
Ceramosonic Condenser
Unitate de condensare ultrasonică pentru mase de porţelan 

Citiţi acest manual cu instrucţiuni cu atenţie 
pentru a utiliza sigur acest dispozitiv.     

Instrucţiuni de utilizare
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Vă mulţumim, că aţi cumpărat condensatorul ultrasonic pentru mase de 
porţelan “CERAMOSONIC S”. Aceste instrucţiuni de utilizare vă pun la 
dispoziţie toate informaţiile necesare pentru operare, inclusiv cele legate 
de întreţinerea zilnică şi de avertizări. Vă rugăm să citiţi acest manual cu 
atenţie înainte de a utiliza echipamentul, pentru a vă putea bucura apoi 
ani de zile de funcţionarea sa fără defecţiuni şi de o performanţă 
excelentă. Păstraţi acest manual la îndemână, pentru a-l putea consulta 
în viitor.

• Nu este permisă sub nici o formă şi prin nici un mijloc copierea sau  
reproducerea nici unei părţi a acestui document.

•  Unele informaţii din acest document pot să nu mai corespundă acestui 
produs, datorită îmbunătăţirilor aduse produsului.

•  Informaţiile din acest document pot fi modificate fără o notificare 
anterioară.

•  La întocmirea acestui document s-au luat în consideraţie toate subiectele 
relevante. Dacă observaţi totuşi existenţa vreunei omisiuni sau a vreunei 
chestiuni discutabile, vă rugăm, nu ezitaţi să aduceţi la cunoştinţă  
problema sesizată firmei SHOFU. 

•  În caz că lipsesc pagini sau dacă acestea sunt în neorânduială, vă  
rugăm să contactaţi comerciantul dumneavoastră local pentru înlocuirea  
documentului.

•  Remediem defecţiunile la unitatea principală şi a sistemului acesteia în  
cadrul perioadei de garanţie. Cu toate acestea nu ne asumăm nici o  
responsabilitate, dacă defectarea unităţii este rezultatul nerespectării 
acestor instrucţiuni de utilizare.
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Caracteristici
1.  Condensare facilă şi fiabilă a porţelanului prin undă ultrasonică 
 Prin simpla atingere a platformei vibrante cu o pensetă se obţine o condensare a porţelanului facilă şi fiabilă.
 Micro-vibraţia produsă de unda ultrasonică condensează porţelanul mai dens, fără a distruge masa de porţelan.

2.  Pornire uşoară cu ajutorul senzorului de contact   
 Condensarea se declanşează uşor prin atingerea platformei vibrante cu o pensetă.

3.  Contracţie redusă la ardere cu adeziune excelentă
 Condensarea excelentă prin undă ultrasonică reduce contracţia la ardere. Porţelanul Opac poate fi condensat perfect pe întreaga  
 suprafaţă a metalului, ceea ce intensifică adeziunea şi poate masca culoarea metalului printr-un strat subţire Opac. 

4. Optim pentru toate masele ceramice 
 În cazul porţelanului ceramic, care are o conductivitate termică scăzută, acest condensator fiabil minimalizează contracţia la ardere. 

Domeniul de utilizare 
Condensarea porţelanului topit pe metal şi a tuturor porţelanurilor ceramice
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Reţineţi următoarele puncte, pentru a putea utiliza produsul în condiţii 
de siguranţă.

Descrierea avertismentelor şi a măsurilor  
de precauţie 
 Acest manual vă pune la dispoziţie informaţii privind măsurile de 

siguranţă folosind următoarele simboluri pentru a preveni accidentele, 
care cauzează răniri, accidentele mortale sau distrugerea   
echipamentului. Reţineţi semnificaţia inscripţiilor următoare, pentru  
a exploata echipamentul în siguranţă.

Alte observaţii şi semne
Alte observaţii şi semne sunt folosite în acest document, după cum se 
arată mai jos.

1. Informaţii referitoare la siguranţă 

Observaţie
Indică faptul că se pot produce deranjamente, dacă se ignoră 
recomandările făcute.

AveRTIzARe
Semnul de avertizare indică o situaţie potenţială 
riscantă, care, dacă nu este evitată, poate cauza 
decesul sau o rănire gravă

ATeNţIe / 
PReCAUţIe

Atenţie indică o situaţie potenţială riscantă, 
care, dacă nu este evitată, poate cauza o rănire 
minoră sau de gravitate medie sau deteriorarea 
proprietăţii. 

