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Română
E-CUBE este un micromotor endodontic pentru antrenarea 
instrumentelor NiTi. Acest motor trebuie să fie utilizat numai în 
spitale, clinici sau birouri dentare de către personalul calificat. Citiţi 
acest manual cu atenţie înainte de utilizare  pentru a vedea 
instrucţiunile de utilizare, întreţinere şi îngrijire. Păstraţi acest manual 
de operare pentru referinţe ulterioare.

@ AVERTISMENT

@   CLASIFICARE APARAT

/ COMPONENTE

@      SPECIFICAŢII PRODUS

@ DESCRIERE PRODUS

@       PANOUL LCD ŞSI PANOUL DE OPERARE

@       CUM SE CONECTEAZĂ FIECARE COMPONENTĂ 

@     MODUL DE OPERARE

@ CURĂŢARE

@ SCHIMBAREA BATERIILOR 

@ AUTOCLAVIZARE 

@ COD DE EROARE

@ DEPANARE

® GGARANŢIE
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@AVERTISMENTA 

Avertisment, A 
 Se pot folosi numai bateria si adaptorul desemnate. 
-modificarea neautorizată şi dezmembrarea este interzisă.
-Atunci când maşina este aproape de interferenţe 
electromagnetice, ar putea avea  loc o defecţiune.
-Ţineţi departe de copii şi nu lăsaţi copiii în apropierea 
maşinii singuri.
Anunţ
-Utilizatorii sunt responsabili pentru operare, întreţinere şi 
inspecţie.
-aplicatiile aparatului sunt restricţionate de acest manual 
şi aplicaţiile nerecomandate de către producător ar trebui 
să fie evitate.
-o utilizare arbitrară ar putea cauza vătămări ale 
utilizatorilor şi pierderea proprietăţii iar producătorul nu 
poate fi responsabil pentru rezultatele obţinute după
operarea care nu este menţionată în acest manual.
-Avertisment: Nu atingeţi, semnalul de intrare, semnalul 
de ieşire sau alti conectori in acelasi timp cu pacientul.
-Avertisment: Echipamentele externe destinate conectării
pentru semnalul de intrare, semnalul de ieşire sau alti co-
nectori, trebuie să respecte standardul IEC,de ex.. 
IEC60950 pentru echipamente  IT şi IEC60601-1 seria 
pentru echipamentele electrice medicale. În plus, o astfel 
de combinaţie de sistem trebuie să respecte standardul 
IEC60601-1 şi/sau IEC60601-1-1 armonizate cu standardul 
sau combinaţia naţionale.  Dacă aveţi îndoieli, contactaţi 
un tehnician calificat sau reprezentantul  dvs. local.
Securitate
- în cazul unor defecţiuni la cablul electric şi la conector, 
nu utilizaţi aparatul, altfel poate provoca incendii şi 
electrocutări.
-Nu trageţi afară conectorul cu mâna umedă.
-Ori de câte ori scoateti conectorul , prindeţi-l strans.
-Nu indoiti cablul electric excesiv.
-Nu aşezaţi materiale grele peste cablul electric.
-Utilizaţi totdeauna priza care este echipată cu 
împamântare şi vă rugăm să fiti avizati de modul cum se 
instaleaza aceasta de producător sau de tehnicieni.
--Nu puneţi mai multi conectori într-o singura priză, 
deoarece ar putea provoca incendii şi electrocutări.
-Ar putea fi o cauză principală de oprire sau defecţiune.
--Atunci când utilizaţi un burghiu, urmaţi instrucţiunile de 
utilizare furnizate de producătorul acestuia. Folosirea 
acestuia peste limita de viteză poate cauza un accident.
-Dacă afişajul nu funcţionează corect, contactaţi
producătorul sau locul de unde a fost cumpărat produsul 
-ar putea sa se produca un accident
-Utilizaţi piese si consumabile autentificate de către 
producător.
-n caz contrar, poate apărea defecţiuni sau accidente.
-Condiţii de funcţionare
-1) Temperatura : 10°C ~ 40°C
-2) Umiditate: 30% ~ 75%
-3) Presiune atmosferic:ă: 500hpa~1060 hpa
-UNITATEA DE COMANDĂ
-Obligatoriu aveti grija sa setati acelasi raport al aparatului 

cu cel al contra unghiului utilizat, . nainte de utilizare

Este recomandat ca mediul ambiental sa fie: temperatura: 

10-40°C, umiditate 30-75 RH

-- aveţi grijă să nu lăsaţi să cadă, Motor de contraindicaţii 
şi unghiul Handpiece.
--Atunci când maşina nu este în stare normală cauzate de 
căderea sau să cadă în apă, nu utilizaţi şi contactaţi 
vânzătorul, altfel poate produce căldură excesivă, dar de 
vibraţii şi deteriorarea rulmentului.
--Nu puneţi ulei în motor.
--să opriţi motorul înainte de a schimba, Unghi 
Handpiece şi de fişier. 

