
Συσκευή συμπύκνωσης Ceramosonic
Μονάδα χύτευσης με υπερήχους για σχηματισμό πορσελάνης

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά 
για την ασφαλή χρήση αυτής της μονάδας

Οδηγίες χρήσης
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Σας ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής χύτευσης με υπερήχους 
για σχηματισμό πορσελάνης “CERAMOSONIC S”. Αυτές οι οδηγίες 
χρήσης σας παρέχουν όλες τις πληροφορίες λειτουργίας που ενδέχεται 
να χρειαστείτε, συμπεριλαμβανομένης και της καθημερινής φροντίδας 
και των επισημάνσεων. Παρακαλούμε, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο 
προσεκτικά πριν από τη χρήση, για να εξασφαλίσετε πολύχρονη 
λειτουργία χωρίς προβλήματα και εξαιρετικές επιδόσεις. Κρατήστε 
αυτό το εγχειρίδιο διαθέσιμο για μελλοντικές αναφορές.

• Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους 
αυτού του εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή με οποιοδήποτε μέσο. 

• Κάποιες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο 
ενδέχεται να καταστούν ανακόλουθες με το προϊόν, λόγω της 
βελτιωμένης έκδοσης του προϊόντος.

• Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς 
προειδοποίηση.

• Στην προετοιμασία αυτού του εγγράφου έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα 
σχετικά θέματα. Αν παρόλα αυτά διαπιστώσετε μία παράλειψη ή ένα 
αμφισβητήσιμο σημείο στο έγγραφο, παρακαλούμε μη διστάσετε να 
ειδοποιήσετε τη SHOFU.

• Σε περίπτωση που λείπουν σελίδες ή επικρατεί αταξία, παρακαλούμε 
να επικοινωνήσετε με τον τοπικό μας προμηθευτή για αντικατάσταση.

• Επιλαμβανόμαστε των προβλημάτων της κεντρικής μονάδας και του 
συστήματός της στα πλαίσια κάλυψης της εγγύησης. Ωστόσο, δεν 
αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, αν δεν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες 
λειτουργίας, με αποτέλεσμα τη βλάβη της μονάδας.
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Χαρακτηριστικά
1.  Απλή και αξιόπιστη χύτευση πορσελάνης μέσω υπερηχητικού κύματος
 Ένα απλό άγγιγμα της δονούμενης εξέδρας με ένα τσιμπιδάκι προκαλεί εύκολη και αξιόπιστη χύτευση πορσελάνης. 
 Η μικροδόνηση μέσω υπερηχητικού κύματος χυτεύει την πορσελάνη πιο πυκνά, χωρίς να καταστρέφει το σχηματισμό πορσελάνης.

2.  Εύκολη έναρξη με τον αισθητήρα αφής
 Η χύτευση αρχίζει εύκολα αγγίζοντας τη δονούμενη εξέδρα με ένα τσιμπιδάκι.

3.  Μικρότερη συρρίκνωση ψησίματος με άριστη πρόσφυση
 Η εξαιρετική χύτευση μέσω υπερηχητικού κύματος μειώνει τη συρρίκνωση ψησίματος. Η αδιαφανής πορσελάνη μπορεί να χυτευθεί  
 σε ολόκληρη την επιφάνεια του μετάλλου, γεγονός που βελτιώνει την πρόσφυση και μπορεί να καλύψει το μεταλλικό χρώμα με ένα  
 λεπτό αδιαφανές στρώμα. 

4. Ιδανικό για Ολοκεραμική Πορσελάνη
 Στην περίπτωση ολοκεραμικής πορσελάνης που έχει χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, αυτή η αξιόπιστη συσκευή συμπύκνωσης  
 ελαχιστοποιεί τη συρρίκνωση ψησίματος. 

Προβλεπόμενη χρήση 
Χύτευση για πορσελάνη τηγμένη σε μέταλλο και ολοκεραμική πορσελάνη
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Μελετήστε τα ακόλουθα σημεία για την ασφαλή χρήση του προϊόντος.

