom voorzien van automatische glasvulling en bekerspoeling. Op 
verzoek kan hij worden uitgerust met verschillende afzuigsystemen en amalgaamsystemen.
Armbewegingen gecompenseerd met pneumatische rem, met extra blad voor instrumenten.
Aansluitdoos en buizen aan de voorkant van de stoel.
Commandoknoppen op het instrumentenblad.
De constructie van de apparatuur is zo ontworpen dat er van buitenaf geen buis of kabel zichtbaar is, 
behalve de slangen van de instrumenten op het instrumentenblad.
De apparatuur voldoet aan de essentiële eisen, die van toepassing zijn, van de richtlijn medische 
hulpmiddelen 93/42 / CEE, en voldoet aan de ontwerp- en constructievereisten voor de veiligheid van 
elektromagnetische compatibiliteit en elektromedische apparatuur zoals opgenomen in de EN60601-
normen. 1 en EN60601-1-2, waarbij een risicobeheeranalyse wordt uitgevoerd in overeenstemming 
met ISO 14971.



GEBRUIKERSHANDLEIDING TANDHEELKUNDIGE EENHEID A-3200 - HERZ. 2 JULI 2020

7

7.- TRANSPORT EN AFMETINGEN
De tandheelkundige unit wordt perfect verpakt en beschermd geleverd.
Een doos bevat de tandartsstoel die op een pallet wordt vastgehouden, de andere twee dozen 
bevatten respectievelijk de waterkast en het instrumentenblad (Afb. 2)
Het is van essentieel belang dat tijdens het transport geen enkele kist wordt beschadigd en dat ze 
in geen geval op de grond vallen. We vragen grote voorzichtigheid wanneer de apparatuur wordt 
verplaatst, terwijl we u eraan herinneren dat dit moet worden uitgevoerd door technisch personeel 
dat is geautoriseerd door Antoni Carles, S.A.
Voorafgaand aan de montage plant een technicus samen met u en het geautoriseerde personeel ter 
plaatse de ideale situatie voor de apparatuur, voor uw comfort en werkergonomie.

Als u de reeds gemonteerde eenheid moet verplaatsen, plaatst u de stoel van tevoren met 
de zitting op de minimale hoogte en de rugleuning omhoog, en zorgt u ervoor dat u de 
waterkast en de instrumentenblad naar binnen vouwt, zo dicht mogelijk tegen de stoel.

Vergeet niet om de stoel op de nieuwe locatie op de vloer te bevestigen
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8.- BESCHRIJVING VAN DE TANDHEELKUNDIGE EENHEID
(A) Fig. 4, 5 Aansluitdoos, aanzuigaansluiting Pág. 9
(B) Fig. 6 Electro-pneumatisch pedaal Pág. 10
(F) Fig. 7 Instrumentenblad  Págs. 11
(E) Fig. 8 Controlepaneel Págs. 12
(D) Fig. 9 Hoofdsteun Pág. 13
(C) Fig. 10 Armleuning Pág. 13

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8
Fig. 9

Fig. 10

Fig. 5

Fig. 3
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8.1.- Aansluitdoos
In de aansluitdoos bevinden zich alle verbindingen om de tandheelkundige apparatuur aan te sluiten 
op de voedingsnetten van de praktijk en de water- en luchtregelingselementen.
Bewegingsrichting van de regelaars in overeenstemming met norm UNE20128.

A

B

C

D

Fig. 4

Detail van de stoelbasis (voorkant):
A. Algemene schakelaar voor stroomvoorziening. Up (“I”), verlicht; down (“O”), verbroken. Indicator 

piloot.
B. Algemene beschermingszekering, in fase, T6.3A / 250 V, vertraagd 5x20 mm. Het wordt aanbevolen 

om de vervanging van zekeringen te laten controleren door een bevoegde technicus.
C. Inlaatluchtdrukregeling. Het heeft een filter voor vaste deeltjes. Surveillance ongeveer 1 keer / 

maand.
D. Inlaatwaterdrukregeling. Het heeft een filter voor vaste deeltjes. Surveillance ongeveer 1 keer / 

maand.
E. Omvat elektronische bewegingsgrafiek.
F. dekt elektronische verbindingsbrief.