@CLASIFICAREA APARATULUI

*Tip şi grad de protecţie împotriva şocurilor 
electrice : Clasa !/Tip BF 
*Grad de protecţie împotriva apei (stropi căzuţi 
vertical) stipulaţi în !ESS29 : !PX 0. 
*Aparatul nu trebuie folosit în locuri apropiate de 
anestezice inflamabile sau oxigen. 
*Mod de operare : sarcină intermitentă la 
funcţionarea consecutivă
*Timp de  operare : încărcare maxim 3 minute , 

odihnă minim lO minute.     
- Aparatul a fost validat ca fiind concordanţă cu 
regulile dispozitivelor medicale IE( 60601-1-2007
ce furnizează protecţii rezonabile  împotriva 
interferenţelor dăunătoare cu alte echipamente 
medicale tipice.

@ COMPONENTE 

@ SPECIFICAŢII PRODUS

Adaptor 

Tensiune intrare

Greutate

Micro-motor 

Tensiune nominala intrare
 

RPM

100-240V 47 /63Hz 
0.9-0.34A 
20V 1.42A max 
W62X D 118XH 39mm 
29Bg 

(CUBE EM) 

DC4.5V 0.4A 
 19.8 XL 61.7mm 

116g 
13,000rpm 

Piesa de mana contra-unghi ( ACL(B)-42EM ) 

19.6 X L 95.2mm 

Aparatul poate radia energie de frecvenţă radio. 
Dacă nu este instalat sau utilizat în conformitate cu 
instrucţiunile, poate provoca interferenţe dăunătoare 
eventuale la alte dispozitive din apropiere, totuşi, nu 
este sigur că acestea vor apărea la o instalaţie 
oarecare. Dacă echipamentul provoacă interferenţe 
nocive pentru alte dispozitive şi acele interferenţe 
sunt determinate de butonul ON/OFF, utilizatorii sunt 
încurajaţi să încerce să corecteze interferenţele 
aplicând una/mai multe din următoarele măsuri:
- Aparatul trebuie să fie folosit de personal 
medical specializat sau alt personal calificat.
- Nu folosiţi aparatul într-un loc prea apropiat de 
alte aparate.
- Informaţiile de siguranţă ale aparatului pot fi date 
de producător/ tehnicieni de service din teren.

®« 
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Cutie de comanda 

Tensiune iesire

Dimensiuni
Greutate

Timp incarcare

Micro-motor 

Tensiune intrare/

RPM 

(1) Cutie de comanda
(2) Adaptor
(3) Piesa de mana contra-

unghi
(4) Micro-motor 
(5) Suport piesa de mana
(6) Pedala operare cu

piciorul  (optional) 

DC:!JV 0.5A 
DC4.5V 0.4A 
5 hours approx. 

W 110X D 196X H 139mm 
582g 

(CUBE EP) 