Περιγραφές προειδοποιήσεων και επισημάνσεων 
 Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες ασφαλείας χρησιμοποιώντας 

τα ακόλουθα σύμβολα για την αποφυγή ατυχημάτων που μπορούν 
να καταλήξουν σε τραυματισμό ή θάνατο και στην καταστροφή 
της συσκευής. Κατανοήστε τη σημασία αυτών των ετικετών για 
τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής.

Άλλες σημειώσεις και σήματα
Άλλες σημειώσεις και σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το 
έγγραφο, εμφανίζονται πιο κάτω.

1. Πληροφορίες ασφαλείας

Σημείωση
Επισημαίνει ότι ενδέχεται να παρουσιαστούν δυνητικές 

Προειδοποίηση 
η προειδοποίηση επισημαίνει μία δυνητικά 
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν 
αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΕΠΙΣήΜΑνΣη 
η επισήμανση επισημαίνει μία δυνητικά 
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν 
αποφευχθεί, μπορεί να καταλήξει σε ελαφρύ ή 
μέτριο τραυματισμό ή σε ζημία ιδιοκτησία.

Εγκατάσταση και Σύνδεση

ΠρΟΕΙδΟΠΟίηΣη

• Χρησιμοποιήστε έξοδο ακροδέκτη γείωσης και βεβαιωθείτε 
ότι υπάρχει γείωση. Στην περίπτωση χρήσης προσαρμογέα 
γείωσης, το καλώδιο πρέπει να είναι γειωμένο. Αν υπάρχει 
διαρροή ηλεκτρισμού στην κεντρική μονάδα, μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Κρατήστε μακριά από πηγές ανάφλεξης. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

• Αποβυσματώστε το βύσμα ισχύος πριν τη σύνδεση ή την 
αποσύνδεση του καλωδίου ισχύος με την κεντρική μονάδα. 
Κατά τη σύνδεση του καλωδίου ισχύος με την κεντρική μονάδα 
βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια. Σε 
αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

• Απενεργοποιήστε τη μονάδα μετά από τη χρήση. Βγάλτε από 
την πρίζα την έξοδο ισχύος, όταν δε χρησιμοποιείται για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Φθορά της μόνωσης μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΕΠΙΣήΜΑνΣη

• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε με τάση διαφορετική από αυτή που 
αναφέρεται, για καλώδιο AC τύπου 125 (100-120V) και 
καλώδιο AC τύπου 250 (220-240V), 50/60 Ηz ή περισσότερο.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία.
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Χειρισμός 

ΠρΟΕΙδΟΠΟίηΣη

• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε κάποιο άτομο 
που φέρει βηματοδότη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αρνητικά 
επακόλουθα στο βηματοδότη.

• Ποτέ μην αγγίζετε το βύσμα ισχύος με βρεγμένα χέρια. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

• Ποτέ μην εκθέτετε τη μονάδα σε οποιοδήποτε υγρό. Να είστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί με το βύσμα ισχύος. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Ποτέ μη βάζετε με τα χέρια σας μέταλλα ή οτιδήποτε στη 
μονάδα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, 
υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.

• Απενεργοποιήστε τη μονάδα μετά από τη χρήση. Βγάλτε από 
την πρίζα την έξοδο ισχύος, όταν δε χρησιμοποιείται για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Φθορά της μόνωσης μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΕΠΙΣήΜΑνΣη

• Βγάλτε από την πρίζα το καλώδιο ισχύος πιάνοντας το βύσμα 
ισχύος. Φθορά της μόνωσης μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό, εγκαύματα ή πυρκαγιά.

 
ΕΠΙΣήΜΑνΣη

• Ποτέ μην προξενείτε ζημιά / επανεπεξεργάζεστε ή ασκείτε 
άσκοπη δύναμη στο καλώδιο ισχύος. Ποτέ μην τοποθετείτε 
βαριά αντικείμενα στο καλώδιο ισχύος. Φθαρμένο καλώδιο 
ισχύος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

• Πριν τη χρήση ελέγξτε για τυχόν βλάβες στην κεντρική 
μονάδα και στα εξαρτήματα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί 
να προκληθούν τραυματισμοί ή εγκαύματα.

