
Ceramosonic Condenser
Ultradźwiękowe urządzenie do kondensacji  porcelany 

W celu prawidłowego użytkowania zakupionego 
przez Państwa urządzenia, prosimy o uważne  
zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Instrukcja obsługi 

CeramosonicS_Anleit_RU-PL-RO-GR_1   1 06.05.2008   16:27:59 Uhr



Wstęp 

Uwagi ogólne 

Spis treści

Wstęp  

Uwagi ogólne  

Cechy urządzenia .............................................................................. 1

Zastosowanie  ................................................................................... 1

1. Warunki bezpieczeństwa  ........................................................  2 - 3

2. Opis urządzenia (części urządzenia i ich funkcje)  ............................. 4

3. Instrukcja użytkowania  ...........................................................  5 - 7

4. Wskaźniki kontrolne  .................................................................... 7

5. Praca z urządzeniem  ..............................................................  8 - 9

6. Konserwacja / Przegląd  .......................................................  10 - 11

7. Deklaracja zgodności z normami UE  ............................................  11

8. Usuwanie usterek  .....................................................................  12

9. Parametry techniczne / specyfikacja  ............................................  13

10. Wyposażenie urządzenia  ...........................................................  13

11. Gwarancja  ...............................................................................  14

Dziękujemy Państwu za zakup ultradźwiękowego urządzenia do   
kondensacji porcelany  „CERAMOSONIC S”. Niniejsza instrukcja zawiera 
wszelkie niezbędne informacje dotyczące prawidłowego użytkowania 
urządzenia, jak i sposoby konserwacji oraz warunki bezpieczeństwa. 
Przed użyciem, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. 
Pozwoli to Państwu na długoletnie, sprawne użytkowanie urządzenia oraz 
zapewni jego optymalną wydajność. Prosimy zachować instrukcję 
obsługi, aby mogli z niej Państwo korzystać w trakcie dalszego 
użytkowania zakupionego przez Państwa urządzenia. 

• Zabrania się kopiowania bądź powielania całości lub części niniejszej 
instrukcji w jakiejkolwiek formie. 

• Niektóre informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą nie dotyczyć 
nabytego przez Państwa urządzenia. Nieścisłości te spowodowane  
są zmianami wynikającymi z prowadzenia ciągłych prac nad   
udoskonalaniem urządzenia.

• Informacje zawarte w niniejszej instrukcji podlegają zmianie bez 
uprzedniego powiadomienia.

• W przygotowaniu niniejszej instrukcji dołożono wszelkich starań, by 
zawrzeć w niej wszystkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego 
użytkowania urządzenia. Jeżeli niniejsza instrukcja pomija według 
Państwa istotne informacje bądź zawiera jakiekolwiek nieścisłości,  
prosimy o skontaktowanie się z firmą SHOFU. 

• W przypadku stwierdzenia braku stron bądź innych nieprawidłowości  
w niniejszej instrukcji,  prosimy skontaktować się z miejscowym 
przedstawicielem firmy SHOFU. 

• Gwarancją producenta objęte są usterki urządzenia głównego jak i jego 
systemów. Firma SHOFU nie ponosi odpowiedzialności z tytułu  
gwarancji w przypadku stwierdzenia wad i uszkodzeń powstałych w  
wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.
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Cechy urządzenia
1.  Prosta i niezawodna metoda zagęszczania porcelany dzięki zastosowaniu fal ultradźwiękowych. 
 Przyłożenie szczypców do platformy wibrującej rozpoczyna  proces kondensacji porcelany. Mikro-wibracje wywołane falami   
 ultradźwiękowymi skutecznie zagęszczają materiał nie uszkadzając uzupełnień porcelanowych.

2.  Proste uruchomienie za pomocą czujnika dotykowego.
 Proces kondensacji rozpoczyna się poprzez przyłożenie szczypców do platformy wibrującej.

3.  Mniejszy skurcz materiału w procesie wypalania oraz doskonała adhezja. 
 Metoda zagęszczenia porcelany przy użyciu fal ultradźwiękowych redukuje skurcz materiału w procesie wypalania. Porcelana typu  
 Opaker doskonale kondensuje się na całej powierzchni metalu, co zwiększa przyczepność i maskuje kolor metalu cienką warstwą. 