DC4.5V 0.4A 
¢20X L 108mm 

106g 
13,000rpm 

*Viteza maxima in rotatii pe minute(rpm) - descarcare Max RPM 13,000RPM 
*Tipuri de conectori ( IS03964 ) 
*Tip de menghina -  tip blocare (tip l)  
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MOTOR:
-când aparatul rulează prea repede sau se opreste în timpul utilizării, nu il mai 
utilizaţi şi contactati vanzatorul.
-aveţi grijă să nu lăsaţi să cadă motorul, contraunghiul şi piesa de mana.
--Atunci când maşina nu este în stare normală din cauza stropirii sau căderii în apă, 
nu utilizaţi şi contactaţi vânzătorul, altfel poate produce căldură excesivă, arde vibraţii 
şi provoca pagube.
-Nu puneţi ulei în motor.
-Opriţi aparatul inainte de a schimba motorul, unghiul, piesa de mana şi freza.
FREZA
Nu utilizaţi aparatul atunci când freza este îndoită, deteriorata , deformata şi/sau 
neconforma standardului ISO, în caz contrar, ar putea cauza vatamari provocate de 
unele posibile fragmente.
-Verificaţi întotdeauna starea aparatului înainte de utilizare şi nu-l utilizaţi  când 
acesta produce vibraţii, zgomot şi căldură
- Păstrati freza curată, în caz contrar praful ar putea cauza o forţă slabă de strangere.
BATERIE
Asiguraţi -vă că aveţi bateria  reîncărcată înainte de utilizare. (Bateria tinde a se 
descărca încet de la sine chiar în timp ce nu este utilizată)
-aparatul este echipat cu senzori impotriva unei joase tensiuni, totuşi, uneori 
aparatul nu percepe tensiunea joasă mai ales după o re-alimentare de 
câteva minute, ceea este normal pentru bateriile obisnuite.
- Reîncărcaţi bateria după descărcare completă, în caz contrar, repetarea 
unui timp scurt de utilizare şi reîncărcarea scurtă ar putea duce la o viaţă 
scăzută a bateriei
ARUNCAREA PRODUSULUI
La aruncarea produsului, asiguraţi-vă că respectaţi normele care 
reglementează evacuarea deşeurilor industriale.
La aruncarea motorului şi a piesei de mana, asiguraţi-vă că respectaţi 
normele care reglementează evacuarea deşeurilor medicale.
Este recomandat ca bateriile folosite şi consumate să fie returnate 
dealerului.
Bateria care este compusă din nichel metal hidrură este reciclabilă, totuşi, 
unele ţări pretind să fie evacuată ca deşeu special.
TEMPERATURA MAXIMA a părţilor aplicate; capul piesei de mană reprezintă 
părţi aplicate. Temperatura maximă a părţilor aplicate este cea de mai jos: 
43°C si ambientala 40°C. Prin urmare este recomandat a se folosi această 
parte cu atenţie.

Tensiune iesire
Dimensiuni

Tensiune nominala intrare

Dimensiuni
Greutate

Dimensiuni
Greutate

52 g

16 : 1Raport de transmisie
Dimensiuni
Greutate 34.8 g

Piesa de mana contra-unghi ( ACL(B)-42EP ) 

Raport de transmisie
Dimensiuni
Greutate

16 : 1
16.7 X L 63mm 
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(1) Cutie comanda

(2) Panou LCD

(3) Adaptor

(4) Cablu conectare curent

(5) PANOU de operare

(6) Conector motor piesa de 

mana 

------------@ 
---@ 

--------·® 

--------® 

Fig. (1) 

(7) Contra-unghi

(8) Micro-motor 

(9) Suport piesa de mana 

(10) Pedala de comanda cu 

piciorul (optional) 

(11) Piesa de mana contra-

unghi

(12) Conector pedala 

comanda cu piciorul 

@ PANOU LCD SI PANOU DE OPERARE
Panou LCD Panou de operare 

.. SPEED (8m 

("p 88888- MOTOR AUTO REV. F / R 

·-
ii) TORQUE 

8.8-
GEAR 

88=8 
PROGRAM 

8 

Power------------------------------------------------------------------------

- Apasati butonul POWER (mai mult de 3 secunde), 

aparatul va porni iar luminile panoului LCD se vor aprinde 

• 
POWER 

• Motor On/Off----------------------------------------------------------------------------------

-Apasati butonul MOTOR , motorul va porni si se va opri. 

• Inversare---------------------------------------------------------------------

-Apasati butonul REVERSE, motorul se roteste în directia opusa ,(ceea ce  se FIR 

poate face în timp ce motorul merge înainte), totdeauna va 

semnaliza daca se roteste în directia opusa iar directia va fi afisata 

pe LCD. 
-

-

• Raport de 
transmisie---------------------------------------------------------------------------------- 

-Apasati butonul GEAR, LCD-ul va afisa raportul de transmisie 

1:1,4:1,10:1,16:1,20:1 la fiecare apasare. 

-Asigurati-va ca setati raportul corect de transmisie înainte de utilizare, 

altfel LCD-ul afiseaza RPM si TORQUE incorect. 

