
Ceramosonic condensor
Ultrasonisch condensatie toestel voor porseleinopbouw

Lees vóór gebruik van dit toestel, eerst 
zorgvuldig	deze	gebruiksaanwijzing	door.

Gebruiksaanwijzing
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Bedankt	voor	de	aanschaf	van	de	“CERAMOSONIC	S”;	ultrasonisch	
condensor	voor	porseleinopbouw.	Deze	gebruiksaanwijzing	geeft		
u	de	noodzakelijke	informatie,	zoals	dagelijkse	zorg	en	bedachtzaam
heden.	Vóór	gebruik	raden	wij	u	aan	deze	gebruiksaanwijzing		
zorgvuldig door te lezen, zodat u gegarandeerd bent van uitstekende 
resultaten	en	jarenlang	probleemloos	gebruik.	 	 	
Bewaar de handleiding daarom goed, ook voor raadpleging in de  
toekomst.

•		 Geen	enkel	deel	van	deze	handleiding	mag	overgedragen	of		
gereproduceerd worden.

•		 De	mogelijkheid	bestaat	dat	sommige	gegevens	in	dit	document,	
tengevolge	van	productverbetering,	inconsistent	zijn	aan	het		
product.

•		 Alle	relevante	punten	zijn	bij	het	vervaardigen	van	dit	document	
opgenomen. Mocht u desondanks op en/of aanmerkingen hebben 
op de inhoud, aarzel dan niet om contact  op te nemen met SHOFU.

•		 De	informatie	in	deze	handleiding	kan	te	allen	tijde	worden		
gewijzigd	zonder	voorafgaande	kennisgeving.	

•		 In	geval	van	ontbrekende	pagina’s	of	foute	sortering,	kunt	u		
contact met uw dealer op nemen voor vervanging.

•	 Defecten	aan	het	hoofdtoestel	en	het	systeem,	vallen	onder	de		
garantie.	SHOFU	is	niet	aansprakelijk	voor	gebreken	aan	het		
toestel,	welke	veroorzaakt	zijn	door	gebruik	anders	dan	vermeld		
in deze handleiding.
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Functies
 1.  Makkelijke en betrouwbare porselein condensatie met ultrasonische golven.
	 	 Een	enkele	aanraking	van	het	vibratie	platform	met	een	pincet,	laat	de	makkelijke	en	betrouwbare	condensatie	van	porselein		

 beginnen. Microvibratie door ultrasonische golven condenseert porselein dichter zonder de opbouw te vernietigen.

2.  Makkelijk te starten met de “touch sensor”.
 Eenvoudige start van condensatie, door aanraking van het vibratie platform met een pincet

3.  Bakkrimp wordt gereduceerd door goede hechting.
 Een goede condensatie door ultrasonische golven reduceert bakkrimp. Opaker kan uitstekend over het gehele oppervlak van  
 het metaal gecondenseerd worden, hetgeen de hechting verbeterd en de metaalkleur met een dunne laag Opaker maskeert.

4.  Optimaal voor alle porseleinen.
	 Bij	alle	soorten	porseleinen	met	een	lage	thermische	conductiviteit,	reduceert	de	betrouwbare	condensor	bakkrimp	tot		
 het minimum.

Beoogd gebruik 
Condensatie geschikt voor porselein, versmolten met metalen (PFM) en alle soorten volporseleinen constructies.
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De navolgende informatie dient in acht genomen te worden voor 
het veilig gebruik van het product.

Omschrijving van “Warning” en “Caution” 
 Deze gebruikershandleiding bevat veiligheidsinformatie welke 

met de navolgende symbolen aangegeven wordt. Dit ter  
voorkoming	van	ongevallen	die	ernstig	lichamelijk	letsel	kunnen	
veroorzaken, de dood tot gevolg kunnen hebben of onherstelbare 
beschadiging aan het toestel kunnen veroorzaken. Voor veilig 
gebruik dient u daarom deze symbolen in acht te nemen.