Instalare şi conectare 

AveRTIzARe

•  Folosiţi bornă de legare la pământ şi faceţi o împamântare 
sigură. În cazul utilizării unui adaptor, cablul trebuie să fie cu 
îmăământare. În cazul scurgerii de electricitate în unitatea 
principală, se poate produce un şoc electric sau un incendiu.

•  Feriţi aparatul de surse inflamabile. Acestea pot cauza un   
incendiu sau o explozie.

•  Scoateţi ştecherul din priză înaintea conectării sau deconectării 
cordonului de legare la reţea la unitatea principală. Când 
conectaţi cordonul de legare la reţea la unitatea principală, 
asiguraţi-vă că fişa de conectare este introdusă în mod sigur.
Nerespectarea acestei indicaţii poate produce un şoc electric.

•  Opriţi unitatea după folosire. Scoateţi aparatul din priză, dacă 
acesta nu este folosit vreme îndelungată. Degradarea izolaţiei 
poate provoca un şoc electric sau cauza un incendiu.

ATeNţIe

•  Nu utilizaţi niciodată echipamentul cu un alt voltaj decât volta-
jul indicat pentru cablul de curent  electric alternativ tipul 125 
(100-120V) şi pentru cablul de curent electric alternativ   
tipul 250 (220-240V), 50/60 Hz sau mai mult. Aceasta poate 
cauza un incendiu şi provoca un şoc electric.
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Operare  

AveRTIzARe

•  Nu utilizaţi niciodată unitatea în apropierea unei persoane cu 
stimulator cardiac. Aceasta poate avea efecte negative asupra 
stimulatorullui cardiac. 

•  Nu atingeţi niciodată ştecărul de reţea cu mâinile umede.
Aceasta poate provoca un şoc electric. 

•  Nu expuneţi niciodată unitatea la vreun lichid. Fiţi deosebit de 
prudent cu ştecărul de reţea. Aceasta poate provoca un şoc 
electric sau cauza un incendiu.

•  Nu introduceţi niciodată metale sau orice altceva în unitate cu 
mâinile. Aceasta poate provoca un şoc electric, o supraîncălzire 
sau poate cauza un incendiu. 

•  Opriţi unitatea după folosire. Scoateţi aparatul din priză, dacă 
acesta nu este folosit vreme îndelungată. Degradarea izolaţiei 
poate provoca un şoc electric sau cauza un incendiu.

ATeNţIe
• Scoateţi cordonul de alimentare la reţea din priză ţinând 

ştecărul de reţea strâns în mână. Degradarea izolaţiei poate 
provoca răniri, arsuri sau cauza un incendiu. 

ATeNţIe

•  Nu deterioraţi niciodată / nu reprelucraţi şi nu utilizaţi forţa 
inutilă asupra cordonului de legare la reţea.  Nu puneţi 
niciodată nici un fel de obiecte grele pe cordonul de legare la 
reţea. Un cordon deteriorat de legare la reţea poate provoca un 
şoc electric sau cauza un incendiu.

•  Înainte de utilizare, verificaţi dacă există deteriorări la unitatea 
principală şi la piesele auxiliare. Neefectuarea acestei verificări 
poate duce la răniri sau arsuri. 

•  Nu atingeţi platforma vibrantă cu mâinile. Căldura din unitate 
poate cauza răniri sau arsuri.

•  Nu recurgeţi niciodată în mod inutil la forţă mare şi nu îndoiţi 
platforma vibrantă. Aceasta ar putea cauza un sunet neobişnuit 
sau ar putea duce la scăderea performanţei depline.

• Nu folosiţi niciodată unitatea în alte scopuri în afara celor 
schiţate precis în aceste instrucţiuni de utilizare.

