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ВСТУП

Перед початком експлуатації обладнання уважно ознайомтеся з даною 
інструкцією, зберігайте її протягом усього періоду користування 
обладнанням. Дотримуйтесь весь порядок роботи, забезпечуйте правильний 
догляд та обслуговування обладнання.
Уважно ознайомтеся з параграфами «Попередження» і «Примітка», суворо 
дотримуйтесь даної інформації для запобігання поломки обладнання і 
нанесення травм пацієнтові.
Виробник і авторизований торговий представник залишають за собою право на 
внесення змін в колір і конструкцію приладу, а також в зміст даної інструкції 
без попереднього попередження користувача. Недотримання регламентацій 
даної інструкції є причиною відмови в гарантійному обслуговуванні 
обладнання. При виникненні питань і для отримання додаткової інформації 
зв'яжіться з авторизованим торговим представником.

Символи 

Попередження! Даний символ вказує на ситуацію, яка може призвести 
до поломки обладнання або отриманню травм користувача і пацієнта. 

Примітка! Даний символ вказує на важливу інформацію. Уважно 
вивчіть дану інформацію.

Берегти від вологи 

Обережно! Крихке обладнання 

     Верх 

Складування в один ряд   
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Техніка безпеки
Щоб уникнути отримання травм або поломки устаткування виконуйте
наступні правила техніки безпеки:

• Дотримуйтесь усіх правил і регламентації даної інструкції. Якщо у вас
виникають питання, звертайтеся до авторизованого торгового представіте¬лю
для отримання додаткової інформації;

• Перед проведенням процедур з догляду та обслуговування установки завжди
от¬ключайте водопостачання, подачу повітря і електричне живлення;

• Не встановлюйте обладнання на нерівній поверхні;

• Не встановлюйте обладнання поблизу нагрівальних приладів і радіаторів;

• Дане обладнання не підходить для використання в присутності легкозаймистої
суміші анестетиків з повітрям або киснем або закисом азоту;

• Заборонено використання несумісних дротів, це може призвести до серйозних 
пошкоджень обладнання, пожежі або удару електричним струмом;

• Не допускайте попадання рідини у внутрішні частини приладу;

• Щоб уникнути удару електричним струмом заборонено самостійно розбирати
обладнання. Для проведення ремонтних робіт зверніться до авторізованого
торгового представника;

• Заборонено самостійно монтувати панелі обладнання, щоб уникнути удару
електричним струмом. Неправильна збірка панелі може спричинити удар
електричним струмом;

• Вимкніть прилад і зверніться до авторизованого торгового представника у разі
якщо:

(1) сталася поломка або знос кабелів, роз'ємів обладнання;
(2) всередину обладнання потрапила вода або інша рідина;
(3) обладнання несправне навіть при правильній експлуатації;
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• Самостійно здійснюйте настройки тільки зазначені в даній інструкціі.
Налаштування та інші роботи з обладнанням, не зазначених у цій інструкції з
експлуатації, можуть призвести до поломки обладнання. Експлуатація
обладнання повинна проходити під обов'язковим контролем спеціально
навченого персоналу.

• Рекомендовано вимикати прилад під час грози.

• Заборонено використовувати штекер, що вийшов з ладу або пошкоджений,
щоб уникнути удару електричним струмом або виникнення пожежі.

• Переконайтеся в правильності заземлення, перевірте розетку змінного струму.
Неправильне заземлення може привести до удару електричним струмом і
пошкодженню обладнання.

             Попередження! Стоматологічна установка може викликати перешкоди в 
роботі кардіостимуляторів та слухових апаратів.

              Попередження! Установка має вантажопідйомністю не менше 185 кг і  
розрахована на максимальну вагу 250 кг.

           Попередження! Максимальна вантажопідйомність підноса 3 кг. 
Заборонено перевищення даного показника. 

            Попередження! Щоб уникнути поломки приладу та отримання травм 
заміняйте бори тільки при повній зупинці роботи наконечника.