4. Optymalne zastosowanie dla każdego typu porcelany ceramicznej.
 W przypadku każdej porcelany , która charakteryzuje się niską termiczną przewodnością właściwą, zastosowanie urządzenia firmy  
 SHOFU minimalizuje skurcz materiału w procesie wypalania. 

Zastosowanie 
Kondensacja porcelany napalanej na metal  oraz uzupełnień pełnoceramicznych.
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Prosimy zapoznać się z poniższymi uwagami celem bezpiecznego 
użytkowania urządzenia.

Objaśnienie komunikatów „Ostrzeżenie!” i „Uwaga!” 
 Niniejsza instrukcja zawiera ogólne warunki bezpieczeństwa oznac-

zone symbolami „Ostrzeżenie!” i „Uwaga!”. Ścisłe przestrzeganie 
treści tak oznaczonych komunikatów zmniejszy ryzyko wystąpieniu 
wypadków mogących doprowadzić do obrażeń ciała, utraty życia 
bądź uszkodzenia urządzenia. Prosimy dokładnie zapoznać się z 
treścią tych oznaczeń w celu bezwypadkowej obsługi urządzenia.    

Pozostałe oznaczenia
Pozostałe oznaczenia zawarte w niniejszej instrukcji wyjaśnione są 
poniżej.

1. Warunki bezpieczeństwa

Wskazówka
To oznaczenie informuje o możliwości wystąpienia potencjalnej 
awarii urządzenia w przypadku nieprzestrzegania treści komunikatu.

Ostrzeżenie! Ten symbol informuje o prawdopodobieństwie 
wystąpienia potencjalnie niebezpiecznej   
sytuacji. Niezastosowanie się do treści  
 komunikatu może prowadzić do utraty życia 
bądź poważnych obrażeń ciała. 

Uwaga! Ten symbol informuje o prawdopodobieństwie 
wystąpienia potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. 
Niezastosowanie się do treści komunikatu może 
prowadzić do lekkich i średnich obrażeń ciała 
bądź do zniszczenia urządzenia.

Instalacja i podłączenie

Ostrzeżenie!

• Urządzenie wymaga podłączenia do sieci z gniazdkiem  
uziemionym. W przypadku użycia uziemionego adaptera, należy 
użyć przewodu zasilania z uziemieniem. Przebicie prądu może 
doprowadzić do porażenia lub spowodować pożar.

• Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Niezastosowanie się do 
ostrzeżenia grozi pożarem lub wybuchem.

• Przed przyłączeniem lub odłączeniem przewodu zasilania - 
wyłączyć z sieci. Przyłączając przewód zasilania do głównego 
urządzenia należy upewnić się, że wtyczka umocowana jest 
prawidłowo. Nieprzestrzeganie treści komunikatu grozi 
porażeniem prądem.

• Po zakończeniu pracy, urządzenie należy wyłączyć. Kiedy 
urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, zaleca 
się odłączenie urządzenia z sieci zasilania. Uszkodzenie izolacji 
grozi porażeniem prądem lub pożarem.

Uwaga!

• Używać wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta: dla  
przewodu zasilania AC, typ 125 napięcie od 100 do 120V; dla 
przewodu zasilania AC, typ 250 napięcie od 220 do 240V, 
50/60 Hz lub więcej. Nieprzestrzeganie treści komunikatu grozi 
porażeniem prądem lub pożarem.
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Bezpieczna obsługa urządzenia

Ostrzeżenie!

•  Nie używać urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca.
Niezastosowanie się do ostrzeżenia może spowodować  
zaburzenia pracy rozrusznika.

•  Nie dotykać wtyczki zasilania mokrymi rękoma. Nieprzestrzeganie 
treści komunikatu grozi porażeniem prądem.

•  Nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z substancjami 
płynnymi. Szczególną ostrożność należy zachować w 
przypadku wtyczki zasilającej. Niezastosowanie się do 
ostrzeżenia grozi porażeniem prądem lub pożarem.

•  Do urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów  
metalowych ani innych ciał obcych. Nieprzestrzeganie treści 
komunikatu grozi porażeniem prądem, przegrzaniem urządzenia 
lub pożarem. 

•  Po zakończeniu pracy, urządzenie należy wyłączyć. Kiedy 
urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, zaleca 
się odłączenie urządzenia z sieci zasilania. Uszkodzenie izolacji 
grozi porażeniem prądem lub pożarem.