• Μην αγγίζετε με τα χέρια τη δονούμενη εξέδρα. Η θερμότητα 
από τη μονάδα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή εγκαύματα.

• Ποτέ μην ασκείτε άσκοπη δύναμη ή λυγίζετε τη δονούμενη 
εξέδρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έναν ασυνήθιστο ήχο ή 
να επιφέρει βλάβη στη συνολική αρτιότητα της λειτουργίας.

• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα για σκοπούς 
διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται συγκεκριμένα 
σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Συντήρηση / Έλεγχος

ΠρΟΕΙδΟΠΟίηΣη

• Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Αν η συσκευή έχει κάποιο πρόβλημα, 
μην την αποσυναρμολογήσετε ή αγγίξετε το εσωτερικό και ζητήστε 
έλεγχο και επισκευή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της SHOFU.
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2. Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες

POWER

(1)(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1 Κεντρική μονάδα

2 Προστατευτική θήκη δονητή

3 Δονούμενη εξέδρα

4 Πίνακας πρόσοψης      

5 Διακόπτης λειτουργίας
  ΑΥΤΟΜΑΤΗ
  ΑΝΑΜΟΝΗ
  ΣΥΝΕΧΗΣ 120 δευτ.

6 Ρυθμιστής ΔΟΝΗΣΕΩΝ
  ΥΨΗΛΗ
  ΧΑΜΗΛΗ

7 ΙΣΧΥΣ
  *Αναβοσβήνει όταν υπάρχουν δυσλειτουργίες

8 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

9 ΙΣΧΥΣ
   ΚΛΕΙΣΤΟ
       ΑΝΟΙΧΤΟ

10 Είσοδος καλωδίου ισχύος

11 Ρυθμιστής ευαισθησίας
   Υψηλή
   Χαμηλή   

12 Καλώδιο ισχύος
  Παρέχεται το κατάλληλο για την περιοχή σας.

13 Προσαρμογέας 
  Ενσωματωμένος στον τύπο AC 125 αποκλειστικά.
  (Αυτός ο προσαρμογέας για χρήση στην Ιαπωνία αποκλειστικά.)

AC 250V τύπος AC 125V τύπος
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3. Οδηγίες χρήσης 

3.1  Εγκατάσταση
Σημειώσεις
• Μην κρατάτε τη δονούμενη εξέδρα για να μεταφέρετε τη 

μονάδα. Αυτό ενδέχεται να επιφέρει παραμόρφωση ή 
μετατόπιση της εξέδρας.

• Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε ένα επίπεδο και σταθερό 
τραπέζι.

• Μην τοποθετείτε καυτά αντικείμενα πάνω στην κεντρική μονάδα.
• Όταν χρησιμοποιείται κοντά σε κάποιο ραδιόφωνο, ενδέχεται 

να υπάρξουν παρεμβολές.
• Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε ζώα. Κάποια αντιδρούν στο 

υπερηχητικό κύμα.
• Αποφύγετε υψηλή υγρασία, θερμοκρασία και άμεση ηλιακή 

ακτινοβολία. Αυτές οι συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν 
ξαφνική έναρξη δονήσεων στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία.

• Χρησιμοποιήστε τη σε μία φυσιολογική ατμόσφαιρα 
εργαστηρίου.

3.2  Σύνδεση
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος είναι στο ΚΛΕΙΣΤΟ (στην πίσω 

πλευρά της κεντρικής μονάδας).
2. Συνδέστε το βύσμα ισχύος στην είσοδο του καλωδίου ισχύος (στην 

πίσω πλευρά της κεντρικής μονάδας).
3. Βάλτε το ηλεκτρικό βύσμα στην έξοδο. 

Σημειώσεις
Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σ’ όλο τον κόσμο, επειδή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάμεσα στα 100V και 240V. Ωστόσο, το 
εύρος τάσης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, διαφέρει ανάλογα με 
το καλώδιο ισχύος που παρέχεται.