Let op: als je de hoofdschakelaar (“A”) aanzet, voert de bewegingskaart een 
functionaliteitscontrole uit door een geluidssignaal in de vorm van een piepje te laten 
horen. Hoort u dit signaal niet, schakel het apparaat dan uit en neem contact op met de 
geautoriseerde technische dienst.
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8.2.- Elektropneumatisch pedaal:
GEBRUIK
Pedaal voor proportionele regeling van de optionele instrumenten op het instrumentenblad: 
micromotor, turbine. Activering aan / uit echografie (Fig 5).
Rotatiesnelheidsregeling elektrische micromotor, turbinevermogen en pneumatische micromotor 
door de hendel (B) te bewegen; alleen met lucht en ook met water waarbij de sproeifunctie wordt 
uitgevoerd door op de hendel (A) te drukken. Deze snelheidsregeling is met name geschikt voor de 
elektrische micromotor met elektropneumatische pedaalbediening omdat deze een zeer gevoelige 
en progressieve regeling mogelijk maakt.
Kort blazen of spaanblazerfunctie door hendel (A) in te drukken wanneer hendel (B) in de ruststand 
staat.
Regelt geen canule-ondersteunende instrumenten, alleen instrumenten uit de instrumententray.

Hygiëne van de optionele instrumenten: turbines en micromotoren, die elke laatste 
druppel water verdrijven door middel van automatische luchtblazen.

Bewegingsveiligheid voor alle optionele instrumenten op het instrumentenblad: door de 
verstelhendel te bedienen, wordt de stoel vergrendeld of voor al zijn bewegingen en blijft 
hij vergrendeld.

FUNCTIES VAN HET PEDAAL
A. Drukknop-hendel voor blaasfunctie. Korte luchtstroom.
B. Knop voor het starten en afstellen van het instrument dat op het blad is geselecteerd.
Activatie van de hendel (B): alleen lucht, geen water.
Activatie van de hendel (B) en hendel (A): water en lucht, sproeifunctie
C. Knop voor handmatig rechtzetten van de rugleuning
D. Knop voor handmatig verlagen van de het zitvlak.
E. Knop voor handmatig neerlaten van de rugleuning.
F. Knop voor handmatig verhogen van het zitvlak
 

Veiligheid:
Druk op het pedaal om elk geheugen dat actief is vanaf toetsenborden te blokkeren. 
Terwijl het pedaal met een instrument werkt, worden alle stoelbewegingen geblokkeerd.
Dit pedaal kan optioneel automatische nulstelling (D) accepteren, evenals elk ander van 
de 3 beschikbare geheugens (C, E en F). Standaard zijn er geen opgenomen. Ze zouden 
allemaal worden geactiveerd met een simpele druk op de knop.
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8.3.- Instrumentenblad
Ergonomisch ontworpen om het werk van de professional te vergemakkelijken, telt het als belangrijkste 
kenmerken:
- Het heeft een bedieningspaneel.
- Totale capaciteit van 4 instrumenten.
- Dankzij de gladde, ronde en niet-poreuze vormen van het instrumentenblad is een snelle reiniging 
en desinfectie mogelijk.
- Turbine-lantaarneffect met licht, zonder pedaal.
- Regeling van de waterstroom van het instrument met behulp van de regelaars die onder de 
instrumententray zijn geïnstalleerd.

Als de turbines of micromotoren de sproeifunctie niet uitvoeren, controleer dan de 
opening van deze regelaars door ze tegen de klok in te draaien.

A. Bedieningspaneel.
1. Standaard werkpositie voor de turbine
2. Standaard werkpositie voor de micromotor.
3. Standaard werkpositie voor de 3F gebogen spuit. De spuit met 3 functies (lucht, water en spray) is 

een autonoom instrument, het is niet afhankelijk van het regelpedaal.
4. Locatie van de zuigslang.
B. Keuzeschakelaar werkmodus elektrische micromotor: normaal of reductiemodus. Op deze manier 

verschilt het bereik van 0 tot 4.000 tpm van het algemene (0 tot 40,00 tpm).
C. Inversiekiezer voor de draairichting van de micromotor.
D. Uitneembare tank voor het retourfilter voor de smeerolie van de turbine- en micromotorische 

instrumenten. Controleer regelmatig (minimaal één keer per maand) door het katoen te 
vervangen.

E. Waterregelaars (E1, E2), uitgelijnd met elk van de instrumenten.

 De canulehouder is gemonteerd op een arm met een groot bewegingsvermogen om de gewenste 
positie te vergemakkelijken. Bij chirurgische aspiratie wordt de aspiratiemotor gestart

bij het optillen van de canule.
De canules zijn steriliseerbaar en autoclaveerbaar, met uitzondering en voorzichtigheid van het 

interne rubber. Als u geen continu afzuigsysteem heeft, moet u even de tijd nemen om het 
besturingssysteem leeg te laten lopen.