Uwaga!

•  Nie wyciągać wtyczki z gniazdka zasilania pociągając za prze-
wód. Uszkodzenie izolacji może spowodować obrażenia ciała 
lub poparzenia bądź wywołać pożar.

Uwaga!

•  Nie dopuszczać do uszkodzenia przewodu zasilania. Stawianie 
ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilania lub działanie   
na przewód z nadmierną siłą może doprowadzić do jego  
uszkodzenia. Uszkodzenie przewodu zasilania może spowodować 
porażenie prądem lub pożar.  

•  Przed rozpoczęciem eksploatacji należy upewnić się, że urządzenie 
główne oraz jego wyposażenie nie jest uszkodzone. Nieprzestrzeganie 
treści komunikatu może spowodować obrażenia ciała bądź poparzenia.

•  Nie dotykać platformy wibrującej rękoma. Urządzenie nagrzewa 
się podczas eksploatacji. Nieprzestrzeganie treści komunikatu 
może spowodować obrażenia ciała bądź poparzenia.

•  Nie działaj z nadmierną siłą, nie naginaj platformy wibrującej.
Niezastosowanie się do zalecenia może spowodować zmianę w 
dźwięku pracy urządzenia lub doprowadzić do nieprawidłowości 
w jego funkcjonowaniu.

• Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznacze-
niem, ściśle określonym w niniejszej instrukcji. 

Konserwacja / Przegląd 

Ostrzeżenie!

• Nie rozmontowywać, nie dotykać wnętrza urządzenia.  
Niezastosowanie się do ostrzeżenia może spowodować 
porażenie prądem. W razie wystąpienia usterek należy zwrócić 
się do autoryzowanego przedstawiciela firmy SHOFU celem  
inspekcji bądź naprawy urządzenia.
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2. Opis urządzenia (części urządzenia i ich funkcje) 

POWER

(1)(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1 Urządzenie główne

2 Obudowa ochronna wibratora

3 Platforma wibrująca

4 Przedni panel sterowania

5 Przełącznik trybów pracy
  tryb AUTO
  tryb STANDBY
  tryb KONT. 120 sek.

6 Regulator WIBRACJI
  HIGH (SILNE)
  LOW (SŁABE)

7 URZĄDZENIE WŁĄCZONE (Kontrolka sygnalizacyjna zasilania)
  *Migającą kontrolka wskazuje na zaburzenia w pracy urządzenia

8 CONDENSEUJE (Kontrolka sygnalizacyjna kondensacji) 

9 Przełącznik ZASILANIA
   Wyłącz
       Włącz

10 Wejście przewodu zasilania

11 Regulator czułości 
   High (Wysoka)
   Low (Niska)

12 Przewód zasilania
  Z dwóch dołączonych do urządzenia przewodów zasilania należy 
  wybrać przewód odpowiedni do danych standardów krajowych.

13 Adapter 
  Używać wyłącznie z przewodem zasilania AC, typ 125
  Adapter przystosowany wyłącznie do standardów japońskich. 

Przewód zasilania AC, typ 250V Przewód zasilania AC, typ 125V
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3. Instrukcja użytkowania 

3.1  Instalacja
Uwagi ogólne
•  Nie przenosić urządzenia chwytając za platformę wibrującą. 

Możne to doprowadzić do uszkodzenia lub wyłamania platformy.
•  Urządzenie należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni.
•  Nie umieszczać rozgrzanych przedmiotów na urządzeniu 

głównym.
•  Używanie urządzenia w bliskości odbiornika radiowego może 

spowodować zakłócenia w jego pracy.
•  Nie używać w pobliżu zwierząt. Fale ultradźwiękowe mogą 

wywołać u niektórych zwierząt niepożądane reakcje.
•  Należy unikać kontaktu urządzenia z wilgocią oraz wysoką 

temperaturą. Nie wystawiać urządzenia na działanie promieni 
słonecznych. Kontakt z wilgocią lub wysoką temperaturą może 
wywołać wibracje w trybie AUTO. 

• Eksploatacja urządzenia powinna odbywać się w standardowej  
atmosferze pomieszczenia laboratoryjnego. 