Întreţinere / verificare

AveRTIzARe

• Nu dezasamblaţi niciodată echipamentul. Aceasta poate provoca 
un şoc electric. Dacă echipamentul are o problemă, nu dezasamblaţi 
şi nu atingeţi nimic din interiorul său. Solicitaţi efectuarea  
reviziei şi reparaţiei de reprezentantul autorizat de SHOFU.
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2. Denumirile părţilor componente şi funcţiile acestora

POWER

(1)(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1 Unitatea principală

2 Carcasa de protecţie a vibratorului 

3 Platforma vibrantă

4 Tabloul de comandă frontal 

5 Comutator de moduri 
  AUTO
  STANDBY
  CONT. 120 sec.

6 Regulator VIBRAŢIE
  PUTERNIC
  SLAB 

7 PUTERE
  *Clipeşte în caz de defecte 

8 CONDENSEAZĂ

9 PUTERE
   OPRIT
       PORNIT

10 Intrarea cordonului de legare la reţea 

11 Regulator sensibilitate
   PUTERNIC
   SLAB

12 Cordon de legare la reţea
  Se livrează cordonul potrivit pentru regiunea dumneavoastră.

13 Adaptor 
  Ataşat numai tipului curent electric alternativ 125V.
  (Acest adaptor este destinat numai utilizării în Japonia.)

Tip curent electric 
alternativ 250V 

Tip curent electric 
alternativ 125V 
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3. Instrucţiuni de utilizare  

3.1  Instalare
Observaţii
• Nu ţineţi de platforma vibrantă când transportaţi unitatea. 

Aceasta poate duce la deformarea sau la desprinderea platformei. 
•  Plasaţi echipamentul pe o masă plană şi stabilă.
•  Nu aşezaţi obiecte fierbinţi pe unitatea principală.
•  În cazul utilizării echipamentului în apropierea unui aparat radio 

pot apărea interferenţe.
•  Nu utilizaţi echipamentul în apropierea animalelor. Unele 

reacţionează la unda ultrasonică. 
•  Evitaţi umiditatea mare, temperaturile ridicate şi expunerea 

directă la lumina soarelui. Aceste condiţii pot cauza pornirea 
bruscă a vibraţiei în modul AUTO.

•  Utilizaţi echipamentul în condiţii normale de laborator. 

3.2  Conectarea
1. Asiguraţi-vă că întrerupătorul de reţea este OPRIT (acesta se află 

pe partea dorsală a unităţii principale). 
2. Conectaţi ştecărul de reţea la orificiul cordonului de legare la reţea 

(acesta se află pe partea dorsală a unităţii principale).
3. Puneţi fişa de conectare electrică în borna de ieşire.

Observaţii
Acest produs poate fi utilizat pretutindeni în lume, deoarece poate  
fi folosit la tensiuni între  100V şi 240V. Gama de voltaj la care  
se poate folosi diferă totuşi depinzând de cordonul de legare la 
reţea livrat. 

cordon tip 125V curent electric alternativ : regiuni cu 100-120V 
cordon tip 250V curent electric alternativ : regiuni cu 220-240V 
Dacă este necesar, folosiţi un adaptor pentru fişa electrică, care să 
se potrivească la borna de ieşire (acesta nu face parte din livrare).
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3.3  Modul de procedare 
1.  Apăsaţi butonul PUTERE aflat pe partea dorsală a unităţii principale 

(spre   ).

2.  Selectaţi modul AUTO sau CONT.

(1)

(2)

(3)

1 AUTO (Modul Automatic)
•  Vibraţia continuă timp de 5 secunde de la atingerea platformei 

vibrante. 
•  Comutatorul nu se întoarce automat la modul STANDBY, o dată 

ce este setat la modul AUTO.
•  Din motive de siguranţă, operarea modului AUTO este întreruptă 

automat după 60 de minute de la setarea modului.  

2 STANDBY

3 CONT. (Modul de continuare)
 •  Vibraţia continuă timp de 120 de secunde. Comutatorul se  

 întoarce imediat înapoi la modul STANDBY.
 •  Dacă se setează din nou modul CONT, vibraţia reîncepe din  

 acel moment pentru 120 de secunde.
 •  Dacă este setat modul AUTO, operarea în modul AUTO   

 începe din acel moment.

Regulatorul de sensibilitate pentru modul AUTO

Dacă este necesar, potriviţi regulatorul mic aflat pe partea 
dorsală a unităţii folosind o şurubelniţă mică. Când învârtiţi în 
direcţia , sensibilitatea creşte. Când învârtiţi în direcţia , 
sensibilitatea scade.

3.  Condensaţi rezemând o pensetă de platformă. (Potriviţi rezistenţa 
la vibraţii prin învârtirea butonului pentru reglarea volumului 
VIBRAŢIEI.) Când învârtiţi butonul spre PUTERNIC (dreapta), 
vibraţia devine mai puternică, în timp ce învârtind spre SLAB 
(stânga), vibraţia devine mai slabă. 