Fig. 6

A1234

E1E2E3E4

D

B

C
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8.4.- Controlepaneel

BEWEGINGSFUNCTIES VAN DE STOEL
- Bewegingsveiligheid geïntegreerd met de activering van instrumenten vanaf het pedaal
- Activeringsfuncties voor bewegingen parallel aan het pedaal (waarbij er geen automatische 

bewegingen zijn, behalve voor optionele configuraties).

A. Continu drukken: handmatig rechtzetten van de rugleuning.
Één keer drukken: automatische beweging naar geheugenpositie 2.
B. Continu drukken: handmatig neerlaten van de rugleuning.
Één keer drukken: automatische beweging naar geheugenpositie 3.
C. Continu drukken: handmatig omhoog brengen van de stoel.
Één keer drukken: automatische beweging naar geheugenpositie 1.
D. Continu drukken: handmatig neerlaten van de stoel.
Één keer drukken: automatische beweging naar nul-positie.
E. Sleutel om vrije geheugenposities (1,2,3) op te slaan voor stoelbewegingen.
Voer eerder een terugkeer naar nul uit. Stel de stoel in de gewenste positie met behulp van de 

handmatige functietoetsen. 
Houd de “Enter” -toets (“E”) ingedrukt en druk op een van de drie posities (1, 2 of 3), wacht u tot u de 

“piep” hoort. Laat de “Enter” -toets los. (“E”).

A

B
C

DE

F

Fig. 7
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8.5.- Hoofdsteun
Door deze hoofdsteun kan dankzij het articulatiemechanisme gemakkelijk de optimale positie van het 
hoofd van de patiënt worden verkregen in verhouding tot de vereiste behandeling. Het is eenvoudig 
over de gehele lengte verstelbaar, zoals weergegeven in fig.8.
WERKING
- De lengte-instelling is eenvoudig te veranderen. Het stuk zit intern vast, waardoor de positie 
behouden blijft.
- Door deel “A” te draaien kan de gewenste vouwhoek worden aangepast. Zodra de optimale 
positionering van het hoofd is bereikt, vergrendelt u het mechanisme door hendel “A” met de klok 
mee te draaien.
De bekleding van de hoofdsteun kan eenvoudig worden vervangen door deze eenvoudig van het 
tegenstuk te verwijderen. Dit zorgt voor gemakkelijk onderhoud.

A

170mm

Fig. 8

8.6.- Optionele armleuningl
De unit kan worden uitgerust met linker en rechter armleuningen.
Om de armleuning te kunnen draaien, moet deze een beetje worden opgetild, waardoor deze wordt 
ontgrendeld. Draai hem vervolgens en laat hem in de eindstand los, hij vergrendelt automatisch weer. 
Ga opnieuw door om het in de gesloten positie te laten. (fig.9)

9.- VEILIGHEID IN BEWEGINGSSTOPS
- De tandartsstoel is voorzien van een eindschakelaar in de uiterste posities voor de zitting en 

rugleuning, wat zorgt voor correct manoeuvreren en positioneren.

A

B

Fig. 9
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- Controle van motoroverbelasting door geïntegreerde thermische beveiligingen. In het geval van 
oververhitting, wacht dan 15 minuten tot afkoeling.

- De veiligheid van de rugleuning is dat door een druk ertegen, of de botsing met een obstakel bij het 
automatisch of handmatig neerlaten, alle bewegingen van de stoel (zitting en rugleuning) stoppen, 
waarvoor deze enkele centimeters omhoog gaat.

- De veiligheid van het onderstel is dat door een druk daartegen, of een botsing met een obstakel bij het 
automatisch of handmatig neerlaten, alle bewegingen van de stoel (zitting en rugleuning) stoppen 
door deze eerst enkele centimeters omhoog te brengen.

- De veiligheid van het assistentenelement is zo dat een druk tegen de arm, of de botsing tegen een 
obstakel bij het maken van de automatische of handmatige afdaling, het stoppen van alle 
bewegingen van de stoel (zitting en rugleuning) veroorzaakt.

- De veiligheid van het pedaal is zo dat alle bewegingen van de stoel (zitting en rugleuning) geblokkeert 
worden wanneer de hendel wordt geactiveerd om veilig te kunnen werken in de mondholte van de 
patiënt. Als de stoel in beweging is, kan deze ook worden gestopt door de pedaalhendel te activeren 
(“B”, figuur 5).