PROGRAM DE MEMORARE---------------------------------------------------  

-Apasati butonul Memorize, acesta permite sa fie memorate 9 pre-setari 

programabile MEMORIZE 

*Aut  o inversare---------------------------------------------------------------------

: Modul de autoinversare poate fi selectat cu acest buton. (vezi "Functia 

autoinversare") "'LCD --> Modul prezent de autoinversare este afisat.

(Non display) 

Autoinversare : Daca sarcina este îndepartata dupa rotatia autoinversare, aparatul 

revine la rotatia normala. 

AUTO STOP : Daca sarcina este îndepartata dupa rotatia autoinversare, aparatul se va opri.

AUTO REVERSE OFF : Rotatia autoinversare nu este activata.

GEAR 

Fig.(2) 

MOTOR 

GEAR 

AUTO REV. 
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• Viteza

-Apăsaţi butonul SPEED, viteza motorului creşte sau descreşte 
-Cand viteza depăseste limita, aparatul semnalizează. 

• Torque 

-Apăsaţi butonul TORQUE, forta de torsiune a motorului creşte sau 
descreşte . 

-Cand torsiunea depăseste limita,  aparatul semnalizează.
-Cand torsiunea ajunge la maxim, LCD-ul afisează "--". 

• Program 

-Apăsati butonul PROGRAM, LCD-ul afisează numărul programului 
curent (1-9). 

• Lampa verde de  INCARCARE

-Se aprinde în momentul reincărcării sau a stării de eroare  şi atunci când 
butonul POWER este oprit. 

-Exista  3(trei) bare care indică starea bateriei  şi aceste bare sunt afişate când 

butonul POWER este oprit.  

Atentie! 

-Bara bateriei indică voltajul. 

-Cu cât aparatul este mai incărcat, cu atât alimentarea bateriei va descreşte 

mai repede (alimentarea bateriei poate fi vazută când butonul POWER este 

oprit)   

-Lampa inseamnă că alimentarea este furnizată de adaptor. 
-Lampa este pornită atunci când butonul POWER este oprit. 
• Afisajul barelor 

-arată gradul de incărcare ce este preluat de motor.

@ CUM SE CONECTEAZA FIECARE COMPONENTA

• Micro-motorul

•

Cablul motorului se introduce în conectorul din Cutia de comandă. Fig.
(3) Atentie! 
-Pentru a scoate din priză motorul, se tine corpul conectorului şi se trage 
afară.
• Adaptor

Introduceti capătul adaptorului in conectorul din Cutia de comandă. Fig.(4-1) 

• Pedală comandă picior {optional)
Introduceti capătul cablului pedalei în conectorul din 
Cutia de comandă. Fig.(4-2) 

Fig.(3) Fig.(4-1) 

• 

CHARGE 

( 

•
AC-IN 

Fig.(4-2) 

) 

@ MODUL DE OPERARE

- Reîncărcaţi bateria când este goală. 

- Puneţi adaptorul AC în mufa conectorului unităţii de 
control.

- AC-JN(lampa roşie) se porneşte. 
• Încărcaţi(lampa verde) se porneşte. 

- Verificati semnalul bateriei. 

- Incărcarea este completă dacă semnalul bateriei 

este plin şi lampa verde s-a oprit. 

Atentie I 

- Bateria trebuie sa fie conectată doar la o sursă de

alimentare AC120V sau AC230V, altfel pot apărea 

disfunctii. Este nevoie de aproape 5(cinci) ore 

pentru a se efectua încărcarea completă, cu toate 

acestea, ar putea varia de la temperatura mediului 

înconjurător şi starea bateriei. Bateriile mai vechi ar 

putea  scurta mult atat timpul de încărcare cat  şi 

funcţionarea aparatului. În împrejurări instabile cum 

ar fi temperatura ridicată sau scăzută, bateria ar 

putea fi reîncărcate. A se evita lumina solară vara şi 

exteriorul iarna. 

Este posibil să nu se încarce, 
°C -40°C). -dacă temp. e prea mare sau mică (0

-dacă nu e conectat la curent

-cand voltajul furnizat nu e stabil. 

-cand motorul este pornit, ceea ce ajută la 

protejarea bateriei. 

• Schimbare contra-unghi 

Se aliniaza pinii contra-unghiului şi deschizatura 

piesei de mana a motorului şi se introduc pana ce se 

aude "Click". 