Andere opmerkingen en tekens
Andere opmerkingen en tekens die worden gebruikt in dit document:

1. Veiligheidsinformatie 

Opmerking
Wijst	op	mogelijke	storingen	die	kunnen	ontstaan,	indien	de	
beschrijving	wordt	genegeerd

WARNING Wijst	op	een	mogelijke	gevaarlijke	situatie	
die, indien niet vermeden, de dood of ernstig 
lichamelijk	letsel	tot	gevolg	kan	hebben.

Installatie en aansluiting  

WARNING

•		 Zorg	voor	een	goed	geaard	stopcontact.	Indien	een	adapter	
wordt	gebruikt,	dient	de	kabel	geaard	te	zijn.	Als	er	stroom	
lekt in het hoofdtoestel, kunnen elektrische schokken of 
brand ontstaan.

•		 Uit	de	buurt	van	ontstekingsbronnen	houden.	Kan	brand	en/
of explosies veroorzaken

•		 De	netstekker	dient	te	worden	uitgetrokken,	alvorens		
aansluiting of ontsluiting van het netsnoer aan het hoofd-
toestel plaatsvindt. Als u het netsnoer met het hoofdtoestel 
verbindt, controleer dan eerst of de netstekker correct is 
aangesloten.	Het	niet	naleven	van	deze	aanwijzingen,		
kan een elektrische schok veroorzaken.

•		 Na	gebruik	het	toestel	uitschakelen.	Trek	de	stekker	uit	het	
stopcontact	als	het	toestel	lange	tijd	niet	in	gebruik	is.		
Een beschadigde kabel kan een elektrische schok of brand-
wonden veroorzaken.

cAUtION

•		 Maak	nooit	gebruik	van	het	toestel	bij	een	andere	spanning	
dan aangegeven, voor AC kabel 125 type (100-120V) en  
AC kabel 250 type (220-240V), 50/60Hz of meer. Dit kan een  
elektrische schok of brand veroorzaken.

cAUtION Wijst	op	een	mogelijk	gevaarlijke	situatie	die,	
wanneer deze niet vermeden wordt, kan   
resulteren in licht of matig letsel of bescha-
diging aan eigendommen
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Gebruik 

WARNING

•	 Nooit	in	de	buurt	van	mensen	met	een	pacemaker	gebruiken.
Dit kan negatieve invloed hebben op de pacemaker

•		 Een	stekker	nooit	met	vochtige	handen	aanraken.	Dit	kan	
het risico op een elektrische schok met zich meebrengen.

•		 Gebruik	het	toestel	niet	in	de	directe	nabijheid	van		
vloeistoffen. Met de netstekker is uiterste voorzichtigheid 
geboden. Dit kan het risico op brand of een elektrische 
schok met zich meebrengen.

•		 Steek	nooit	met	de	hand	metalen	of	vreemde	voorwerpen	in	
de toestel. Dit kan een elektrische schok, oververhitting of 
brand veroorzaken.

•		 Na	gebruik	het	toestel	uitschakelen.	Trek	de	stekker	uit	het	
stopcontact,	als	het	toestel	lange	tijd	niet	wordt	gebruikt.	
Een beschadigde kabel kan elektrische schokken of  
brandwonden veroorzaken.

cAUtION

•		 Trek	aan	de	stekker	bij	verwijdering	uit	het	stopcontact	en	
nooit aan het snoer. Een beschadigde snoer kan letsel, 
brandwonden of brand veroorzaken.

 
cAUtION

•		 Beschadig	nooit	het	netsnoer	of	bedien	het	netsnoer	nooit	
hardhandig. Plaats nooit zware spullen op het netsnoer.  
Een beschadigde netsnoer kan elektrische schokken of 
brand veroorzaken.