- Veiligheid op het pedaal. Automatische bewegingen zijn niet toegestaan, waardoor onbedoelde 
activaties worden vermeden vanwege de gevoeligheid van de driedimensionale bewegingsknop.

- Veiligheid in de toetsenborden (tandarts- en assistentenelement) en pedaal: als de stoel een 
geheugenbeweging maakt, stopt het apparaat bij het indrukken van een bewegingstoets.

Wanneer een veiligheid wordt geactiveerd, voert de stoel een beweging uit in de richting tegengesteld 
aan de beweging die de motor van de zitting en rugleuning uitvoert om het vastzittende onderdeel vrij 
te geven.

10.- REINIGING EN STERILISATIE
Het is uitermate belangrijk om neutrale producten te gebruiken voor het reinigen van uw tandheelkundige 
apparatuur. Reinigingsmiddelen met een hoog gehalte aan chemicaliën kunnen de kunststof onderdelen 
of de bekleding beschadigen. Let er bij het schoonmaken op dat de apparatuur niet te nat wordt, er zitten 
namelijk elektronische componenten in. Verschillende specialisten in de mondhygiëne sector bieden een 
breed scala aan schoonmaakproducten om optimale resultaten te behalen.

ANCAR voert systematisch een grondige reiniging uit van zijn apparatuur, voorafgaand aan de 
verzending, met de desinfecterende ECO-JET1 Spray van Magnolia (Cattani Group).

Zie voor het reinigen en desinfecteren van de verschillende onderdelen van de apparatuur:
- Bijlage 1, “Reiniging van andere delen van de apparatuur”.
- Bijlage 2, “Onderhoud van 3F / 6F-injectiespuiten”..
STERILISATIE EN AUTOCLAVEREN.

135°

Sterilisatie van draagbare apparaten dient te gebeuren in een autoclaaf en bij een 
gemiddelde temperatuur van 135 ° C, maar voor een correcte praktijk raden we aan 
de instructies van de fabrikant van het instrument te volgen.
De canules en canulehouders kunnen ook worden gesteriliseerd, met uitzondering en 
voorzichtigheid van het interne rubber. Als u geen continu afzuigsysteem heeft, moet 
u even de tijd nemen om het scheidingssysteem te legen.
Correct onderhoud en gebruik van de apparatuur zal de levensduur verlengen.
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11.- TECHNISCHE GEGEVENS
Voltage 230V
Frecuentie 50 Hz
Luchtdruk 5 Bar
Waterdruk 2,8 Bar
Kracht 900 W
Type elektrische beveiliging  I
Operatietype Periodiek
Maximale belasting (patiënt) 160 Kg.
Electrische micromotor 24V dc / 65 W
Licht instrumenten lampen 3v – 7v / 2.5 W
Eenheidsklasse 93/42 / EEG Klasse IIa
Type isolatie Type B
Netto / bruto gewicht van de eenheid 186 / 226 kg.
Type tandheelkundige unit Electro-pneumatisch
Type installatie Permanent
Fusible principal T 6.3A / H / 250V
Hoofdzekering T 6.3A / 250V
Bewegingsschema Zekering, 24V ac-lijn T 32 mA / 250V
24V ac lijnbeveiliging (geel / geel) Polyswitch RUE600
Beveiligingslijn 17V AC (rood / rood) Polyswitch RUE600 + RUE185
Hulpuitgangen 24V ac 2 x aansluitdoos
Zuigaansluiting 500W / 230V. Relé 20A/250V
Potentiaalvrije AUX-contactverbindingskaart Max. 250V/5A
Hoofdmagneetkleppen 24 V ac
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BIJLAGE 1. REINIGING EN DESINFECTIE VAN ONDERDELEN VAN DE 
APPARATUUR

Reiniging en desinfectie

Voer de handelingen uit terwijl de apparatuur niet op het netwerk is aangesloten.
De apparatuur niet met water overstromen of nat maken.
Gebruik nooit huishoudelijke wasmiddelen of schuimconcentraten voor desinfectie.

Reiniging van de bekleding: Reinig regelmatig met een zeepoplossing.

Reinigen van het polyurethaan (onderplaat van de unit, gestoffeerde steun, afdekkingen van 
het hefsysteem): De polyurethaan onderdelen moeten worden gereinigd met een in water en 
zeep gedrenkte doek. Gebruik geen sterke oplosmiddelen, wasmiddelen en schuurmiddelen om 
hardnekkige vlekken te verwijderen. Maak regelmatig schoon.