La demontare, trageti afara axial. 

• Schimbare freza

Scoateti afara freza cu apasarea butonului 

şi introduceti alta freza pana ce se aude "Click". 

• Operarea motorului 

0 Conectaţi adaptorul AC. 

E) Apăsaţi butonul POWER. 
€) Selectaţi programul apăsand butonul PROGRAM.

0 Alegeţi rotaţia Inainte sau inversare apăsand butonul

F/R. 

Rotaţia va fi schimbată de fiecare dată cand apăsaţi 

butonul.

A. Dacă apăsaţi butonul in mod continuu numărul

va fi schimbat.

Puteţi controla numărul apăsand butonul viteză

şi torsiune

0 Motorul este operat şi oprit atunci cand dvs. apăsaţi

butonul on/off al acestuia. 

In caz de ACL{B)-42EP 

: apăsaţi butonul din imaginea (S) @ 

In caz de ACL(B)-42EM 

: apăsaţi butonul motorului de pe panoul de  

comandă al imaginii (6) sau apăsaţi pedala on/

off (opţional) ill), L
Buton ON/OFF [II�] -;fl 

MOTOR 

L# 
Fig. (6) 

Fig. (5) 

0 Vă rugăm să apăsaţi pe butonul power o secundă, plasand 
piesa de mana pe suport dupa operare. 

A 
Avertisment- alimentarea se va opri 10 minute mai târziu fără 
acţionarea butonului pornit/oprit
Functia "Automatic Power off "- atunci cand motorul opereaza 
indiferent de alimentarea la curent- nu se va opri în mod automat. 

21 
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• Functia Autoinversare
*Când piesa de mâna cu motor porneşte şi sarcina ei ajunge aproximativ la jumatate din valoarea limitei torsiunii presetate, se

aude alarma (la momentul afisajului ......::a:n:n de pe bare.) Sunetul alarmei se schimba când sarcina se apropie de limita valorii 

torsiunii (la momentul afisajului ........ de pe bare.) Când o sarcina ulterioara depaseste limita de valoare a torsiunii, 
urmatoarele 
3 moduri pot fi selectate: 

22 
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• Autoinversare
• Piesa de mână cu motor se roteste în directia opusă. Cand o sarcină este 
îndepartată, piesa de mână cu motor revine la rotatia normală (rotatie înainte) în mod 
automat. 

• • 

I 

•Sarcina continua  peste 
limita valorii cuplului presetat  

• Sarcina în limita valorii cuplului

Inainte

Ml 

I 

Inversare 

* Oprire automată
* Piesa de mână cu motor incepe din directie opusă. Când o sarcină este dată jos, 

piesa de mână cu motor se opreste. Dacă doriţi să rotiţi 
(Forward-rotate), apăsaţi din nou butonul PORNIT/OPRIT.

• • 

I 

• Dacă sarcina este păstrata , freza 
se va roti în sens invers. Când 
sarcina este demontata, ----- 

Inainte

I 
"Sarcina in limita valorii cuplului "Sarcina continuă  peste 

limita valorii cuplului presetat 
•Daca ati terminat 
lucrul. opriti. 

Inainte

(No Display) 

"Sarcina in limita valorii cuplului 

Inainte

A ATENTIE

Inversare 

* Inversare automată OFF (oprită)
* Piesa de mână cu motor se opreste fără inversarea rotatiei. In acest 

caz, panoul LCD indică " - - - - şi viteza de rotaţie în mod 

alternativ. 

.. 

Stop 

Stop 

*"Sarcina continua  peste  imita 

valorii cuplului presetat

*Când rotaţia inversă (R) este setată, această functie de AUTOINVERSARE nu este activata 
*Când alimentarea bateriilor scade (când semnul referitor la alimentarea bateriilor indica acest lucru), sarcina 
efectivă nu poate ajunge la valoarea limitei de cuplu presetate În acest caz (în caz de funcţionare cu baterii), 
această funcţie inversă automată nu va fi activată. Atunci când este necesar un cuplu ridicat, utilizaţi adaptorul 
sau utilizaţi acest produs în momentul în care bateriile nu sunt consumate în mod semnificativ 
(când reperul din alimentarea rămasă a bateriilor indică acest lucru).
'Dacă o sarcină este continuu aplicata piesei de mâna cu motor, aceasta se poate opri automat pentru a 
preveni supraîncălzirea. (valoarea limita de cuplu indică "OK" pe panoul LCD). În acest caz, lăsaţi piesa de mâna 
cu motor pentru un timp până când se răceşte. Când afişajul revine la normal, piesa de mână cu motor poate fi 
utilizata. 