      Попередження! Дане обладнання призначене для використання тільки 
висококваліфікованим медичним персоналом (лікарем і асистентом). Виробник і 
авторизований торговий представник не несуть відповідальності за вихід з ладу 
устаткування і отримання травм, що викликані недотриманням правил 
експлуатації, недбалим поводженням або неналежним використанням.

Попередження! Після закінчення роботи з приладом відключайте 
водопостачання, подачу повітря і електричне живлення. 
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Загальна інформація
Додаткові опціональні комплектуючі, що включені в дану інструкцію, можуть не 
підходити до вашої установки. Дана інструкція з експлуатаціі призначена для 
всього модельного ряду установок U-серії. У зв'язку з цим специфікації, 
ілюстрації можуть не підходити до вашої установки. Компанія-виробник Siger 
залишає за собою право на внесення змін до конструкції обладнання, а також в 
дану інструкцію без  попередження. 

Примітка! Прилад знімається з гарантійного обслуговування в разі: 

(1) Недотримання всіх приписів та регламентації даної інструкції;
(2) Недотримання умов гарантії;
(3) В якості внутрішньої проведення не використовувався кабель 3х1 мм2;
(4) Пристрій не був встановлений на рівній поверхні;
(5) Ремонтні роботи, налаштування і монтаж обладнання проводились 

інженерами неавторизованого торгового представника компанії;
(6) Використання не відповідають комплектуючих та їх компонентів.  
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РОЗДІЛ I. Опис обладнання 

1.1 Користувач
Устаткування призначене тільки для використання висококваліфікованим 
персоналом в стоматологічних цілях для проведення діагностики, лікування та 
хірургії.

1.2 Опис обладнання 
1.2.1 Загальний вигляд установки 
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1 Полімеризаціна лампа (опция) 12 Турбінний наконечник (опція)

13    Турбінний наконечник  (опція)2      Пылосос 
3      Слиновідсмоктувач 14    Мембранна панель керування лікаря 
4      Пістолет вода/повітря асистента      15    Таця

16    Підголовник5      Плювальниця 
6      Гідроблок
7      Світильник

17    Ножна педаль 
18    Панель керування асистента 

8 Пантографічне плече блока 
інструментів лікаря 

19 Лівий підлокотник 

9      Пістолет вода/повітря лікаря 
10    Скалер (опція)
11    Мікромотор (опція)

20   Крісло пацієнта (безшовн. оббивка)
21   Правий підлокотник (опція) 
22   Панель інструментів

1.2.2 Панель інструментів

Нижня подача Верхня подача
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1.2.3 Паспортна табличка 
Паспортна табличка розташована ззаду обладнання на гідроблоці. Вона містить 
основну інформацію про модель.

1.2.4 Технічні параметри 

Технічні параметри обладнання:
Тип захисту від 
враження елек-
тричним струмом

I Головний 
запобіжник

T10AL250V

Ступінь захисту 
від враження 
електричним 
струмом

Тип В Нормоване 
освітлення 
світильника

Галогеновий 
8000-15000 люкс 
або LED 
9000-35000 люкс

Спосіб работи Переривчастий 
режим роботи

Світильник AC12В 50Вт
або 6xLED 12В 8Вт

Ступінь 
гідроізоляції

Водопроникний Споживча 
потужність

900VA

Напруга на вході AС 220±22В Частота 50 Гц

Тиск повітря    ≥550 кПa Повітряний потік              ≥50 л/хв.
Нагрів/нагріва-
льний єлемент

AC24В 120Вт Водяний фільтр 75μm
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Тиск води 200 кПa ~ 400 кПa Струм води ≥10л/хв.
Вимоги до 

подачі повітря

Вимоги до 
подачі води

Сухе/ безмасля-
не/стерильне

Водопровідна 
вода або згідно 
з GB5749-2006

Повітряний 
фільтр

20μm

1.2.5 Умови навколишнього середовища

Нормальна робота Транспортування та зберігання
Температура 10 ˚C ~ 40 ˚C Температура -40 ˚C ~ +70 ˚C
Відносна 
вологість