Desinfectie en reiniging van externe metalen onderdelen (behalve instrumenten): Gebruik elk product 
dat is bereid met antimicrobiële fungicide, sporicide, virusdodende activiteit die geschikt is voor de 
medische sector.

Raadpleeg de instructies van de fabrikant.

Reiniging en desinfectie van instrumentenschaal en slangen: Reiniging en desinfectie: gebruik na elke 
behandeling een desinfecterend middel met antimicrobiële, schimmelwerende, virusdodende en 
sporicide werking.

BIJLAGE 2. MINILIGHT-SPUIT (LUZZANI)

ALGEMEENHEDEN
De minilight-spuit is een instrument voor uitsluitend tandheelkundig gebruik, gemaakt met als doel 
lucht en water toe te voeren (alleen of in combinatie, bij kamertemperatuur of op lichaamstemperatuur) 
om het operatiegebied constant schoon en droog te houden.

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN
De minilight-spuit is ontworpen met de modernste ergonomische concepten om gebruik, onmiddellijke 
reiniging en sterilisatie te vergemakkelijken. Zowel de punt als het handvat kunnen eenvoudig worden 
verwijderd voor perfecte desinfectie en sterilisatie in de autoclaaf op 135 ° C. Daarom zijn handgrepen 
verkrijgbaar in verschillende vormen en kleuren volgens de behoeften van de tandarts: gebogen of 
recht. Bovendien is het mogelijk om het water en de lucht op lichaamstemperatuur te verwarmen, 
waardoor ongemak voor de patiënt door het inbrengen van lucht en water op kamertemperatuur 
wordt vermeden.

MODELLEN
De modellen verschillen afhankelijk van het aantal beschikbare functies:
- 3F water / lucht / koude spray
- 5F koud water / koude en warme lucht / koude en warme spray
- 6F water / lucht / warme en koude spray
- A alleen lucht of alleen water
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- L met licht

La versión de la jeringa minilight está señalada en la parte posterior. En cualquier versión se puede
montar, indiferentemente, diferentes empuñaduras: curva en tecnopolímero, recta en acero inox.

CE MERK
Alle producten zijn CE-gemarkeerd.

FABRICAGEPARTIJ
Elk product wordt geïdentificeerd door een intern nummer aan het einde, een nummer dat de 
productiebatch exact identificeert. Via dit nummer is het mogelijk om de bouwperiode te vinden, 
relatief ten opzichte van de stuurkaart.

GARANTIE
Het product wordt door ons bedrijf gegarandeerd tot 12 maanden na levering. Elke vorm van 
ongeoorloofde wijziging of manipulatie zal de garantie automatisch opschorten. Daarom is het bedrijf 
niet verantwoordelijk voor schade aan mensen, dieren of dingen als gevolg van slecht gebruik. Voor enig 
ongemak is de bevoegde rechtbank die van Milaan-Italië.

TECHNISCHE KENMERKEN
Type B, isolatieklasse II, onderbroken werking: 10 seconden AAN (ON), 20 seconden UIT. (OFF).

CONCEPT 6F 3F

VOEDINGSSPANNING VCA 24 ***

ELEKTRISCH VERBRUIK A 4,3 ***

MAX ELEKTRISCH VERMOGEN W 103 ***

MAX WATERDRUK BAR 2,5 2,5

MAX LUCHTDRUK BAR 4,5 4,5

MAX LUCHTSTROOM Nl/min 10 10

MAX WATERSTROOM Cc/min 110 110

INSTALATIE
Alleen een door Antoni Carles geautoriseerde technicus kan de installatie verrichten.

NORMAAL GEBRUIK
- Om koud water in het operatiegebied te brengen, drukt u eenvoudig op de linkerknop op het 

handvat.
- Om koude lucht in het operatiegebied te brengen, drukt u eenvoudig op de rechterknop op het 

handvat.
- Om water en koude lucht gecombineerd (spray) te introduceren, volstaat het om de twee knoppen 

op het handvat tegelijkertijd in te drukken.
- Om warm water in het bedieningsveld te brengen, draait u de schakelaar aan de onderkant van de 

hendel naar rechts (de groene indicator licht op) en drukt u op de linkerknop op de hendel (alleen 
6F- of L-versie).

- Om hete lucht in het operatieveld te brengen, draait u de schakelaar aan de onderkant van de 
handgreep naar rechts en drukt u op de rechterknop op de handgreep (alleen 6F- of L-versie).