4.  Opriţi aparatul când terminaţi operaţia apăsând pe butonul PUTERE.
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Observaţii
•  Dacă opriţi şi reporniţi echipamentul cu modul setat pe AUTO, 

puteţi continua lucrul pe modul de operare AUTO.
•  Dacă vibraţia nu se poate realiza în mod corespunzător în modul 

AUTO, potriviţi regulatorul de sensibilitate la punctul, la care 
platforma nu reacţionează la vibraţii sau sunete externe. 

•  Dacă o vibraţie sau un sunet din exterior afectează operarea, 
setaţi regulatorul de sensibilitate la mai slab sau alegeţi modul 
CONT. 

•  Modul de operare AUTO se întrerupe automat la 60 de minute 
după setarea modului. Resetaţi modul AUTO pentru a continua.

•  Tipul vibraţiei şi rezistenţa la vibraţie pot diferi, atunci când 
echipamentul se află în stare de funcţionare. Reglaţi VIBRAŢIA 
pentru a obţine performanţa dorită.

•  Când întrerupeţi operarea, setaţi butonul la STANDBY.
•  Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul, în special după ce aţi operat  

la modul AUTO. Sunetul maşinii este foarte slab pe STANDBY.
•  Nu utilizaţi echipamentul continuu, când temperatura de 

suprafaţă a platformei vibrante depăşeşte 55ºC.
•  Tipul vibraţiei şi rezistenţa la vibraţie diferă puţin de la un  

echipament la altul.
•  Nu toate probele pot fi condensate. Verificaţi condiţiile pentru 

fiecare în parte.

1.  Când butonul PUTERE este PORNIT:
 Se aprinde lampa galbenă verde a butonului PUTERE. 

2.  Când vibrează :
 Se aprinde lampa portocalie CONDENSARE.

3.  În cazul defecţiunilor:
 Lampa butonului PUTERE clipeşte pe rând în galben verde şi roşu,  

pentru a da alarma de supraîncălzire. 

Observaţie
• În cazul utilizării echipamentului pe o perioadă de timp 

îndelungată, se poate evita supraîncălzirea cu un disjunctor.  
În cazul supraîncălzirii, închideţi butonul PUTERE pentru   
răcirea unităţii principale.  

4. Display 
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5. Operare 

SfAT RefeRITOR lA OPeRARe

Cum să controlaţi intensitatea vibraţiei

1 Regulator VIBRAŢIE
 Setaţi rezistenţa de bază la vibraţie.

2  Rezistenţa de contact 
 Potriviţi rezistenţa de contact faţă de platforma vibrantă.  

Când rezemaţi cu putere penseta de platforma vibrantă, 
vibraţia se transmite puternic.  

3  Poziţia de contact
 Rezistenţa la vibraţie este diferită în funcţie de poziţiile   

platformei vibrante datorită undei vibraţiei. Selectaţi poziţia 
potrivită.

Condensarea porţelanului Opac 
1.  Aplicaţi porţelan Opac folosind o perie sau o spatulă şi poziţionaţi 

intermitent penseta spre platforma vibrantă. Îndepărtaţi cu o hârtie 
de mătase umezeala, care se scurge din porţelan.  

2.  Reaplicaţi stratul Opac pentru a adauga material pe porţiunea, 
unde acesta s-a împuţinat prin condensare şi condensaţi apoi din 
nou. Repetaţi această procedură de câteva ori. Ardeţi apoi 
porţelanul cu o parte din umiditatea rămasă pe suprafaţă.

SfAT RefeRITOR lA OPeRARe

Acordaţi atenţie deosebită lucrărilor de punţi dentare, materialul 
Opac se poate scurge prin condensare în regiunea inter-proximală. 
Dacă vreo parte a porţelanului Opac pare a fi uscată, adăugaţi 
puţină apă folosind o perie şi condensaţi apoi.
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Condensarea porţelanului Corp şi email 
1.  După formarea porţelanului Corp -Partea principală şi Email-şmalţ 

scoateţi cadrul din model folosind o pensetă. După o aplicare 
suplimentară pe punctele de contact, ţineţi mânerul pensetei  
rezemând penseta de platforma vibrantă pentru condensare. Fiţi 
deosebit de precaut, ca să nu distrugeţi forma, deoarece porţelanul 
conţine multă apă înainte de condensare. Urmăriţi apa, care iese 
treptat la suprafaţă din regiunea cervicală şi îndepărtaţi-o cu o  
hârtie de mătase.