3.2  Podłączenie urządzenia
1. Upewnij się, że przełącznik zasilania umieszczony z tyłu urządzenia  

głównego znajduje się w pozycji WYŁĄCZ.
2. Podłącz wyjście przewodu zasilania do wejścia przewodu zasilania, 

które znajduje się z tyłu urządzenia głównego.
3. Podłącz wtyczkę przewodu zasilania do gniazdka sieciowego.

Uwagi
Dzięki możliwości podłączenia do napięcia sieciowego w przedziale 
od 100 do 240V urządzenie dostosowane jest do światowych  
standardów napięcia elektrycznego. Podłączenie do danego 
napięcia prądu elektrycznego zależne jest od użycia danego   
przewodu zasilania dołączonego przez producenta.

Przewód zasilania AC, typ 125V dla regionów 100-120V
Przewód zasilania AC, typ 250V dla regionów 220-240V
W przypadku użytkowania urządzenia z niestandardowym gniazdem 
sieciowym, należy użyć odpowiedniego adaptera, tzw. przejściówki 
(nie dołączony do urządzenia).
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3.3  Obsługa urządzenia
1.  Ustaw przełącznik zasilania znajdujący się z tyłu urządzenia 

głównego w pozycji WŁĄCZ (  )

2.  Wybierz tryb AUTO lub tryb KONT.

(1)

(2)

(3)

1 AUTO (Tryb operacyjny automatyczny)
 •  Wibracje rozpoczynają się i trwają przez 5 sekund od   

 momentu przyłożenia szczypców do platformy wibrującej.
 • Po wybraniu trybu AUTO, przełącznik pozostaje w pozycji  

 AUTO i nie zmienia automatycznie położenia na pozycję 
  STANDBY. 
 •  Ze względów bezpieczeństwa tryb AUTO wyłącza się 
  automatycznie po 60 minutach od jego uruchomienia. 

2 STANDBY

3 KONT. (Tryb operacyjny ciągły)
 •  Wibracje rozpoczynają się i trwają przez 120 sekund.   

 Przełącznik automatycznie zmienia położenie na pozycję   
 STANDBY. 

 •  Po ponownym wybraniu trybu  KONT, wibracje rozpoczynają  
 się i trwają przez 120 sekund od momentu jego uruchomienia. 

 •  Po wybraniu trybu AUTO, wibracje rozpoczynają się i trwają  
 przez 5 sekund od momentu jego uruchomienia.

Regulator czułości dla trybu operacyjnego AUTO

W razie konieczności, ustaw regulator czułości (pokrętło z  
tyłu urządzenia głównego) używając małego śrubokręta. 
Przekręcając pokrętło w kierunku symbolu , urządzenie  
pracuje w trybie wyższej czułości. Przekręcając pokrętło w 
kierunku symbolu  , urządzenie pracuje w trybie niższej 
czułości.

3.  Rozpocznij proces kondensacji przykładając szczypce do platformy 
wibrującej. Ustaw natężenie wibracji zmieniając pozycję regulatora 
WIBRACJI. Po przekręceniu pokrętła w prawo (SILNE) natężenie 
wibracji wzrasta. Po przekręceniu pokrętła w lewo (SŁABE) 
natężenie wibracji słabnie.

4.  Po skończonej pracy, ustaw przełącznik zasilania na pozycję 
WYŁĄCZ.
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Uwagi
•  Po wyłączeniu bądź ponownym uruchomieniu urządzenia  

uprzednio pracującego w trybie AUTO, urządzenie kontynuuje 
pracę w trybie AUTO.

•  Jeśli wibracje przy wybranym trybie Auto nie przebiegają 
prawidłowo, ustaw regulator czułości w takiej pozycji, aby 
wyeliminować reakcje urządzenia na wibracje zewnętrzne bądź na 
bodźce dźwiękowe.

•  Jeśli urządzenie reaguje na wibracje zewnętrzne lub bodźce 
dźwiękowe, ustaw regulator czułości na tryb niskiej czułości lub 
wybierz tryb KONT.

•  Tryb operacyjny AUTO wyłącza się automatycznie po 60 minutach 
od jego uruchomienia. Uruchom ponownie urządzenie by 
kontynuować pracę w trybie AUTO.

•  Natężenie wibracji oraz ich przebieg mogą ulec zmianie w trakcie 
pracy urządzenia. Ustaw regulator wibracji w takiej pozycji, aby 
ustabilizować pracę urządzenia.

•  W razie przerwania pracy urządzenia, ustaw przełącznik trybów 
pracy na tryb STANDBY.