•		 Er	 moet	 gecontroleerd	 worden	 op	 eventuele	 beschadigingen	
aan het hoofdtoestel en toebehoren, alvorens gebruik  
Het	 niet	 nakomen	 van	 deze	 aanwijzing	 kan	 tot	 letsels	 en	
brandwonden leiden!

•		 Het	vibratie	platform	niet	met	de	hand	aanraken.	Hitte	van	
het toestel kan tot letsels en brandwonden leidden!

•		 Bedien	het	vibratie	platform	nooit	hardhandig.	Buig	nooit	het	
vibratie	platform.	Dit	kan	ongebruikelijke	geluiden	veroorzaken	
of de werking nadelig beïnvloeden. 

•		 Nooit	het	toestel	gebruiken	voor	andere	doeleinden	dan		
beschreven in de handleiding

Onderhoud/ Controle
 

WARNING

•	 Nooit	het	toestel	demonteren.	Dit	kan	een	elektrische	schok	
veroorzaken. Als er een probleem met het toestel is mag u  
niet	proberen	het	toestel	te	demonteren	of	iets	dergelijks.		
Raadpleeg uw door SHOFU geautoriseerde dealer, voor  
inspectie en reparatie.



4

2. De onderdelen en hun functies

POWER

(1)(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1 Hoofdtoestel

2 Vibrator schermkast 

3 Vibratie platform

4 Front paneel

5 Modus schakelaar
  AUTO
  STANDBY
  CONT. 120 sec.

6 Vibratie controller
  HIGH
  LOW 

7 POWER
	 	 *Knippert	bij	storing

8 CONDENSE

9 POWER
   OFF
       ON

10 Netsnoer ingang

11 Sensitiviteitsregelaar
   High
   Low

12 Netsnoer 
	 	 Het	juiste	snoer	voor	uw	gebied	wordt	meegeleverd.

13 Adapter 
	 	 Alleen	bijgevoegd	bij	type	AC125.	(Deze	adapter	wordt	alleen	
  in Japan gebruikt.)

Type AC 250V Type AC 125V 
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3. Gebruiksaanwijzing  

3.1  Installatie
Opmerkingen
•		 Til	het	toestel	niet	op	aan	het	vibratie	platform.	Dit	kan	
 deformatie of het losraken van het platform veroorzaken.
•		 Plaats	het	toestel	op	een	vlakke	en	een	stabiele	tafel.
•		 Plaats	geen	hete	voorwerpen	op	het	hoofdtoestel.
•		 Als	het	toestel	in	de	nabijheid	van	een	radiotoestel	gebruikt	

wordt kunnen interferenties optreden.
•		 Gebruik	het	toestel	niet	in	de	nabijheid	van	dieren.	Sommige	

dieren	zijn	gevoelig	voor	het	ultrasonisch	geluid.
•		 Vermijdt	hoge	vochtigheid,	hoge	temperatuur	en	directe	

blootstelling	aan	zonnestralen;	dit	kan	plotselinge	vibratie	in	
de AUTO modus veroorzaken.

•		 Gebruik	het	toestel	onder	normale	labomstandigheden.

3.2  Connectie
1.		Controleer	altijd	of	de	schakelaar	uitgeschakeld	is.	(Aan	de		

achterzijde	van	het	hoofdtoestel).
2.  Sluit de netstekker aan op de netsnoer ingang (aan de   

achterzijde	van	het	hoofdtoestel).
3.  Steek de stekker in het stopcontact.

Opmerkingen
Dit product kan men in de gehele wereld gebruiken, aangezien 
het gebruikt kan worden  tussen 100V en 240V. De toegepaste 
spanning	is	afhankelijk	van	het	meegeleverde	netsnoer.

AC 125V type snoer: 100-120V gebieden
AC 250V type snoer: 220-240V gebieden
Indien nodig, gebruik een adapter om het stopcontact aan te 
passen (niet meegeleverd).
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3.3  Procedure
1.		 Schakel	de	POWER	schakelaar	aan	de	achterzijde	van	het		

hoofdtoestel in ( I kant).

