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INLEIDING
Hartelijk dank, dat u voor de aanschaf van een Solidilite V gekozen heeft.
Deze handleiding bevat alle belangrijke informatie voor een veilige, 
succesvolle, bediening en het juiste onderhoud van het apparaat.
Voor het in gebruik stellen van het apparaat, gelieve deze handleiding 
zorgvuldig te lezen. Zodat u de best mogelijke resultaten kunt bereiken.
Voor het nalezen van informatie gelieve deze handleiding goed te bewaren.

Opmerking
• Niets van deze inhoud mag worden gekopieerd of gereproduceerd.  

Alle rechten zijn voorbehouden aan de firma SHOFU Dental.
• In verband met model wijzigingen kan de inhoud van deze handleiding 

afwijken van het geleverde product.
• De technische informatie van dit document is onder voorbehoud van 

wijzigingen.
• Met alle relevante mogelijkheden is rekening gehouden bij de   

samenstelling van deze handleiding, in het geval van vragen of te 
tekortkomingen bij deze handleidingen gelieve contact op te nemen met 
SHOFU Dental.

• In het geval van onvolledigheid of het ontbreken van pagina’s bij deze 
handleiding gelieve uw distributeur of SHOFU Dental te informeren.  
U ontvangt per omgaande een vervangend exemplaar.

• Indien er na het op juiste wijze volgen van de handleiding toch nog 
problemen ontstaan, wordt het apparaat in de wettelijke garantietijd door 
Shofu Dental kosteloos gerepareerd. Echter bij onjuist gebruik vervalt 
deze aanspraak.

GEBRUIK
Voor optimale polymerisatie van lichtuithardende composiet materialen.

1. Veiligheidsinformatie

Gelieve de volgende instructies in acht te nemen voor een veilig gebruik.

WaaRschUWING EN aTTENTIE
Belangrijke veiligheidsinformatie wordt als „Waarschuwing” of „Voorzichtig” 
gekenmerkt. Gelieve de betekenis van de symbolen in acht te nemen.

  Waarschuwing
Wijst op potentiële gevaren, die indien zij niet vermeden worden, tot ernstige 
verwonding of de dood kunnen leiden.

  attentie
Wijst op potentiële gevaren die indien zij niet vermeden worden, tot letsel of 
beschadigingen aan het apparaat kunnen leiden.

Deze waarschuwing wijst op potentiële gevaren, die indien zij niet 
vermeden worden tot verbranding van de huid kunnen leiden.

OPMERKINGEN EN aaNMERKINGEN
Opmerkingen en aanmerkingen in deze handleiding worden als volgt 
beschreven.
Opmerking
Bij het niet opvolgen van de handleiding kan het leiden tot slecht functioneren.
aanmerking
Verwijzing naar toegevoegde informatie die de bediening vereenvoudigen.

IN WERKING sTELLEN 
  Waarschuwing

• Het apparaat uitsluitend op geaard stopcontact aansluiten. Kortsluiting in 
het apparaat kan leiden tot een elektrische schok of brand veroorzaken.

• Gebruik altijd het meegeleverde snoer. Gebruik van andere snoeren kan 
brand veroorzaken. 

• Houdt het apparaat verwijderd van ontsteking bronnen voor het  
voorkomen van brand en explosie gevaar.

• Bescherm het apparaat goed tegen vloeistoffen of hoge vochtigheid voor 
het voorkomen van brand of elektrische schokken.

  attentie
• Gebruik het apparaat uitsluitend bij de juiste netspanning. Kies de juiste 

netspanning op de keuzeschakelaar om brand en elektrische schokken te 
voorkomen.

• Om een overbelasting van het stroomcircuit te voorkomen, gelieve het 
apparaat op een apart stopcontact aan te sluiten. Bij een te lage 
stroomvoorziening wordt de contactdoos oververhit, wat kan leiden tot een 
stroomschok of brand kan veroorzaken.

• Neem het apparaat bij kamer temperatuur in gebruik (5-40 °C / 41-104 °F). 
Zorg ervoor dat er geen condens of vocht aanwezig is om kortsluiting of 
elektrische schokken te voorkomen. 