.AAtentie ! 

-Aparatul va fi oprit automat, atunci când el a ramas alimentat fără a fi pornit motorul pentru mai mult

de lO {zece) minute. 

• Programarea

-Sunt posibile 9(nouă) presetări memorate programabile, cu 
care pot fi determinate VITEZA, CUPLUL, RAPORTUL DE 
TENSIUNE. 

-Alegeţi VITEZA, CUPLUL şi RAPORTUL DE TENSIUNE. 
- Menţineţi apăsat butonul MEMORARE pentru mai mult de 
1(o) secundă şi memorarea va fi finalizată atunci când se 
aude alarma.

-Apăsaţi tasta PROGRAM şi verificaţi starea de lucru în fiecare
program. 

@ CURATARE

(1) Lubrifierea contra-unghiului

*Lubrifiati doar capul contra-unghiului. 
*După fiecare folosire şi/sau înaintea fiecărei autoclavizari. 

1. Înşurubaţi duza de pulverizare la Spray de aprox. 10 ori.
2. Introduceţi duza de pulverizare în partea din spate a capului 

de unghi şi lubrifiaţi capul timp de 2-3 secunde. 

(2) Curăţarea piesei de mană cu motor

*Când piesa de mană cu motor devine murdară,  ştergeţi- o 
cu o cârpă din bumbac umezită cu alcool. 

(3) Curăţarea unităţii de comandă
*Atunci când unitatea de comandă devine murdară,  ştergeţi- 
o cu o cârpă din bumbac umezită cu alcool.

ATENTIE A 
*Nu lubrifiaţi sectiunea motorului aferentă piesei de mană. 
*Atunci cand curăţaţi piesa de mană cu motor, nu utilizaţi 
solvent cum ar fi benzina şi/sau un diluant.
'Inainte de fixarea capului contra unghiului lubrifiat la piesa de 
mană cu motor, ştergeţi prelingerile de ulei în plus.  Tineţi de 
capătul acestuia sau înclinaţi-l în poziţia corectă pentru a se goli 
singur. Montaţi suportul după ce a fost golit de ulei în exces..
*Menţineţi capul contra-unghiului fixat bine pentru a preveni

căderea acestuia din cauza presiunii sprayului.  

•Daţi cu lubrifiant până când acesta iese afară din capul 
piesei de mană (pentru aprox. 2 secunde.)
•Nu folosiţi spray-ul cu susul în jos. În acest caz, iese numai 
gaz de stropire şi uleiul nu este pulverizat.

•Nu curăţaţi toate elementele din plastic (cutia de
comandă, piesa de mană cu motor . ... ) cu aldehide. 

Atentie ! 

 Memorarea nu poate fi efectuată în timp ce motorul este 
pornit.
-  Direcţia de funcţionare nu poate fi memorată.
-  Când efectuaţi memorarea, asigurati-vă că aţi şi alarmat, 
în caz contrar, memorarea nu poate fi încheiată. 

@ AUTOCLAVIZARE

*Sterilizaţi doar piesa de mană contra-unghi. 
*Ca metodă de sterilizare, vă recomandam metoda 
prin autoclavizare. 

• Autoclavizare
1. Periaţi murdăria de la suprafaţa capului contra unghiului, 
şi ştergeţi cu o cârpă din bumbac umezita cu alcool. Nu 
folosiţi perie metalică.
2. Ungeţi capul cu un spray potrivit.
3. Introduceţi capul contra-unghiului într-o husă autoclavă 
şi sigilaţi-o. 
4. Autoclavizare timp de 4 minute la 134°( (274°F)  
(Vă rugăm să consultaţi manualul de instrucţiuni ataşat al 
unghiului pentru dezasamblarea şi reasamblarea la sterilizare.)   

ATENTIEA 
*Nu aplicati metodele de sterilizare la temperatură înaltă 
precum sterilizarea în autoclavă pentru orice alta parte  decat 
capul contra-unghiului..