2.  Kies AUTO of CONT. modus.

(1)

(2)

(3)

1 AUtO (automatische modus)
	 •	 Vibratie	gaat	door	voor	5	seconden,	na	aanraking	van	het		

 vibratie platform.
	 •		 Als	AUTO	is	ingeschakeld,	gaat	de	schakelaar	niet		 	

 automatisch terug naar STANDBY.
	 •		 Om	veiligheidsredenen	wordt	de	AUTO	modus	stand,	
  automatisch gestopt na 60 minuten niet gebruiken.

2 StANDBy

3 cONt. (continue modus)
	 •	 De	vibratie	gaat	door	voor	120	seconden.	De	schakelaar		

 gaat direct terug naar STANDBY.
	 •		 Als	de	schakelaar	weer	naar	CONT	wordt	geschakeld,	
  begint de vibratie na 120 seconden opnieuw.
	 •		 Als	AUTO	wordt	gekozen,	start	de	AUTO	modus	direct.

Sensitiviteitsregelaar voor de AUtO modus

Indien	nodig,	stel	de	kleine	regelaar	aan	de	achterzijde	van	
het hoofdtoestel met een kleine schroevendraaier in. Als u 
in de richting van   draait wordt de sensitiviteit groter. Als 
u in de richting van  draait wordt de sensitiviteit kleiner.

3.  Condenseer door het aanraken van het platform met een pincet. 
(Regel de vibratiesterkte door het draaien aan de vibratie 
draaiknop.) Als u in de richting van HIGH (rechts) draait wordt 
de vibratie sterker, als u in de richting van LOW (links) draait 
wordt de vibratie zwakker.

4.  Schakel de POWER schakelaar uit als u het werk beëindigt.
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Opmerkingen
•		 Indien	u	het	apparaat	aan	of	uitzet	in	de	AUTO	modusstand,	

dan kan de AUTO modus werking worden voortgezet.
•		 Als	de	vibratie	in	de	AUTO	modus	stand	niet	juist	werkt,	pas	

de sensitiviteitsregelaar dan aan, om te voorkomen dat het 
platform niet reageert op extrinsieke vibratie of geluid.

•		 Als	extrinsieke	vibratie	of	geluiden	de	werking	nadelig			
beïnvloeden,	draai	dan	de	sensitiviteitsregelaar	een	beetje		
terug, of kies de CONT. modus.

•		 De	AUTO	modus	werking	stopt	automatisch	na	60	minuten.	
Start opnieuw om de AUTO modus voort te zetten.

•		 Vibratiepatronen	of	sterkte	kunnen	bij	gebruik	verschillen.	
Stel de vibratie in om het gewenste resultaat te bereiken.

•		 Als	u	de	behandeling	onderbreekt,	zet	de	schakelaar	dan	op	
STANDBY.

•		 Vergewis	u	ervan	dat	de	schakelaar	uitgeschakeld	is	na		
gebruik in de AUTO modus. Het geluid van het toestel in de 
STANDBY modus is zeer zacht.

•		 Niet	continue	gebruiken	indien	de	oppervlakte	temperatuur	
van het vibratie platform hoger dan 55ºC wordt.

•		 Vibratiepatronen	en	sterkte	kunnen	per	toestel	enigszins	
	 afwijken.
•		 Niet	in	alle	gevallen	kan	worden	gecondenseerd.	Controleer	

de voorwaarden voor elk specifiek geval.

1.  Als de POWER-schakelaar op ON staat:
	 Het	POWERlampje	is	geelgroen.

2.		 Tijdens	het	vibreren:
	 Het	CONDENSElampje	is	oranje.

3.		 Bij	storingen:
	 Het	POWERlampje	knippert	afwisselend	geelgroen	en	rood	om	

te waarschuwen in geval van oververhitting.