• Gebruik het apparaat niet in stoffige ruimtes. Zorg ervoor dat de steker 
stofvrij en goed in de wandcontact gestoken is. Stofdeeltjes kunnen bij 
contact met elektriciteitsvonken brand veroorzaken.

• Plaats het apparaat op een vlakke stabiele tafel, die het gewicht van het 
apparaat goed kan dragen. De vrije ruimte moet aan alle zijden minstens 
20 cm (8 inch) zijn en boven het apparaat minstens 30 cm (12 inch) zijn. 
Bij onvoldoende ruimte kan de hitte niet weg, wat tot oververhitting van het 
apparaat en tot rook en brand kan leiden.

IN GEBRUIK NEMEN
  Waarschuwing

• Nooit de steker met vochtige handen aanraken, dit kan tot elektrische 
schokken leiden.

• Het apparaat nooit blootstellen aan vocht om elektrische schokken, 
kortsluiting of brand te voorkomen.

• Nooit vloeistoffen of metaal poeder gebruiken in de polymerisatie kamer, 
om elektrische schokken of brand, veroorzaakt door kortsluiting te voorkomen.

  attentie
• Volg steeds de gebruiksaanwijzingen. Wanneer dit niet juist gebeurt kan 

de beschermingsfunctie van de unit ernstige schade oplopen. 
• Trek de steker voorzichtig uit de contactdoos. Trek niet aan de netkabel. 

Dit kan de isolering beschadigen en leiden tot elektrische schokken, letsel 
of verbandingen.

• Beschadig de netkabel niet en oefen geen onnodig geweld uit. Plaats 
geen zware voorwerpen op het netsnoer. Een beschadigde netkabel kan 
elektrische schokken en brand veroorzaken.

• Schakel het apparaat pas uit, nadat de ventilator automatisch stopt.  
Als het apparaat lange tijd niet gebruikt gaat worden, de steker uit de 
contactdoos halen.

• Om verbranding en verwonding te voorkomen, niet de hitte resistente 
glasfilters voor de lamp aanpakken.

• Om schade aan de ogen te voorkomen, niet het deurtje van de ovenkamer 
openen tijdens de oven in werking is.

• Nooit de deurschakelaar aanraken, openen of voorwerpen invoeren.  
Dit kan leiden tot slecht functioneren van het apparaat en beschadiging 
van de ogen door de straling van de uithardinglamp.

• Werk altijd met ingezette hitte resistente glasfilters. Gebruik geen 
gebroken glasfilters, omdat u het versplinteren van het glas niet  
verhinderen kan in het geval van breuk van de lamp. Bovendien kan er 
oogletsel ontstaan door de bestraling van de uithardingslamp.
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• Nooit de ventilator aanraken, stoppen of blokkeren. Het apparaat wordt 
van binnen niet voldoende gekoeld waardoor het apparaat vlam kan 
vatten. Om letsel te voorkomen geen voorwerpen met de ventilator in 
contact brengen of de ventilator aanraken. 

• Bij ontstaan van rook of vreemde geur tijdens het gebruik direkt het 
gebruik staken om een elektrische schok of brand te voorkomen.

• Indien het apparaat gevallen is mag het niet meer gebruikt worden.  
De halogeenlamp, het ovenvenster, het glasfilter enz. Kan beschadigd zijn 
wat tot letsel, rook of brand kan leiden.

• Gebruik het apparaat nooit anders dan het aangegeven doel uit de handleiding.

ONDERhOUD EN cONTROLE
  Waarschuwing

• Apparaat altijd uitschakelen en steker uit het stopcontact trekken als u de 
lampen en zekeringen controleert, reinigt en vervangt. Altijd 10 minuten 
wachten om er zeker van te zijn dat het apparaat volledig afgekoeld is. 
Hiermee voorkomt u letsel of een elektrische schok of verbranding bij 
beschadigde lampen.

• Demonteer of repareer het apparaat niet zelf, met uitzondering van het 
vervangen van de lampen en reinigen. Het niet op juiste wijze monteren 
kan slecht functioneren veroorzaken of het risico van een elektrische 
schok of brand verhogen.