Καλώδιο τύπου AC 125V: 100-120V περιοχές
Καλώδιο τύπου AC 250V: 220-240V περιοχές
Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε προσαρμογέα 
ρευματολήπτη για να εφαρμόσετε την ηλεκτρική έξοδο (αυτό δεν 
παρέχεται).
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3.3  Διαδικασία
1. Ανοίξτε το διακόπτη ΙΣΧΥΟΣ στην πίσω πλευρά της κεντρικής 

μονάδας (    πλευρά).

2. Επιλέξτε ΑΥΤΟΜΑΤΗ ή ΣΥΝΕΧΗ λειτουργία.

(1)

(2)

(3)

1 ΑΥΤΟΜΑΤη ( Αυτόματη Λειτουργία )
 • Οι δονήσεις συνεχίζονται για 5 δευτ. μετά το άγγιγμα της  

 δονούμενης εξέδρας.
 • Ο διακόπτης δε γυρίζει αυτόματα στην ΑΝΑΜΟΝΗ άπαξ και  

 ρυθμιστεί στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ.
 • Για λόγους ασφαλείας, η ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία διακόπτεται  

 αυτόματα μετά από 60 λεπτά από την έναρξη της   
 λειτουργίας.

2 ΑνΑΜΟνη

3 ΣΥνΕΧηΣ ( Συνεχής Λειτουργία)
 • Οι δονήσεις συνεχίζονται για120 δευτ. Ο διακόπτης γυρίζει  

 αμέσως στην ΑΝΑΜΟΝΗ.
 • Αν τον γυρίσετε και πάλι στη ΣΥΝΕΧΗ, οι δονήσεις ξεκινούν  

 εκ νέου από εκείνο το σημείο για 120 δευτ.
 • Αν επιλεγεί η ΑΥΤΟΜΑΤΗ, η ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία αρχίζει  

 από εκείνο το σημείο.

ρυθμιστής ευαισθησίας για ΑΥΤΟΜΑΤη λειτουργία

Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το μικρό ρυθμιστή στην πίσω 
πλευρά της κεντρικής μονάδας χρησιμοποιώντας ένα μικρό 
κατσαβίδι. Η ευαισθησία αυξάνεται, όταν γυρίζει προς την 
κατεύθυνση . Όταν γυρίζει προς την κατεύθυνση , η 
ευαισθησία ελαττώνεται.

3.  Χυτεύστε ακουμπώντας ένα τσιμπιδάκι στην εξέδρα. (Ρυθμίστε 
την ένταση των δονήσεων γυρίζοντας την ένταση των 
ΔΟΝΗΣΕΩΝ.) Οι δονήσεις γίνονται πιο έντονες, όταν γυρίζετε 
προς την κατεύθυνση ΥΨΗΛΗ (δεξιά), ενώ όταν γυρίζετε προς την 
κατεύθυνση ΧΑΜΗΛΗ (αριστερά), οι δονήσεις εξασθενούν.

4.  Κλείστε το διακόπτη ΙΣΧΥΟΣ, όταν ολοκληρώσετε τη λειτουργία.
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Σημειώσεις
• Αν διακόψετε τη λειτουργία και κάνετε επανεκκίνηση της 

συσκευής με τη λειτουργία ρυθμισμένη στο ΑΥΤΟΜΑΤΗ, η 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία μπορεί να συνεχιστεί.

• Αν οι δονήσεις στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία δεν μπορούν να 
εκτελεστούν σωστά, προσαρμόστε το ρυθμιστή ευαισθησίας 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η εξέδρα να μην αντιδρά στις 
εξωγενείς δονήσεις ή θορύβους.

• Αν οι εξωγενείς δονήσεις ή θόρυβοι επηρεάζουν τη λειτουργία, 
ρυθμίστε το ρυθμιστή ευαισθησίας πιο χαμηλά ή επιλέξτε 
ΔΙΑΡΚΗ λειτουργία.

• Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία διακόπτεται αυτόματα μετά από 60 
λεπτά από την έναρξη της λειτουργίας. Επαναφέρατε, για να 
συνεχίσετε την ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία.

• Το μοτίβο δονήσεων ή η ένταση ενδέχεται να διαφέρουν κατά 
τη λειτουργία. Ρυθμίστε τις ΔΟΝΗΣΕΙΣ για να έχετε τις 
επιθυμητές επιδόσεις.

• Όταν διακόπτετε τη λειτουργία, ρυθμίστε το διακόπτη στην 
ΑΝΑΜΟΝΗ.

• Βεβαιωθείτε ότι διακόψατε τη λειτουργία, ειδικά μετά από τη 
λειτουργία στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ. Ο ήχος της μηχανής στην 
ΑΝΑΜΟΝΗ είναι πολύ μαλακός.

• Μη χρησιμοποιείτε χωρίς διακοπή, όταν η θερμοκρασία 
επιφάνειας της δονούμενης εξέδρας ξεπερνά τους 55ºC.

• Το μοτίβο δονήσεων και η ένταση διαφέρουν ελαφρά ανάλογα 
με τη συσκευή.

• Η χύτευση δεν είναι εφικτή σε όλες τις περιπτώσεις. Ελέγξτε 
τις προϋποθέσεις για κάθε περίπτωση.

1.  Όταν η ΙΣΧΥΣ είναι στο ΑΝΟΙΧΤΟ:
 Η κίτρινη-πράσινη λυχνία ΙΣΧΥΟΣ ανάβει.

2.  Κατά τη διάρκεια των δονήσεων:
 Η πορτοκαλιά λυχνία ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ανάβει.

3.  Όταν υπάρχουν δυσλειτουργίες:
 Η λυχνία ισχύος αναβοσβήνει εναλλάξ κίτρινα-πράσινα και 

κόκκινα, για να προειδοποιήσει για υπερθέρμανση.

Σημείωση 
• Όταν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς 

διακοπή, μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ένας διακόπτης 
κυκλώματος για να αποτρέψει την υπερθέρμανση. Όταν συμβεί 
αυτό, κλείστε το διακόπτη ΙΣΧΥΟΣ για να κρυώσει η κεντρική 
μονάδα.

4. Απεικόνιση 
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5. Λειτουργία 

ΛΕΙΤΟΥργΙκή ΣΥΜβΟΥΛή

Πώς να ελέγξετε την ένταση των δονήσεων

1 Ρυθμιστής ΔΟΝΗΣΕΩΝ
 Ρυθμίζει τη βασική ένταση των δονήσεων.

2 Ένταση επαφής
 Ρυθμίστε την ένταση επαφής έναντι της δονούμενης 

εξέδρας. Όταν στρέφετε το τσιμπιδάκι με δύναμη κατά της 
δονούμενης εξέδρας, οι δονήσεις μεταδίδονται έντονα.

3 Θέση επαφής
 Η ένταση δονήσεων διαφέρει ανάμεσα στις θέσεις στη 

δονούμενη εξέδρα εξαιτίας του κύματος δονήσεων. Επιλέξτε 
την κατάλληλη θέση.

Χύτευση αδιαφανούς πορσελάνης
1.  Σχηματίστε αδιαφανή πορσελάνη χρησιμοποιώντας μία βούρτσα  

ή μία σπάτουλα και στρέψτε το τσιμπιδάκι κατά της δονούμενης 
εξέδρας διακεκομμένα. Απομακρύνετε με ένα λεπτό χαρτί την 
υγρασία που διαρρέει από την πορσελάνη.

2.  Βάλτε εκ νέου οπάκ για να προσθέσετε το υλικό στην περιοχή που 
το υλικό έχει μειωθεί εξαιτίας της χύτευσης, και κατόπιν χυτεύστε 
και πάλι. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία κάποιες φορές. Κατόπιν 
ψήστε με λίγη υγρασία που έχει εναπομείνει στην επιφάνεια.