Opmerking
•		 Bij	constant	gebruik	gedurende	een	lange	tijd,	voorkomt	een	

veiligheidsautomaat oververhitting. In geval van oververhitting, 
schakel de POWER schakelaar uit om het hoofdtoestel af  
te koelen.

4. Display 
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5. Gebruik 

GEBRUIKSAANWIjZING

Hoe controleert u de vibratiesterkte?

1 Vibratieregelaar
 Stel de vibratiesterkte in op de basisinstelling.

2 Contacteersterkte 
 Pas de contacteersterkte tussen het pincet en het vibratie 

platform aan. Als u het pincet sterk tegen het platform zet, 
wordt de vibratie sterk doorgegeven. 

3 Contacteerpositie 
	 De	vibratiesterkte	verschilt,	afhankelijk	van	de	positie	op	

het	vibratie	platform	en	afhankelijk	van	de	vibratiegolven.	
Kies	een	juiste	positie.

condensatie van “Opaker”

1.  Breng “Opaker” met een penseel of een spatel aan en zet het 
pincet	herhaaldelijk	tegen	het	vibratie	platform.	Verwijder	met	
een tissue de vloeistof die uit het porselein komt. 

2.  Herhaal het aanbrengen van “Opaker” om de door condensatie 
ontstane krimp te compenseren en condenseer opnieuw.  
Herhaal deze procedure enige malen. Tot slot branden met het 
minimum aan vocht, dat op het oppervlak is ontstaan.

GEBRUIKStIP

Bij	brugwerk	is	extra	oplettendheid	vereist.	Bij	condensatie	
kan “Opaker”  in het  inter-proximale gebied vloeien.
Als een deel van het “Opaker” te droog is, voeg met hulp van 
een penseel water toe en condenseer vervolgens.
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condenseren van “Body and Enamel” porselein

1.	 Na	de	opbouw	van	het	“Body	and	Enamel”	porselein,	verwijdert	
u het frame met een pincet uit het model. Na een additionele  
toepassing aan de contact punten, zet de handvatten van de 
pincet tegen het vibratie platform om te condenseren. Uiterste 
voorzichtigheid is geboden ter voorkoming van vernietiging  
van de vorm, aangezien het porselein ten gevolge van het  
condenseren	veel	water	bevat.	Let	op	het	water	dat	geleidelijk	
uit	het	cervicaal	gebied	naar	de	oppervlakte	komt	en	verwijder	
het met een tissue.

2. Herhaal deze procedure enige malen om het materiaal toe te 
voegen	aan	de	gedeelten	die	door	condensatie	gekrompen	zijn.	
Herhaal het condenseren. Bak het porselein in overeen-
stemming met de conventionele methoden.

GEBRUIKStIP

•	 Als	het	porselein	tijdens	de	werking	droog	wordt,	voeg			
water toe en condenseer dan.

•	 In	geval	van	een	additionele	porseleinopbouw,	condenseer	
een	beetje	om	water	te	verwijderen.

•		 Condenseer	uitvoeriger	wanneer	u	volkeramische	kronen	
vervaardigd in tegenstelling tot metaalkeramische kronen.
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6. Onderhoud / controle

POWER

Hoe past u de sensitiviteitsregelaar aan

1. Draai de regelaar langzaam van links naar rechts    
(  naar ), met het modus schakelaar op AUTO.

2. Stop met draaien op het moment dat de vibratie begint.

3.	 Draai	de	regelaar	een	beetje	terug,	in	de	richting		 	
van  .

4.  Schakel de modus schakelaar naar STANDBY, dan resetten 
naar AUTO.

5. Controleer de werking door aanraking van het platform met  
een pincet.

6.  Herhaal de stappen 1- 4, tot de gewenste sensitiviteit wordt  
bereikt.

Opmerking
•		 Een	te	hoog	ingestelde	sensitiviteitsregelaar	kan	veroorzaken	

dat, zonder aanraking, het platform in werking treedt. In dit 
geval,	draai	de	sensitiviteitsregelaar	naar	de	juiste	instelling,	
ter voorkoming van reacties op externe vibratie(s) of geluiden.
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Onderhoud 
Reinig met een zachte doek en een kleine hoeveelheid mild  schoon-
maakmiddel	(géén	polijstmiddel).
(Geen gebruik maken van dentale solventen zoals MMA of 
organische solventen zoals thinner en aceton etc.)