2.  Repetaţi această procedură de câteva ori, pentru a adăuga   
material pe porţiunea, unde materialul s-a împuţinat prin   
condensare şi condensaţi apoi din nou. Ardeţi porţelanul urmând 
metoda convenţională.

SfAT RefeRITOR lA OPeRARe

• Când se usucă porţelanul în timpul operării, adăugaţi puţină 
apă şi condensaţi apoi.

• În cazul masei suplimentare de porţelan, condensaţi puţin   
pentru a îndepărta puţin din apă.

• Condensaţi mai tare când faceţi coroane de ceramică decât 
atunci când faceţi coroane de ceramică pe suport metalic.
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6. Întreţinere / verificare

POWER

Cum să reglaţi regulatorul de sensibilitate 

1. Învârtiţi regulatorul încet de la stânga la dreapta (  spre ) 
ţinând în acest timp butonul de mod pe AUTO.

2.  Încetaţi să învârtiţi în poziţia la care începe vibraţia.

3.  Întoarceţi puţin regulatorul înapoi în direcţia .

4. Întoarceţi butonul de mod la STANDBY, apoi resetaţi pe AUTO.

5. Verificaţi performanţa atingând platforma cu o pensetă. 

6.  Repetaţi 1-4 până la obţinerea sensibilităţii dorite.

Observaţie
• Dacă regulatorul de sensibilitate este reglat prea mult spre  

puternic, poate opera fără să atingă platforma. În acest caz, 
reglaţi regulatorul de sensibilitate la un nivel adecvat, astfel încât 
să nu reacţioneze la vibraţie externă sau la zgomot.
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Întreţinere
Curăţaţi echipamentul cu o cârpă moale şi o cantitate mică de   
detergent slab (care nu conţine substanţe pentru lustruit). 
(Nu utilizaţi solvenţi dentari, cum ar fi MMA sau solvenţi organici, cum 
ar fi diluanţi şi acetonă etc.)

Observaţie
• Nu spălaţi şi nu clătiţi unitatea. 
• Nu lustruiţi unitatea principală cu praf de curăţat sau cu un  

burete din aşchii fine de oţel. Acestea deteriorează suprafaţa.

Altele
Observaţie
• Dacă vibraţia nu porneşte, reporniţi unitatea.
• Nu introduceţi nici un fel de metale în unitatea principală. 
• Uzura şi deformarea platformei vibrante sunt de aşteptat după 

utilizarea acesteia timp de mai mulţi ani. Acestea pot cauza  
zgomot şi modifica rezistenţa la vibraţie şi tipul vibraţiei.

Depozitare
 Evitaţi praful pe perioada depozitării îndelungate.

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

Produs:    condensator ”CERAMOSONIC S“

Reprezentant autorizat în UE:
SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17, D-40878 Ratingen, Germania
Telefon: +49 (0) 2102 / 86 64-0,  Fax: +49 (0) 2102 / 86 64-65 
www.shofu.de

7. Declaraţie de Conformitate Ue

Produsul condensator ”CERAMOSONIC S“ a fost creat şi testat conform 
următoarelor norme şi specificaţii UE:

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

Directiva CE:
• Siguranţă: LVD 2006 / 95 / EC 
• EMC: EMC 2004 / 108 / EC
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8. Depanare

Dacă condensatorul dumneavoastră pare a funcţiona defectuos, întrerupeţi utilizarea acestuia şi vă rugăm să verificaţi următoarele puncte. Dacă nici una 
din soluţiile de mai jos nu este eficientă, solicitaţi efectuarea reviziei şi reparaţiei echipamentului de un reprezentant autorizat de firma SHOFU.

PROBleMă SOlUţIe
Lampa PUTERE nu se aprinde, 
deşi aparatul este conectat la sursă

•  Verificaţi racordul la reţea. 
•  Verificaţi, dacă nu s-a produs o pană de curent.

Nici o vibraţie •  Reglaţi regulatorul de sensibiliate la un nivel adecvat.
•  Închideţi şi reporniţi apoi echipamentul. 

Butonul PUTERE clipeşte în 
galben, verde şi roşu 

•  Dacă temperatura unităţii este prea înaltă, echipamentul se va întrerupe automat. Operaţi unitatea din nou,   
 după ce s-a răcit.