30% ~ 75% Відносна 
вологість

10% ~100%

Атмосферний 
тиск

70кПа ~106 кПа Атмосферний 
тиск

50 кПа ~106 кПа

1.2.6 Діапазон переміщення 
• макс. довжина: 2100 мм,
• макс. ширина: 1780 мм
• максимальна висота крісла: ≥820 мм;
• мінімальна висота крісла: ≤420 мм;
• нахил спинки крісла: 105°~185°;
• діапазон подовження підголовника: >200 мм;
• максимальний кут нахилу осі від вертикалі крісла: ≥10°;
• кут повороту плювальниці: ≥180°.
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Розділ II. Експлуатація / Робота з обладнанням 

                  Попередження! Перед початком роботи переконайтеся, що 
обладнання правильно встановлено і відрегульовано згідно технічної інструкції.

2.1 Головний вимикач

Для вмикання приладу натисніть на головний вимикач обладнання, 
загориться індикатор включення кнопки, як зазначено на малюнку.

2.2 Опис панелей і кнопок керування 
2.2.1 Панель керування  асистента 

Панель керування лікаря Панель керування ассистента
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.2.2 Опис кнопок керування

Кнопки             Опис Кнопки          Опис 
Програмування (по-
зиції кресла)

Початкова позиція

Позиція для полоскання Положення Транделенбурга

Крісло рух вгору Омивання плювальниці

Спинка рух донизу Наповнення склянки (холодна 
вода)

 Спинка рух вгору Наповнення склянки 
(подігріта вода) 

Крісло рух донизу Світильник (вкл/викл)

Програмоване 
положення “A”

Модуль фіброоптики (вкл/
викл)

Програмоване 
положення “В”

Негатоскоп  (вкл/викл)

2.3 Кнопки та функції панелей керування лікаря і 

2.3.1 Положення крісла вгору / вниз

Для підняття крісла натисніть на кнопку

Для опускання крісла натисніть на кнопку

2.3.2 Рух спинки крісла вгору / вниз 

Для підняття спинки крісла натисніть на кнопку

Для опускання спинки крісла натисніть на кнопку
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2.3.3 Програмовані положення крісла

Налаштування програмованого положення  А : налаштуйте положення 

крісла в необхідну позицію, натискайте і утримуйте кнопку протягом

ние 5 секунд, данное положение автоматически запрограммируется как положе-5 секунд, дане положення автоматично запрограмується як положення А. 

Програмоване положення А:      коротке натискання на кнопку

приводить крісло в запрограмоване заздалегідь положення А, одночасно з цим 
вмикається світильник. 
Налаштування програмованого стану В здійснюється так само як для А

2.3.4 Положення полоскання 

Налаштування положення полоскання ротової порожнини: : налаштуйте поло-

ние кресла в наиболее удобную позицию для ополаскивания ротовой полости, ження крісла в найбільш зручну позицію для ополіскування ротової порожнини, 

натискайте і утримуйте протягом 5 секунд кнопку , дане положення 

буде автоматично запрограмовано. Налаштування положення крісла для ополіс-
кування ротової порожнини з одночасним  змивом плювальниці: натисніть і

утримуйте кнопку «налаштування» , увімкнеться світловий індикатор, , включится световой индикатор, 

потім натисніть  кнопку «положення для ополіскування ротової порожнини»     
налаштування буде завершене, коли ви почуєте звуковий сигнал і 
побачите світловий сигнал. Положення полоскання ротової порожнини: корот-

ке натискання на кнопку            приводить крісло в дане положення, а також
вмикає змив плювальниці і наповнення стаканчика. Повторне натискання на 
кнопку повертає крісло в зворотне положення і вмикає світильник
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2.3.5  Положення Транделенбурга 

Налаштування положення Транделенбурга : налаштуйте необхідне положення 

; звуковий сигналкрісла, натискайте і утримуйте протягом 5 секунд кнопку  
свідчить про завершення налаштування. 