ΛΕΙΤΟΥργΙκή ΣΥΜβΟΥΛή

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις εργασίες γέφυρας. Με τη 
χύτευση, το αδιαφανές υλικό ενδέχεται να χυθεί στη μεταξύ 
των δύο παρακείμενων επιφανειών περιοχή. Αν κάποιο μέρος 
της αδιαφανούς πορσελάνης φαίνεται στεγνό, προσθέστε λίγο 
νερό χρησιμοποιώντας μία βούρτσα και κατόπιν χυτεύστε.
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Χύτευση στερεάς πορσελάνης και σμάλτου
1.  Μετά το σχηματισμό στερεάς πορσελάνης και σμάλτου, 

αφαιρέστε το πλαίσιο από το καλούπι χρησιμοποιώντας ένα 
τσιμπιδάκι. Μετά από πρόσθετη επάλειψη στα σημεία επαφής, 
κρατήστε τη λαβή από το τσιμπιδάκι αγγίζοντας τη δονούμενη 
εξέδρα για να χυτεύσετε. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
προκειμένου να μην χαλάσετε το σχήμα, επειδή η πορσελάνη 
περιέχει άφθονο νερό πριν τη χύτευση. Παρακολουθήστε το νερό 
να εξέρχεται από την αυχενική περιοχή στην επιφάνεια και 
απομακρύνετε με ένα λεπτό χαρτί.

2. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία λίγες φορές για να προσθέσετε 
το υλικό στην περιοχή που το υλικό έχει μειωθεί εξαιτίας της 
χύτευσης, και κατόπιν χυτεύστε και πάλι. Ψήστε την πορσελάνη 
ακολουθώντας τη συμβατική μέθοδο.

ΛΕΙΤΟΥργΙκή ΣΥΜβΟΥΛή

• Όταν στεγνώνει η πορσελάνη στη διάρκεια της λειτουργίας, 
προσθέστε λίγο νερό και μετά χυτεύστε.

• Στην περίπτωση πρόσθετου σχηματισμού πορσελάνης, 
χυτεύστε λίγο για να αφαιρέσετε λίγο νερό.

• Χυτεύστε σθεναρά όταν κάνετε ολοκεραμικές στεφάνες, 
περισσότερο από όταν κάνετε μεταλλοκεραμική στεφάνη.
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6. Συντήρηση / Έλεγχος

POWER

Πώς να ρυθμίσετε το ρυθμιστή ευαισθησίας

1. Γυρίστε το διακόπτη αργά από τα αριστερά προς τα δεξιά    
(  σε ) ενώ κρατάτε το διακόπτη λειτουργίας στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ.

2. Σταματήστε να γυρίζετε, όταν φτάσετε στη θέση που αρχίζουν οι 
δονήσεις.

3. Γυρίστε λίγο πίσω το διακόπτη προς την κατεύθυνση .

4. Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στην ΑΝΑΜΟΝΗ, κατόπιν 
επαναφέρετε στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ.

5. Ελέγξτε την απόδοση αγγίζοντας την εξέδρα με ένα τσιμπιδάκι.

6. Επαναλάβετε τα βήματα 1-4, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή 
ευαισθησία.

Σημείωση
• Εάν ο ρυθμιστής ευαισθησίας είναι ρυθμισμένος πολύ ψηλά, 

ενδέχεται να λειτουργεί χωρίς να αγγίζει την εξέδρα. Σε αυτήν 
την περίπτωση ρυθμίστε το ρυθμιστή ευαισθησίας σε ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε να μην αντιδρά σε εξωτερικές 
δονήσεις ή θορύβους.
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Συντήρηση
Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με μικρή 
ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού (χωρίς λειαντικό μέσο).
(Μη χρησιμοποιείτε οδοντικό διαλυτικό μέσο όπως μεθακρυλικό 
μεθύλιο ή οργανικά διαλυτικά μέσα όπως αραιωτικό και ακετόνη κλπ.)