Vibraţia nu se opreşte •  Reglaţi regulatorul de sensibiliate la un nivel adecvat, astfel încât să nu reacţioneze la vibraţii sau    
 zgomote externe.  
•  Închideţi şi reporniţi apoi echipamentul.

S-a modificat nivelul vibraţiei •  Nivelul vibraţiei se va modifica în timpul utilizării. Aceasta nu se consideră a fi o problemă. Reglaţi regulatorul de   
 vibraţie la un nivel adecvat. 
•  În cazul unei vibraţii extrem de slabă sau de puternică, solicitaţi efectuarea reviziei şi reparaţiei echipamentului de  
 un reprezentant autorizat de firma SHOFU. 

S-a modificat tipul vibraţiei • Tipul vibraţiei se va modifica în timpul utilizării. Aceasta nu se consideră a fi o problemă.

Zgomot •  Sunetul de operare se va modifica în timpul utilizării. Aceasta nu se consideră a fi o problemă.
•  Sunetul de operare diferă puţin la fiecare unitate în parte. 
•  Deformarea sau impactul excesiv asupra platformei vibrante la fel ca şi uzura şi stricăciunile datorate utilizării   
 normale pot cauza un sunet de operare puternic. Aceasta nu se consideră a fi o problemă. Dacă afectează mediul  
 de lucru, solicitaţi efectuarea reviziei şi reparaţiei echipamentului de un reprezentant autorizat de firma SHOFU.

Pentru transportul unităţii la reparaţii, se recomandă utilizarea cutiei din ambalajul original. 

CeramosonicS_Anleit_RU-PL-RO-GR_12   12 06.05.2008   16:28:04 Uhr



��

9. Specificaţii

10. Configuraţia produsului

TIP SCC-S
Unitate principală: Tensiune de alimentare Curent electric alternativ 100-240V ± 10%, 50/60Hz
Cordon de legare la reţea: (cordon tip AC 125) Curent electric alternativ 100-110 V ± 10%, 50/60 Hz
Cordon de legare la reţea: (cordon tip AC 250) Curent electric alternativ 220-240 V ± 10%, 50/60 Hz
Putere absorbită 20 VA*
Consum de energie electrică 14 W
Frecvenţa de ieşire 27.5 kHz ± 10%
Dimensiuni 160 (W) × 140 (D) × 110 (H) mm
Greutate 1.0 kg
 Putere absorbită 20 W
 Temperatură 0 to +40 °C
 Umiditate 80% fără condensarea umidităţii
 Temperatură -5 to +40 °C
 Umiditate 80% ausschließlich Kondensation

Condiţii de utilizare

Condiţii de depozitare

CANTITATe NOTă
Unitatea principală 1 –
Cordon de legare la reţea 1 –
Adaptor 1 Numai pentru tipul Curent electric alternativ 125V 
Manual cu instrucţiuni 1 –
Carte de garanţie 1 –

* Această specificaţie poate fi modificată fără o notificare anterioară, ca urmare a îmbunătăţirilor aduse produsului. 
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11. garanţie 

Acest produs este expediat după o verificare strictă. În eventualitatea, în care produsul are vreo problemă la o utilizare corespunzătoare în decurs de un 
an de la data achiziţionării acestuia, reparaţiile se vor efectua gratuit.

Totuşi, următoarele cazuri nu sunt acoperite de garanţie:
• Probleme sau deteriorări cauzate de o utilizare sau de o manipulare greşite. 
• Probleme sau deteriorări cauzate de reparaţii sau modificări structurale necorespunzătoare.
• Probleme sau deteriorări cauzate de incendiu, cutremur, inundaţie sau de alte calamităţi naturale sau de voltaj anormal.
• Înlocuirea accesoriilor.
• Nici o indicaţie referitoare la data achiziţionării produsului, a numelui utilizatorului şi a numelui  comerciantului pe cartea de garanţie, chitanţă sau  
 factura de la SHOFU sau de la comercianţii săi. 
• Deformarea sau impactul excesiv asupra platformei vibrante la fel ca şi uzura şi stricăciunile datorate utilizării normale pot cauza un sunet  de operare  
 puternic, ceea ce nu se consideră a fi o problemă. Se va cere rambursarea costurilor pentru reparaţii.  
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