Положення Транделенбурга: коротке натискання на кнопку приводить крісло 

в автоматично запрограмоване положення, при цьому світильник автоматично 
увімкнеться. 

2.3.6 Початкове положення крісла
Налаштування вихідного положення крісла: налаштуйте необхідне вам вихідне 
положення крісла, потім натискайте і утримуйте протягом 5 секунд кнопку положение кресла, затем нажимайте и удерживайте в течение 5 секунд кнопку 

 ,  після звукового сигналу положення буде «початкове положення крісла» 
автоматично збережене.

 приводить Початкове положення крісла: коротке натискання на кнопку 
крісло в дане положення, світильник вимкнеться.

2.3.7 Змив плювальниці
Налаштування змиву плювальниці: натисніть і утримуйте кнопку  «налаштування»

протягом 5 секунд, включиться світловий індикатор, потім натисніть на кнопку  в течение 5 секунд, включится световой индикатор, затем нажмите на 

, витримайте необхідний час омиву і знову натисніть на кнопку             .

Індикатор перестане горіти, це означає, що налаштування виконано.

Змив плювальниці: коротке натискання на кнопку                  подає воду в 

плювальницю протягом встановленого часу, повторне натискання на кнопку 

припиняє подачу води.
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2.3.8 Наповнення склянки пацієнта
Налаштування наповнення склянки пацієнта: натисніть і утримуйте протягом 5 

секунд кнопку «настройки»  , увімкнеться світловий індикатор, натисніть на 

кнопку «наповнення  склянки» 

 , включится световой индикатор, нажмите на 

, після досягнення необхідного рівня 

води в склянці знову натисніть на кнопку           , світловий індикатор вимкнеться, 
налаштування виконане.
Наповнення склянки пацієнта: коротке натискання на кнопку «наповнення

склянки»
Наполнение стаканчика пациента: короткое нажатие на кнопку «наполнение ста-

, виконує наповнення склянки, повторне натискання на кнопку

зупиняє подачу води. 

2.3.9 Підігрів води

Коротке натискання на кнопку «наповнення склянки підігрітою водою» , 

світловий індикатор почне блимати, після оптимального нагріву рідини 
світловий індикатор перестане блимати. Під час нагрівання світловий індикатор 
періодично блимає. 

2.3.10 Негатоскоп 

Негатоскоп: натисніть на кнопку для вмикання негатоскопа, через три 

хвилини підсвічування екрану автоматично вимкнеться, повторне натискання 
на кнопку також відключає негатоскоп.

Заводські налаштування за замовчуванням: натисніть і утримуйте кнопку 

протягом 5 секунд, крісло підніметься у найвище положення, потім опуститься в 
найнижче положення, ви можете знову поставити свої налаштування.
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2.3.11 Фіброоптика 
Функція працює при наявності вбудованого блоку фіброоптики (опція).

Фіброоптика:  коротке натискання на кнопку вмикає фіброоптику в  ін-

струменті, повторне натискання на цю кнопку відключає підсвічування (для 
U200).  Функція "0/B" ножної педалі: натискайте і утримуйте кнопку 
«фиброоптики» протягом 5 секунд, після звукового сигналу ліва кнопка ножної 
педалі змінить функцію на "вимикач фіброоптики", довге натискання
в течение 5 секунд, после звукового сигнала левая кнопка ножной педали сменит 

 на кнопку           повертає вихідну функцію ножної педалі (тільки для U100).
Автоматичне тестування: при вимкненому обладнання натисніть і 

утримуйте кнопку

Автоматическое тестирование: при выключенном оборудование нажимайте и 

,  потім увімкніть обладнання, крісло автоматично 

підніметься і опуститься, інші функції обладнання, такі як светільник, нагрівач 
води та інші почнуть працювати одночасно для перевірки функціонування 
електричних частин приладу, натисніть будь-яку кнопку для  

входу в головну програму (дана функція є опцією для U100). 

2.3.12 Світильник  

вмикає світильник, повторне  Світильник: коротке натискання на кнопку  
натискання вимикає світильник. 

Натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд, звуковий сигнал буде

відключений, повторне натискання знову включить звуковий сигнал. 

2.4 Світильник  
2.4.1 Галогеновий світильник 

на панелі керу-Натискання на кнопку «світильник» 
вання лікаря/асистента

вмикає/вимикає світильник.
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сенсор

Примітка: автоматичне вмикання / вимикання світильника під час виконання 
програмованих положень крісла не пов'язано з кнопкою керування светільником.
Система оснащена регулятором рівня інтенсивності освітлення:

   висока інтенсивність низька інтенсивність; 

2.4.2  Світлодіодний світильник (опція)

• Ручки, що знімаються і автоклавуються;
• При увімкненому обладнанні інтенсивність освіт-

лення встановлюється за замовчуванням на 3 рівень;

• Діапазон світлодіодного сенсора становить 50-120 мм; піднесіть руку близько  
до сенсора на 0.5 секунду і відведіть, світло увімкнеться / вимкнеться;

• При виборі інтенсивності освітлення піднесіть руку близько до сенсора і 
тримайте її до встановлення потрібного рівня інтенсивності (система має 6 
рівнів інтенсивності освітлення) з самого низького до високого і потім 
навпаки. При досягненні необхідної інтенсивності приберіть руку від сенсора.

2.4.3 Збирання і розбирання ручок світильника 
Збирання: візьміть ліву ручку світильника -> візьміть праву ручку светильника   
-> поверніть ручку до плафону (до кінця зафіксовану ручку більше неможливо 
закрутити). Дивіться на малюнок знизу.
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Разбирання: дії в зворотньому порядку

 2.5 Ножна педаль

За допомогою джойстика ви можете керувати рухами крісла: відхиляти спинку, 
піднімати або опускати сидіння.

Кнопка «А» при короткому натисканні переводить крісло в позицію для 
сплевива- ня, при цьому вимикається світильник і в плювальницю подається 
вода. Повтор¬ное натискання на кнопку «А» повертає крісло останнім робоче 
положення. При довгому натисненні, що супроводжується звуковим сигналом, 
крісло переходить в заздалегідь програмований положення «А».

Кнопка «B» при короткому натисканні переводить крісло у вихідне положення, 

права 
кнопка педалі

 

виробник

кнопки програмованого 
положення А і В

левая 
кнопка педали

джойстик 
керування кріслом

важіль подачі повітря 
на інструменти
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при повторному натисканні повертає крісло в останнє робоче положення. При 
довгому натисненні, що супроводжується звуковим сигналом, крісло переходить 
в заздалегідь запрограмоване положення «В».

Ліва кнопка відповідає за подачу води на інструменти. 

Права кнопка відповідає за подачу повітря на інструменти: натисніть і 
утримуйте кнопку для подачі повітря, відпустіть кнопку - подача повітря 
припиниться.
Педаль контролює роботу інструментів: швидкість обертання або потужність. 
Зліва направо підвищується швидкість обертання інструментів.

2.6 Регулювання положення блоку лікаря  
Натисніть на пневматичну кнопку, розташовану поруч з 
негатоскопом, для регулювання положення блоку лікаря. 
Дивіться на малюнок внизу. 

2.7 Таця для  інструментів 
Максимальне навантаження на тацю не повинне перевищувати 3 кг. Кут 
обертання таці складає 180 градусів.

2.8 Установка з верхньою подачею 
 Установка обладнана фіксатором важеля інструментів у робочому положенні. 

2.9 Підголовник
Регулювання по висоті: підголовник регулюється 
натисканням або витягуванням вздовж осі із зусиллям. 
Обертання: поверніть шарнір проти годинникової стрілки, 
налаштуйте підголовник за вашим бажанням, зафіксуйте 
положення обертанням шарніра за годинниковою 
стрілкою.
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2.10 Правий підлокітник (опція)
Для зручності пацієнта можна підняти правий 
подлокітнік під час лікування і опустити його після.

                Увага! Крісло поставляється тільки з лівим 
підлокітником, правий підлокітник - опція.