Σημείωση
• Μην πλένετε ή ξεπλένετε τη μονάδα.
• Μη στιλβώνετε την κεντρική μονάδα με καθαριστικά ή με συρμάτινο 

σφουγγάρι τριψίματος.  Αυτό καταστρέφει την επιφάνεια.

Άλλα
Σημειώσεις
• Αν δεν ξεκινούν οι δονήσεις, κάντε επανεκκίνηση της μονάδας.
• Μην εισάγετε μέταλλα στην κεντρική μονάδα.
• Φθορά και παραμόρφωση είναι αναμενόμενα στη δονούμενη 

εξέδρα, καθώς χρησιμοποιείται για χρόνια. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει θόρυβο και αλλαγή της έντασης των δονήσεων και 
του μοτίβου.

Αποθήκευση
 Αποφεύγετε τη σκόνη, όταν αποθηκεύετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κατασκευαστής:   SHOFU Inc.
 Head Office  
 11 Kamitakamatsu-Cho, Fukuine, Higashiama-Ku  
 Kyoto 605-0983, Japan

Προϊόν:    Συσκευή συμπύκνωσης ”CERAMOSONIC S“ 

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ:
SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17, D-40878 Ratingen, Deutschland
Τηλέφωνο: +49 (0) 2102 / 86 64-0,  Φαξ: +49 (0) 2102 / 86 64-65 
www.shofu.de

7. δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Το προϊόν Συσκευή συμπύκνωσης CERAMOSONIC ”S” έχει 
κατασκευασθεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα σχετικά 
πρότυπα και προδιαγραφές της ΕΕ:

Προδιαγραφές:
• Ασφάλεια: IEC / EN 61010-1 
• EMC: EN61326 : 1997+A1 : 1998+A2 : 2001+A3 : 2003 

Οδηγία της ΕΚ:
• Ασφάλεια: LVD 2006 / 95 / EC 
• EMC: EMC 2004 / 108 / EC
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8. Επίλυση προβλημάτων

Αν η συσκευή σας χύτευσης δείχνει να παρουσιάζει δυσλειτουργίες, διακόψτε τη χρήση και παρακαλούμε, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία. Αν καμία από 
τις ακόλουθες προτεινόμενες λύσεις δε φέρει αποτελέσματα, ζητήστε έλεγχο και επισκευή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της SHOFU.

ΠρόβΛηΜΑ ΕΠίΛΥΣη
Δεν ανάβει η λυχνία ΙΣΧΥΟΣ όταν 
η συσκευή είναι ενεργοποιημένη

• Ελέγξτε το ρευματολήπτη.
• Ελέγξτε για τυχόν διακοπή ρεύματος.

Απουσία δονήσεων • Ρυθμίστε το ρυθμιστή ευαισθησίας σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
• Κλείστε το διακόπτη και κάντε επανεκκίνηση της συσκευής.

ΙΣΧΥΣ αναβοσβήνει κίτρινα, 
πράσινα και κόκκινα

• Αν η θερμοκρασία της μονάδας είναι πολύ υψηλή, θα διακοπεί η λειτουργία αυτόματα. Θέσετε τη μονάδα ξανά  
 σε λειτουργία, αφού κρυώσει.

Οι δονήσεις δε σταματούν • Ρυθμίστε το ρυθμιστή ευαισθησίας σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε να μην αντιδρά σε εξωτερικές   
 δονήσεις ή θορύβους.
• Κλείστε το διακόπτη και κάντε επανεκκίνηση της συσκευής.

Το επίπεδο δονήσεων άλλαξε • Το επίπεδο δονήσεων θα αλλάζει κατά τη χρήση. Αυτό δε θεωρείται πρόβλημα. Ρυθμίστε το ρυθμιστή   
 δονήσεων σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
• Σε περίπτωση υπερβολικά ασθενών ή ισχυρών δονήσεων, ζητήστε έλεγχο και επισκευή από εξουσιοδοτημένο   
 αντιπρόσωπο της SHOFU.

Το μοτίβο δονήσεων άλλαξε • Το μοτίβο δονήσεων θα αλλάζει κατά τη χρήση. Αυτό δε θεωρείται πρόβλημα.