•  Po zakończeniu użytkowania, zwłaszcza w trybie AUTO, upewnij 
się, że urządzenie zostało wyłączone. W trybie STANDBY dźwięk 
pracy urządzenie jest stonowany. 

•  Przerwij użytkowanie urządzenia, jeśli temperatura platformy 
wibrującej przekroczy 55ºC.

•  Natężenie wibracji oraz ich przebieg mogą nieznacznie różnić się 
w zależności od danego egzemplarza urządzenia.

•  Nie każdy materiał nadaje się do kondensacji. Przed użyciem 
sprawdź zdatność przeznaczonego do kondensacji materiału. 

1.  Urządzenie włączone (Przełącznik zasilania w pozycji WŁĄCZ):
 Żółtozielona kontrolka sygnalizacyjna MOCY podświetla się.

2.  Wibracje w toku: 
 Pomarańczowa kontrolka sygnalizacyjna KONDENSOWANIE 

podświetla się.

3.  Zaburzenia pracy urządzenia: 
 Kontrolka sygnalizacyjna MOCY miga przemiennie na żółto, zielono 

i czerwono sygnalizując przegrzanie urządzenia. 

Wskazówka
•  W przypadku dłuższej, ciągłej pracy urządzenia może zostać  

uruchomiony automatyczny wyłącznik. Uruchomianie   
automatycznego wyłącznika zapobiega przegrzaniu się urządzenia. 
Wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika zasilania aby 
umożliwić schłodzenie urządzenia głównego.

4. Wskaźniki kontrolne 
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5. Praca z urządzeniem 

PRAKTYCzNe WSKAzóWKI

Regulacja natężenia wibracji

1 Regulator WIBRACJI 
 Ustaw wyjściowe natężenie wibracji

2 Kontakt szczypców z platformą
 Ustal siłę kontaktu szczypców z platformą wibrującą. Silniejszy 

kontakt szczypców z platformą powoduje natężenie wibracji.

3 Pozycja kontaktu szczypców z platformą
 Pozycja przyłożenia szczypców do platformy wibrującej  

wpływa na zmianę natężenia wibracji. Ustal właściwą pozycje 
kontaktu. 

Kondensowanie porcelany typu Opaker
1.  Nakładaj poszczególne warstwy opakera używając pędzelka lub 

szpatułki, następnie przyłóż szczypce do platformy wibrującej. 
Usuń resztki wilgoci zebranej na powierzchni materiału za pomocą 
bibułki.

2.  Uzupełnij ubytki materiału powstałe na skutek procesu 
zagęszczania i ponów obróbkę. Powtórz te czynności kilkakrotnie, 
aż do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Wypalaj materiał nie 
usuwając resztek wilgoci z jego powierzchni. 

PRAKTYCzNe WSKAzóWKI

Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku mostów   
protetycznych. W trakcie procesu kondensacji materiał może 
zalegać w szczelinach międzyzębowych. W przypadku  
przesuszenia opakera zwilżyć materiał używając pędzelka i 
ponowić proces kondensacji. 
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Kondensowanie porcelany Body (dentyna) i enamel (szkliwo)
1.  Po uformowaniu odbudowy porcelanowej dentyny i szkliwa usunąć 

uzupełnienie z modelu za pomocą szczypców. Po uzupełnieniu 
ubytku materiału w punktach stycznych, przyłożyć szczypce do 
platformy wibrującej i rozpocząć proces kondensacji.  Zachować 
szczególną ostrożność, by nie zdeformować kształtu odbudowy 
porcelanowej. Wilgotna masa porcelanowa, przed procesem 
zagęszczania narażona jest na zniekształcenie. Zwrócić uwagę na 
ewentualny wyciek wody z okolic szyjek. W przypadku wystąpienia 
wycieku usunąć wodę za pomocą bibułki.

2.  Uzupełnij ubytki materiału spowodowane kondensacją i 
kontynuować proces. Powtórzyć te czynności kilkakrotnie, aż do 
osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Wypalać materiał zgodnie z 
ogólnie przyjętą metodą wypalania porcelany.  

PRAKTYCzNe WSKAzóWKI

• W przypadku przesuszenia porcelany w trakcie obróbki, zwilżyć 
materiał i kontynuuj kondensację.