2.11 Пістолет вода / повітря
Для подачі води / повітря натискайте на відповідну 
кнопку, для подачі повітряно-водяного спрею натисніть 
обидві кнопки одночасно.

Натисніть на кільце на ручці для того, щоб витягнути 
носик. Носик пістолета автоклавується (автоклавуйте 
носик при 135 ˚С).

2.12 Шестиканальний пістолет вода / повітря (опція)
Для подачі води натисніть на відповідну кнопку. Для подачі повітря натисніть 
на відповідну кнопку, для подачі повітряно-водяного спрею натисніть обидві 
кнопки одночасно.
Натисніть на кнопку нагрівача, натисніть на кнопку подачі підігрітої води, 
натисніть на кнопку подачі теплого повітря, для подачі повітряно-водяного 
спрея натисніть обидві кнопки одночасно. 
Натисніть на кільце на ручці для того, щоб витягнути носик. Носик пістолета 
автоклавується (автоклавуйте носик при 135 ˚С).

2.13 Наконечник
Наконечник керується за допомогою ножної педалі. 
Вхідний повітряний тиск в наконечнику може бути
відрегульовано за допомогою реле налаштувань, що 
знаходиться під блоком інструментів лікаря: за 
годинниковою стрілкою - зменшення, проти - 
збільшення.
2.13.1 Низькошвидкісний повітряний мотор 
Установка обладнана контролюючої системою для низь-
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кошвидкісного повітряного мотора.
Швидкість обертів не повинна бути нижче 14000 об. / хв. 
при вхідному тиску 0.25 МПа.

2.13.2 Турбінний наконечник  
Установка обладнана контролюючою системою для високошвидкісного 
турбінного наконечника. Швидкість обертів не повинна бути нижче 300000 об / 
хв при вхідному тиску 0.25 МПа.

Вхідний повітряний тиск в наконечнику може бути відрегульований за 
допомогою реле налаштувань, що знаходиться під панеллю інструментів лікаря: 
за годинниковою стрелкою - зменшення, проти - збільшення.

2.13.3  Налаштування подачі води 
Відрегулюйте подачу води за допомогою реле налаштувань, що знаходиться під 
блоком інструментів лікаря: за годинниковою стрілкою - зменшення, проти- 
збільшення. Одне реле регулює подачу на один інструмент.

2.13.4  Налаштування подачі спрею 
 Подача спрею може бути відрегульована за допомогою реле налаштування 
спрею, що знаходиться під блоком інструментів лікаря: за годинниковою 
стрілкою - зменшення, проти - збільшення. Дане реле регулює подачу спрея на 
всі інструменти.

2.14 Скалер  (опція)
Під'єднайте наконечник до потрібного роз'єму. Робота скалера здійснюється за 
допомогою ножної педалі. Потужність скалера може бути відрегульована за 
допомогою реле регулювання потужності: за годинниковою стрілкою - 
зменшення, проти - збільшення. Обсяг подачі води може бути також 
відрегульований за допомогою реле регулювання води під блоком інструментів 
лікаря: за годинниковою стрелкою - зменшення, проти - збільшення. 
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2.15 Пилосос  
Аспіраційна система вмикається одразу після зняття 
інструменту з блоку.

2.16 Слиновідсмоктувач  
Аспіраційна система вмикається одразу після зняття 
інструменту з блоку. 

2.17 Вакуумна помпа (опція)
Перед використанням встановіть регулятор налаштувань в мінімальну позицію. 
Зніміть пилосос, слиновідсмоктувач, вони почнуть працювати. Регулятор 
використовується для налаштувань аспірації. Помістіть прибори в гнізда, вони 
автоматично при пинять працювати. 

2.18 Система дистильованої води
Система дистильованої води складається з перемикача і резервуара, 
рас¬положенного в задній частині гидроблока. Дистильована вода надходить в 
усі динамічні інструменти лікаря і асистента. Вчасно наповнюйте пляшку 
дистильованою водою. 
Наповнення:
1. Вимкніть подачу повітря.
2. Відкрутіть резервуар проти годинникової стрілки. Налийте дистильовану 
воду в резервуар до максимальної відмітки. 
3. Закрутіть резервуар за годинниковою стрілкою і увімкніть подачу повітря.
4. Увімкніть подачу дистильованої води.