Opmerkingen
•		 Het	toestel	niet	spoelen	of	wassen.
•		 Behandel	het	hoofdtoestel	niet	met	reinigingsmiddelen	en/of	

met	een	staalwolsponsje	ter	voorkoming	van	beschadiging	
aan het oppervlak.

Overige informatie
Opmerkingen
•		 Als	de	vibratie	niet	start	herstart	het	toestel.
•		 In	het	hoofdtoestel	geen	metalen	voorwerpen	plaatsen.
•		 Als	het	vibratie	platform	jarenlang	intensief	gebruikt	wordt,	is	

slijtage	en	deformatie	aan	het	vibratie	platform	mogelijk.	
 Dit kan geluiden en veranderingen van de vibratiesterkte en  

-patronen veroorzaken.

Opslag
Als	het	toestel	lange	tijd	niet	wordt	gebruikt,	denk	dan	aan	het		
vermijden	en/of	verwijderen	van	stof.

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

Product:    „CERAMOSONIC S“ Condenser

Geautoriseerde dealer in EU:
SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17, D-40878 Ratingen, Duitsland
Telefon: +49 (0) 2102 / 86 64-0,  Fax: +49 (0) 2102 / 86 64-65 
www.shofu.de

7. EU-conformiteitsverklaring

Het product ”CERAMOSONIC S” condensor is rekening houdend 
met de volgende geldige EU-normen en bepalingen vervaardigd en 
gecontroleerd:

Standaard:
•	Veiligheid:	 IEC	/	EN	610101	
•	EMC:	 EN61326	:	1997+A1	:	1998+A2	:	2001+A3	:	2003	

EC	richtlijn:
•	Veiligheid:	 LVD	2006	/	95	/	EC	
•	EMC:	 EMC	2004	/	108	/	EC
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8. Foutopsporing

In	geval	van	ernstige	storing,	stop	onmiddellijk	met	het	gebruik	van	het	toestel	en	raadpleeg	de	navolgende	punten.	Indien	na	raadpleging	van		
onderstaande punten geen verandering optreedt, raadpleeg dan uw door SHOFU Dental geautoriseerde dealer voor inspectie en reparatie.

PROBlEEM OPlOSSING

Geen	POWERlampje	als	
Power is ingeschakeld

•		 Controleer	de	stroomaansluiting.
•		 Controleer	of	er	een	stroomstoring	is.

Geen vibratie •		 Draai	de	sensitiviteitsregelaar	naar	de	juiste	instelling.
•		 Schakel	de	schakelaar	uit	en	start	het	toestel	opnieuw.

POWER knippert geelgroen 
en rood

•		 Als	de	temperatuur	van	het	toestel	te	hoog	is	wordt	het	toestel	automatisch	uitgeschakeld.		 	 	
 Na het afkoelen start het toestel opnieuw.

Vibratie stopt niet •		 Draai	de	sensitiviteitsregelaar	naar	de	juiste	instelling	om	niet	op	externe	vibratie(s)	of	geluiden	
 te reageren.
•		 Schakel	de	schakelaar	uit	en	start	het	toestel	opnieuw.

Vibratie	level	gewijzigd •		 Vibratie	level	verandert	tijdens	het	gebruik.	Dit	wordt	niet	als	probleem	beschouwd.	Draai	de	
	 vibratieregelaar	naar	de	juiste	instelling.
•		 In	geval	van	extreem	zachte	of	sterke	vibratie,	raadpleeg	uw	door	SHOFU	Dental	geautoriseerde	dealer	voor			
 inspectie en reparatie.