• W przypadku konieczności nałożenia kolejnej warstwy  
skondensuj materiał aby usunąć resztki wilgoci. 

• Korony ceramiczne wymagają intensywniejszej kondensacji niż 
w przypadku metalowych koron ceramicznych. 
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6. Konserwacja / Przegląd

POWER

Ustawianie regulatora czułości

1. Powoli przekręcaj pokrętło regulatora czułości z lewej na prawą 
stronę  (  do ), przy włączonym trybie operacyjnym AUTO.

2. Z chwilą rozpoczęcia wibracji, zatrzymaj pokrętło.

3. Nieznacznie przekręć w kierunku symbolu .

4. Przełącz na tryb STANDBY i ponownie uruchom w trybie AUTO.

5. Sprawdź prawidłowe funkcjonowanie urządzenia przykładając  
szczypce do platformy wibrującej. 

6. Powtórz czynności opisane w punktach od (1) do (4) aż do   
uzyskania odpowiedniego poziomu czułości.

Wskazówka
• Jeśli regulator czułości ustawiony jest na pozycji wysokiej 

czułości i zareaguje na wibracje zewnętrzne bądź szum,   
platforma wibrująca może uruchomić się samoczynnie. W takim 
wypadku należy ponownie ustawić regulator czułości, tak by 
urządzenie nie reagowało na w/w bodźce.
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Konserwacja
Czyścić używając miękkiej szmatki. Stosować łagodne środki do 
czyszczenia i polerowania.  (Nie używać rozpuszczalnika   
dentystycznego typu MMA ani rozpuszczalników organicznych takich 
jak rozcieńczalnik lub aceton itd.)

Wskazówka
•  Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, nie płucz.
•  Nie poleruj urządzenia głównego używając agresywnych środków 

czyszczących, ani gąbki z waty stalowej. Nieprzestrzeganie zasad 
konserwacji może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni urządzenia.   

Pozostałe uwagi
Wskazówka
•  W przypadku nie wystąpienia wibracji należy ponownie uruchomić 

urządzenie. 
•  Do urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów   

metalowych ani innych ciał obcych.
•  Ślady zużycia oraz odkształcenia platformy wibrującej są naturalnym 

skutkiem długoletniego użytkowania urządzenia. Mogą one 
powodować szum oraz zmiany w natężeniu i przebiegu wibracji. 

Przechowywanie
Nie przechowywać w miejscach zakurzonych.  

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

Produkt:    Zagęszczarka do porcelany „CERAMOSONIC S“

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE:
SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17, D-40878 Ratingen, Niemcy
Tel.: +49 (0) 2102 / 86 64-0,  Fax.: +49 (0) 2102 / 86 64-65 
www.shofu.de

7. Deklaracja zgodności z normami Ue

Urządzenie do konsultacji porcelany „CERAMOSONIC S” została  
wyprodukowana i poddana testom zgodnie z odpowiednimi normami i 
specyfikacjami Unii Europejskiej.

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

Dyrektywy Komisji Europejskiej:
• Bezpieczeństwo: LVD 2006 / 95 / EC 
• EMC:  EMC 2004 / 108 / EC
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8. Usuwanie usterek

Jeżeli podczas użytkowania urządzenia wystąpią zakłócenia, należy sprawdzić na podstawie niżej podanych wskazówek, czy mogą Państwo samodzielnie 
usunąć usterkę. Jeżeli po wykonaniu poniższych czynności urządzenie nie działa, lub nie działa prawidłowo, należy zwrócić się do autoryzowanego  
przedstawiciela firmy SHOFU celem inspekcji urządzenia lub usunięcia usterki. 

PROBleM ROzWIązANIe
Kontrolka sygnalizacyjna 
MOCY przy włączonym 
urządzeniu nie podświetla się 

•  Sprawdź podłączenie sieciowe.
•  Awaria prądu.

Platforma nie wibruje •  Ustaw odpowiednio regulator czułości.
•  Wyłącz przełącznik zasilania i uruchom urządzenie ponownie.

Kontrolka sygnalizacyjna 
MOCY miga przemiennie na 
żółto, zielono i czerwonoa

•  Migająca w ten sposób kontrolka wskazuje na przegrzanie się urządzenia. W takim przypadku urządzenie wyłącza  
 się automatycznie. Wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika zasilania mocy aby umożliwić schłodzenie   
 urządzenia głównego.