подача повітря відключена подача повітря увімкнена

водопровідная вода дистильованая вода 



23

                  Примітка!
Резервуар можна відкручувати тільки при відсутності тиску повітря. 
Рекомендовано використовувати тільки дистильовану воду.
. 

2.19 Система безпеки
При зустрічі з перешкодою при русі крісла вниз контакт викликає активацію 
автоматичної системи безпеки: переміщення крісла буде негайно зупинено; 
потім крісло підніметься на кілька сантиметрів для видалення перешкоди.
При працюючому динамічному інструменті установки руху крісла неможливі.

Стільці лікаря та асистента (опціонально)
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Розділ III. Очищення, дезінфекція та обслуговування 

3.1 Дезінфекція і стерилізація
Носик пістолета вода / повітря, трубки аспірації, ручки і силіконові покриття на 
панелі інструментів можуть бути простерилізовані при 121 С (1 бар) або 134 С (2 
бари) 3 хвилини. Для стерилізації наконечників зверніться до інструкціі з 
експлуатації наконечників.  

3.2 Очищення системи аспірації і фільтра
Від'єднайте шланги від фільтра. Вийміть фільтр грубого очищення.
Промийте фільтр і шланги під напором води і простерилизуйте їх. Встановіть шланг і 
фільтр назад. Очищення рекомендовано  проводити щодня .

3.3 Очищення плювальниці
Від'єднайте ковпачок і фільтр. Почистіть і промийте 
плювальницю, ковпачок і фільтр. Простерилизуйте 
ковпачок і фільтр. Встановіть ковпачок і фільтр назад. 
Рекомендовано щодня проводити очистку. 

3.4 Очищення колби зворотнього повітря 
Відгвинтіть колбу зворотнього повітря проти 
годинникової стрілки, видаліть відходи, почистіть 
звуковбирну губку і пригвинтіть назад.  
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3.5  Очистка решти частин обладнання
Крісло пациєнта не потребует спеціального очищування. Протирайте йго після 
кожного прийому пацієнта за допомогою серветки. 

Один раз на день протирайте місця контакту лікаря, пацієнта і асистента 
серветкою, змоченою в спиртовмісному розчині або іншому дезинфікуючому 
засобі. 

          Прим ітка! Заборонено використання абразивних або кислотовмісних 
розчинів. 

3.6 Обслуговування обладнання

              Примітка! Правильне обслуговування і догляд за обладнанням 
подовжують строк його використання. 

Регулярно перевіряйте напругу в мережі. Тиск води і повітря повинні 
відповідати вимогам документації на обладнання.
Перевіряйте роботу крісла і панелі керування установкою.
Щодня протирайте плювальницю і кран подачі води.
Промивайте під проточною водою фільтр плювальниці. Правильно 
встановлюйте фільтр назад.
Очищуйте і змащуйте наконечники згідно з інструкціями з експлуатації. 
Водяний фільтр: установка обладнана системою фільтрації води, що надходить. 
При тривалій експлуатації бруд може скупчуватися в фільтрі, що перешкоджає 
нормальному потоку води, тому регулярно очищуйте фільтр або замінюйте його 
при необхідності.
Фільтр необхідно замінити:
1. якщо фільтр використовувався більше 1 року;
2. якщо фільтр забруднений;
3. якщо відфільтрована вода стає мутною;

Заміна фильтрів: відімкніть установку від електромережі, відкрийте енергоблок 
і демонтуйте водяний фільтр. Потім відкрутіть кришку проти годинникової 
стрілки. Дістаньте по черзі кільце ущільнювача і колектор . Після очищення або 
заміни поставте колектор і кільце ущільнювача на місце. Не забудьте встановити 
ущільнююче кільце щоб уникнути протікання. 