*Săriţi peste ciclul uscat dacă temperatura ar putea depăşi 
134'C(274'F) 
*Fiindca tava de jos în interiorul camerei autoclavei este 
aproape de un încălzitor şi temperatura în acel loc poate 
depăşi local 134°C (274°F), asezaţi capul pe tava 
superioară sau centrală.

*Cutia de comandă, micromotorul (piesa de mână, inclusiv 
toate cablurile pot fi şterse cu o cârpă uşor umezită cu apă 
sau dezinfectant non-alcoolic

@ SCHIMBAREA BATERIILOR

E-Cube este echipat cu bateria reîncărcabilă de 300-500 
ori şi durata de viaţă poate fi diferită de cea a piesei de 
mână. Înlocuiţi bateria atunci când aceasta arată un timp 
de reîncărcare şi de operare şi un cuplu mai slabe decât 

cele  configurate.
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AAVERTISMENT 
Asiguraţi-vă că aţi scos adaptorul AC înainte de 

schimbarea bateriilor, deoarece poate cauza o defecţiune. 

1. Scoateţi bateriile vechi şi trageţi de cablul de alimentare 

menţinându-l la conector.

AVERTISMENT
'Asiguraţi-vă că trageţi de cablu prin menţinerea 

conectorului. In caz contrar, aceasta poate cauza o 

rupere a cablului.

2. Introduceţi conectorul de cablu cu baterii noi în 

conector în conformitate cu indicarea polaritătii de 

pe eticheta din interiorul cutiei de ieşire a bateriei. 

şi puneţi bateriile în cameră cu grijă pentru a nu 

prinde de cablu. 

În caz de dificultate de introducere a 

conectorului la baterie, polaritatea poate fi 

incorectă. Nu introduceţi prin forţă.

@COD EROARE

3. Închideţi capacul bateriei, asiguraţi-vă că încărcaţi 
bateriile înainte de utilizare.

ACAumN 

Bateriile folosite nichel-metal-hidrura sunt reciclabile, 

dar evacuarea lor s-ar putea să nu fie permisa 

uneori in ţara dvs. Returnaţi-le dealerului dvs.

Daca piesa de mană cu motor se opreşte din cauza unei anomalii, cum ar fi o defecţiune, supraîncărcare, 

spargere din cauza folosirii greşite, aceasta verifică automat statutul cutiei de comandă şi detectează cauza 

anomaliei prin afişarea unui cod de eroare pe panoul LCD. Dacă este afişat un cod de eroare, porniti aparatul  din 

nou şi verificaţi dacă acelaşi cod de eroare este afişat. Dacă acelaşi cod de eroare este afisat, acţionaţi dupa ce 

aţi consultat instrucţiunile furnizate în coloana  "Verificare/Remediere" diin tabelul următor.

Cod  

E-1 

E-3 

E-7 

E-10 

Simbol 

Motiv 

defecţiunea procesorului de la supratensiune 

Tensiune scazuta a bateriei 

Supraîncalzire a bateriei 

Soluţie 

- contactaţi firma distribuitoare

--> 

--> reîncarcaţi 

contactaţi firma distribuitoare 

� 
� 

ALERTA Fabrica Reprezentant UE Autoclavizare 

I 

@ DEPANARE
'Când intervine o  problemă, verificaţi din nou următoarele  
înainte de a contacta distribuitorul dvs. Dacă nici una dintre 
aceste soluţii nu sunt aplicabile sau problema nu este 
remediata chiar şi după ce ele au fost aplicate, produsul 
poate să fi eşuat. Contactaţi distribuitorul dvs.

E-CUBE cutie de comandă şi adaptor

Problema Soluţie 

Produsul nu 

porneste. 

r, CD 

� 

:::, 

Q. 

Lampa AC IN nu se aprinde

Verificaţi conexiunea. 

Verificaţi conexiunea.

Incarcaţi bateriile sau 

folositi adaptorul AC. 

Introduceti bateriile sau 

folositi adaptorul AC.

Contactaţi distribuitorul dvs.

Verificaţi conexiunea.

Verificati conexiunea.

Contactati distribuitorul dvs. 

Contactati distribuitorul dvs. 

Introduceti baterii. 

Nici o problemă

Încărcătorul de baterie nu 

funcţionează .

(nu se aprinde lampa de 

încărcare.)

Cauza

Adaptorul AC nu este conectat. 