- Om gecombineerd water en hete lucht (spray) in het bedieningsveld te brengen, draait u de 
schakelaar aan de onderkant van de handgreep met de klok mee en drukt u tegelijkertijd op de 
twee knoppen op de handgreep (alleen versie 5F, 6F of L) .
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Opmerking: de schakelaar wordt gebruikt om te kiezen tussen de warme en koude functies. Effectieve 
verwarming van water of lucht vindt plaats op het moment van gebruik. Om deze reden is het mogelijk 
om de schakelaar altijd in de “aan” -stand te laten staan, zonder problemen of gevaar te veroorzaken.

REINIGING OF STERILISATIE.

Na elke ingreep en om maximale hygiëne te garanderen, kan de spuit worden 
gereinigd en gesteriliseerd. Hiervoor is het noodzakelijk om de volgende fasen te 
volgen:
- Haal de punt eruit (door de aansluiting van de punt los te schroeven) en / of de 
volledige hendel (door op de knop aan de onderkant ervan te drukken en omhoog 
te drukken).
- Reinig met een doek en verwijder eventuele vlekken.
- Zet 20 minuten in de autoclaaf met stoom op 135 ° C..

ONDERHOUD
Het is niet voorzien, noch is het nodig, enig soort specifiek onderhoud van het apparaat, maar de 
normale reiniging en sterilisatie beschreven in het vorige punt. Alle smeringshandelingen moeten 
worden vermeden, aangezien dit onherstelbare schade aan de spuit kan veroorzaken.

OPPERVLAKKEN EN COMPONENTEN
Het product bevat geen gevaarlijke of giftige schadelijke componenten en komt tijdens de 
fabricagecyclus ook niet in aanraking met dit soort producten.  

BIJLAGE 3. VEILIGHEIDSOBSERVATIES

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN

Raadpleeg alle benodigde handleidingen. Bewaar alle handleidingen - tandheelkundige unit, stoel, 
instrumenten, lamp en aanvullende sets - op een veilige plaats voor toekomstig overleg.

Raadpleeg alle bijlagen van deze handleiding voordat u de unit start.

Eerste inbedrijfstelling: voer een reinigingsprotocol uit voor de waterwegen door een oplossing van 
water en desinfectiemiddel door alle waterleidingen van de instrumenten en de waterkast te laten 
gaan.

Koppel het apparaat aan het einde van de werkdag los van het lichtnet met de hoofdschakelaar.

Als de apparatuur een seizoen lang niet gebruikt moet worden, sluit dan de hoofdwater- en luchtkranen 
en ontkoppel van het elektriciteitsnet.

Vervang de zekeringen niet zelf. Neem contact op met de geautoriseerde technici van Antoni Carles, 
S.A. via onze commerciële afdeling.

Huur een erkende onderhoudsdienst in. Het geeft meer veiligheid en een lange levensduur van de 
apparatuur. Raadpleeg onze commerciële afdeling.

Controleer regelmatig of er geen water- of luchtlekken zijn bij de aansluitbasis van de tandheelkundige 
unit en of de ruimte schoon, vrij van vocht, oxidatie of elektrolyse wordt gehouden.

Gebruik het apparaat niet om meubels of andere materialen te ondersteunen. Leun niet op de 
waterkast. Ga niet op de steun van de hydric box zitten. Hang niet aan de lamp. De apparatuur mag 
alleen worden gebruikt door gekwalificeerd personeel.

ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Het wordt aanbevolen om geen mobiele telefoons te gebruiken in de buurt van de tandheelkundige 
unit. Houd u aan de normen van ziekenhuisgebouwen.

Als de instrumentleiding en de watergroep overbelast zijn, kan de thermische beveiliging die in de 
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24Vac-lijn is geïntegreerd de werking blokkeren. Wacht 15 min. bij zijn herstel. Bel de technische dienst 
als de storing aanhoudt.

Als de stoel overbelast is, kan de geïntegreerde thermische beveiliging van een motor zijn geactiveerd 
en kan een manoeuvre worden geblokkeerd. Wacht 15 min. bij zijn herstel. Neem contact op met de 
geautoriseerde technische dienst als de storing aanhoudt.

Voeg geen extra meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren toe aan de hulpaansluitingen die 
beschikbaar zijn op elektronische kaarten.

OPMERKINGEN OVER ELECTROMAGNETISCHE INTERFERENTIES

Gebruik het apparaat / de stoel niet in de buurt van ontvlambare anesthesiegasmengsels met zuurstof 
of lachgas.

BIJLAGE 4. DEFINITIE VAN SYMBOLEN
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