Vibratiepatronen	gewijzigd •		 Vibratiepatronen	kunnen	veranderen	tijdens	het	gebruik.	Dit	wordt	niet	als	probleem	beschouwd.

Geluid •		 Het	werkingsgeluid	verandert	tijdens	het	gebruik.	Dit	wordt	niet	als	probleem	beschouwd.	
•		 Het	werkingsgeluid	kan	per	toestel	enigszins	verschillen
•		 Deformatie	of	slijtage,	tengevolge	van	belasting	aan	het	vibratie	platform	bij	normaal	gebruik,	kunnen	tijdens		
 gebruik een sterk geluid veroorzaken. Dit wordt niet als problematisch beschouwd.  Als de werking hierdoor  
 desondanks wordt beïnvloed, raadpleeg uw door SHOFU Dental geautoriseerde dealer ter inspectie en reparatie.

Bij	transport	voor	reparatie	van	het	toestel,	dient	u	de	originele	verpakking	te	gebruiken!
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9. Specificatie 

10. Product configuratie

tyPE Scc-S
hoofdtoestel: Voedingsspanning AC100-240 V ± 10%, 50/60 Hz
netsnoer: (AC 125 Type snoer) AC100-110 V ± 10%, 50/60 Hz
netsnoer: (AC 250 type snoer) AC220-240 V ± 10%, 50/60 Hz
Voedingsingang 20 VA*
Verbruik 14 W
Uitgangsfrequentie 27,5 kHz ± 10%
Afmetingen 160 (W) × 140 (D) × 110 (H) mm
Gewicht 1,0 kg
 Power vermogen 20 W
 Temperatuur 0 bis +40 °C
 Vochtigheid 80% zonder vloeistof condensatie
 Temperatuur -5 bis +40 °C
 Vochtigheid 80% zonder vloeistof condensatie

Gebruiksvoorwaarden 

Opslagvoorwaarden 

HOEVEElHEID OPMERKING
Hoofdtoestel 1 –
Netsnoer 1 –
Adapter 1 alleen type AC 125V
Gebruiksaanwijzing 1 –
Garantiekaart 1 –

*	Deze	specificatie	kan	te	allen	tijde	worden	gewijzigd,	zonder	voorafgaande	kennisgeving.
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11. Garantie 

Het	product	heeft	een	strenge	controle	doorstaan	alvorens	verzending.	Mocht	het	toestel	desondanks	binnen	een	jaar	na	aankoop,	mits	normaal	
gebruikt, toch defecten vertonen, dan zal het toestel kosteloos door SHOFU Dental gerepareerd worden.

In de volgende gevallen is de garantiebepaling niet van toepassing:
•	 Bij	problemen	of	schade,	veroorzaakt	door	misbruik	of	foutieve	bediening.
•	 Bij	problemen	of	schade,	veroorzaakt	door	onjuist	uitgevoerde	reparaties	of	veranderingen	aan	het	apparaat.
•	 Bij	problemen	of	schade	tengevolge	van	brand,	aardbevingen,	overstromingen	en	andere	natuurrampen	of	abnormale	voltages
•	 Voor	vervanging	van	onderdelen.
•	 Bij	het	ontbreken	van	indicatie	van	de	aankoopdatum,		ontbreken	van	de	naam	van	de	gebruiker	en	de	naam	van	de	dealer	op	de	
 garantiekaart, ontbreken van de kassabon of de factuur van SHOFU of hun dealers.
•	 Deformatie	of	slijtage,	tengevolge	van	belasting	aan	het	vibratie	platform	bij	normaal	gebruik,	kunnen	tijdens	gebruik	een	sterk	geluid	
	 veroorzaken.	Dit	wordt	niet	als	problematisch	beschouwd.	Mogelijke	reparatiekosten	worden	zodoende	in	rekening	gebracht.
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