Urządzenie nie przestaje 
wibrować

•  Ustaw regulator czujności na takiej pozycji, by urządzenie nie reagowało na wibracje zewnętrzne bądź szum. 
•  Wyłącz przełącznik zasilania mocy i uruchom urządzenie ponownie.

Poziom natężenia wibracji 
zmienia się 

•  Poziom natężenia wibracji w trakcie pracy urządzenia może ulec zmianie. Zmiany takie nie oznaczają zaburzeń w   
 pracy urządzenia. Ustaw regulator czułości na odpowiednim poziomie. 
•  W przypadku wyjątkowo słabych lub silnych wibracji należy zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela firmy  
 SHOFU celem inspekcji urządzenia lub usunięcia usterki. 

Przebieg wibracji zmienia się •  Przebieg wibracji w trakcie pracy urządzenia może ulec zmianie. Zmiany takie nie oznaczają zaburzeń w pracy urządzenia.

Dźwięk pracy urządzenia  •  Dźwięk pracy urządzenia w trakcie jego eksploatacji może ulec zmianie. Zmiany takie nie oznaczają zaburzeń w   
 pracy urządzenia.
•  Mogą wystąpić nieznaczne różnice w dźwięku pracy urządzenia w zależności od danego egzemplarza.
•  Odkształcenia i nadmierny nacisk na platformę wibrującą oraz normalne ślady zużycia wynikające z eksploatacji 
 urządzenia mogą spowodować natężenie dźwięku pracy urządzenia. Zmiany takie nie oznaczają zaburzeń w pracy  
 urządzenia. Jeśli zaburzenie takie wpływa negatywnie na środowisko pracy należy zwrócić się do autoryzowanego  
 przedstawiciela firmy SHOFU celem inspekcji urządzenia lub usunięcia usterki.

Zaleca się transport urządzenia do serwisu w oryginalnym opakowaniu. 
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9. Parametry techniczne / specyfikacja

10. Wyposażenie urządzenia zawartość opakowania

TYP SCC-S
Urządzenie główne: Napięcie zasilania AC100-240 V ± 10%, 50/60 Hz
Przewód zasilania: (typ: AC 125) AC100-110 V ± 10%, 50/60 Hz
Przewód zasilania: (typ: AC 250) AC220-240 V ± 10%, 50/60 Hz
Moc pobierana 20 VA*
Zużycie energii elektrycznej 14 W
Częstotliwość prądu wyjściowego 27.5 kHz ± 10%
Wymiary 160 (W) × 140 (D) × 110 (H) mm
Waga 1.0 kg
 Pojemność mocy 20 W
 Temperatura od 0 do +40 °C
 Wilgotność 80% bez kondensacji wilgotności
 Temperatura od -5 do +40 °C
 Wilgotność 80% bez kondensacji wilgotności

Warunki użytkowania         

Warunki przechowywania       

IlOść UWAgI
Urządzenie główne 1 –
Przewód zasilania 1 –
Adapter 1 do przewodu zasilania AC, typ 125V 
Instrukcja obsługi 1 –
Karta gwarancyjna 1 –

* Podane parametry mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiana parametrów wynika z prowadzenia ciągłych prac nad udoskonalaniem urządzenia.
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11. gwarancja 

Każde urządzenie przed wysyłką podlega ścisłej kontroli towaru. Wady lub uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym (tj. 1 rok od daty 
nabycia produktu) i powstałe w trakcie normalnego użytkowania urządzenia usuwane będą nieodpłatnie.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
• Wady oraz uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania urządzenia.
• Wady oraz uszkodzenia powstałe w wyniku przeróbek urządzenia bądź dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione. 
• Wady lub uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego napięcia, pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi lub innych kataklizmów.  
• Wymiana wyposażenia.
• Brak daty zakupy, imienia/nazwiska użytkownika oraz sprzedawcy na karcie gwarancyjnej. Brak paragonu lub faktury wystawionej przez SHOFU lub  
 jego pośredników.
• Odkształcenia i nadmierny nacisk na platformę wibrującą oraz normalne ślady zużycia wynikające z eksploatacji urządzenia mogą spowodować   
 natężenie dźwięku pracy urządzenia. Zmiany takie nie oznaczają zaburzeń w pracy urządzenia. W takim przypadku koszty naprawy ponosi kupujący. 
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