Conectorul adaptorului AC nu este introdus 

în priză sau nu este electricitate de la priză.

Bateriile sunt goale. 

Bateriile  nu sunt introduse.

Siguranţa internă e arsă .

Adaptorul AC nu este conectat. 

Conectorul adaptorului AC nu e introdus în 

priza, sau nu este electricitate de la priză.

Siguranţa internă e arsă.

Siguranţa adaptorului AC e arsă.

Bateriile  nu sunt introduse.

Bateriile sunt complet încărcate sau 
aproape de încărcarea completă.

Temperatura bateriilor este scăzută.

Temperatura bateriilor este mare.

Este afisat un cod de eroare. 

Dacă temperatura bateriilor e mai mică de  0°C 

(32°F), bateriile nu sunt reîncărcabile. Încărcaţi 
bateriile intr-o cameră caldă.

(atenţie la formarea condensului.)

Este normal ca bateriile să devină un pic calde 

chiar după încărcare. Dacă bateriile sunt fierbinţi 
în condiţii normale de funcţionare, si nu imediat 

după încărcare, poate exista o anomalie. 

Contactaţi distribuitorul dvs.

Vedeti COD EROARE. 
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PIESA DE MANA CU MICROMOTOR

Problema 

Piesa de mana cu 

micromotor nu se roteste.

Piesa de mana cu motor 

nu se roteşte. (codul de 

eroare " E - 1 " este afişat) 

Piesa de mana cu motor 

se roteşte{"---"si viteza de

rotatie sunt afisate alterna-

tiv.) 

Piesa de mana cu motor se 

roteste incontinuu. {Pedala 

de picior {opţional) nu 

reacţionează) 

@GARANTIE 

Piesa de mana - 1 an 

Cauza Solutia 

Verificati conexiunea. 

Verificati conexiunea. 

contactati firma distribuitoare  

Curatati sau înlocuiti capul contraunghi. 

contactati firma distribuitoare  

Verificaţi butonul ON/OFF. 

contactaţi firma distribuitoare 

Cablul piesei de mana nu este conectat. 

Pedala de picior (optionala) nu este 

conectata. 

Este o defecţiune la piesa de mana cu motor 

sau la cablul piesei de mana. 

Capul contraunghiului este înfundat.

Există un scurtcircuit în interiorul piesei de 

mana cu motor sau al cablului piesei de mana 

cu motor. 

Funcţionarea este activată în timp ce 
apăsaţi butonul PORNIT/OPRIT.
Este un scurtcircuit funcţional în interiorul 
butonului pornit/oprit.

Se roteste de la butonul ON/OFF. 

Opriţi rotaţia de la butonul ON/OFF. 

În caz de defect sau eroare datorate utilizării necorespunzătoare a cumparatorului: 

-Folosirea cu tensiunea de intrare greşită (AC)

- În cazul altor manipulări greşite sau utilizări necorespunzătoare

- scăparea pe jos în timpul setării sau mutării 

- folosirea unor consumabile sau accesorii care nu sunt recomandate de 

producător

- Defecţiune după repararea în locuri care nu sunt recomandate de 

producător
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Cutia de comanda- 1 an

A 
ATENTIE

Legislaţia federală restricţionează 
vânzarea acestui dispozitiv de către sau 
la comanda unui dentist.

Fabricat in  Korea 

Producator

Saeshin Precision Co., LTD. 

#93-15, Paha-Dong, Dalseo-Gu, Daegu. 

704-220,Republica  Korea 

Tel 82-53-587-2345 

Fax 82-53-587-2347 

Alte situaţii 
- defecţiuni cauzate de dezastre naturale (incendii, 

vant pe mare sau apă, inundaţii etc.) 

-  Înlocuirea de uzură normală a pieselor consumabile  

{rulmenţi cu bile, cleşte de prindere, ax, sau 

armătură etc.)

Simboluri

..&. MIii I Ee! REP! @ IHrl1 
Atentie Fabrica Reprezentant UE Autoclavizare  AUTO INVERSARE 

• [IB � � 1;w;1 
AUTO STOP: 

Pornire Raport de tensionareMotor pornit/oprit Inversare 

� L � {Non display) 

Program de memorie Pedala de  Auto reverse AUTO REVERSE OFF 

comanda cu piciorul (optional) 

TAXE PENTRU SERVICII