Θόρυβος • Ο ήχος λειτουργίας θα αλλάζει κατά τη χρήση. Αυτό δε θεωρείται πρόβλημα.
• Ο ήχος λειτουργίας διαφέρει ελαφρά σε κάθε μονάδα.
• Παραμόρφωση ή υπερβολική κρούση στη δονούμενη εξέδρα καθώς και φθορά και σχίσιμο λόγω φυσιολογικής   
 χρήσης ενδέχεται να προκαλέσουν ένα δυνατό ήχο λειτουργίας. Αυτό δε θεωρείται πρόβλημα. Αν επηρεάζεται  
 το περιβάλλον εργασίας, ζητήστε έλεγχο και επισκευή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της SHOFU.

Προκειμένου να μεταφέρετε τη μονάδα για επιδιόρθωση, συνιστάται η χρήση της πρωτότυπης θήκης συσκευασίας.
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9. Προδιαγραφές

10. διάρθρωση προϊόντος

ΤύΠΟΣ SCC-S
Κεντρική μονάδα: Τάση τροφοδοσίας AC100-240 V ± 10%, 50/60 Hz
Καλώδιο ισχύος: (καλώδιο τύπου AC 125) AC100-110 V ± 10%, 50/60 Hz
Καλώδιο ισχύος: (καλώδιο τύπου AC 250) AC220-240 V ± 10%, 50/60 Hz
Ισχύς εισόδου 20 VA*
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 14 W
Συχνότητα εξόδου 27.5 kHz ± 10%
Διαστάσεις 160 (W) × 140 (D) × 110 (H) mm
Βάρος 1.0 kg
 Ισχύς 20 W
 Θερμοκρασία 0 έως  +40 °C
 Υγρασία 80% χωρίς συμπύκνωση υγρασίας
 Θερμοκρασία -5 έως  +40 °C
 Υγρασία 80% χωρίς συμπύκνωση υγρασίας

Συνθήκες χρήσης               

Συνθήκες αποθήκευσης

ΠΟΣόΤηΤΑ ΣηΜΕίωΣη
Κεντρική μονάδα 1 –
Καλώδιο ισχύος 1 –
Προσαρμογέας 1 AC 125V τύπος μόνο
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 1 –
Κάρτα εγγύησης 1 –

* Αυτές οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση λόγω της βελτιωμένης έκδοσης του προϊόντος. 
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11. Εγγύηση 

Το προϊόν αυτό αποστέλλεται κατόπιν αυστηρού ελέγχου. Αν το προϊόν παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα σε διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία 
αγοράς, ενώ τηρούνται οι προδιαγραφές κανονικής χρήσης, η επισκευή θα είναι δωρεάν.

Οι ακόλουθες περιπτώσεις, ωστόσο, δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
• Πρόβλημα ή ζημία που προκλήθηκε λόγω κακής ή εσφαλμένης χρήσης. 
• Πρόβλημα ή ζημία που προκλήθηκε λόγω εσφαλμένης επισκευής ή αναμόρφωσης.
• Πρόβλημα ή ζημία που προκλήθηκε λόγω πυρκαγιάς, σεισμού, πλημμύρας και άλλων φυσικών καταστροφών ή λόγω υπέρμετρης τάσης.
• Αντικατάσταση ανταλλακτικών.
• Απουσία ένδειξης ημερομηνίας αγοράς, ονοματεπώνυμου χρήστη και ονοματεπώνυμου προμηθευτή στην κάρτα εγγύησης, στην απόδειξη ή στο  
 τιμολόγιο από τη SHOFU ή τους προμηθευτές της.
• Παραμόρφωση ή υπερβολική κρούση στη δονούμενη εξέδρα καθώς και φθορά και σχίσιμο λόγω φυσιολογικής χρήσης ενδέχεται να προκαλέσουν  
 ένα δυνατό ήχο λειτουργίας, ο οποίος δε θεωρείται πρόβλημα. Θα χρεωθούν έξοδα επισκευής.
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