• Gebruik uitsluitend de aanbevolen lampen en zekeringen.
• Bij het gebruik van andere lampen of zekeringen dan aanbevolen kan er 

basis van het slecht functioneren van het apparaat kortsluiting ontstaan en 
daarmee letsel, een elektrische schok of brand veroorzaakt worden.

• Houd bij het verwisselen van de lamp goed het omhulsel vast om een 
elektrische schok of brand te voorkomen.

• Plaats de lampen op jiste wijze. Indien dit niet gebeurt kan dit leiden tot 
hittevorming of brand.

3. In gebruik nemen een aansluiten

OPsTELLING
• Plaats het apparaat in een schone, droge en goed geventileerde ruimte 

om een optimale werking van het apparaat te garanderen.
• De optimale vereisten van de ruimte (Temperatuur en luchtvochtigheid) 

zijn bij „8. Technische gegevens“ aangegeven.
• Plaats het apparaat op een vlakke stabiele tafel, die het gewicht van het 

apparaat goed kan dragen. De vrije ruimte moet aan alle zijden minstens 
20 cm (8 inch) zijn en boven het apparaat minstens 30 cm (12 inch) zijn. 
Plaats geen voorwerpen in de omgeving van de steker.

INZETTEN VaN DE LaMPEN
1. Apparaat uitschakelen en steker uit het stopcontact trekken.
2. Schroeven losdraaien die de bovenkant van de kast bevestigen 1 .
3. Langzaam de kamerdeur openen 2 .
4. Voorzichtig de bovenkant verwijderen in de richting van de peil 3 .
5. Verwijder de beschermfolie van de lamphouder en omhulsel.
6. Voorzichtig de lamp in het omhulsel plaatsen 4 .
7. Druk de hendel 5  naar beneden en plaats de lamp 6  in de richting  

van de pijl.

2. Ombouw apparaat en onderdelen

TOEBEhOREN
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 1  Kamerdeur
 2 kijkvenster
 3 Bovenkant ombouw
 4 Hoofdschakelaar   
  (  : AAN / : UIT)
 5 Plugingang
 6 Zekering kast
 7 Keuzeschakelaar netspanning
 8 Ventilator

 9 Programmeerbare tijdschakelaar
 10 Tijdinstelling / Start/Stop-Knop 
 11 Display
 12 Functie indikator van de Halogeenlamp
 13 Hendel draaiplateau
 14 Draaiplateau
 15 Schakelaar ovendeur
 16 Polymerisatiekamer

 17 Halogeenlamp (4 stuk)
 18 Netsnoer (voor AC125V of AC250V)
 19 SHOFU Post Stand P
 20 SHOFU Post Set (ieder 3 stuk in 5 vormen)
 21 handleiding
 22 Adapter

* 18  Netsnoer: Er wordt alleen een netsnoer meegeleverd voor model         
   AC125V of AC250V.
* Voor de verpakking van 19  en 20  wordt verwezen naar de bijbehorende        
   handleiding.
* 22  adapter: Uitsluitend voor gebruik in Japan bestemd.

222120

18

19

17 AC Typ 125V AC Typ 250V

20cm
(8in)

20cm
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20cm (8in)

30cm (12in)
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Bovenkant apparaat
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Omhulsel
Hendel

Lamphouder

Halogeenlamp

Opmerking
• Gebruik uitsluitend de aanbevolen lampen. Het gebruik van andere 

dan die voor de Solidilite V aanbevolen lampen kan leiden tot 
onvoldoende polymerisatie, verbranden van de gloeidraden of 
explosie.

• Nooit de lamp of de reflector aanraken met de blote hand, om 
eventueel achterblijvende vetresidu te vorkomen. Iedere vorm van  
olie of vetachtige substanties op de lamp kan een explosie van de 
lamp door de hoge temperatuur tijdens gebruik veroorzaken.

• Behandel de lamp voorzichtig. Iedere schok of vallen van de lamp kan 
de levensduur verkorten.

8. Plaats de bovenkant terug in de richting van de pijl 7 .
9. Schuif de bovenkant in de richting van de pijl 8  en schroef weer vast.

8

7

Bovenkant 
apparaat

Voorzijde achterzijde

Achterwand

Verbindingsgleuf

INsTELLING VaN DE NETsPaNNING KEUZE-schaKELaaR
1. Schakel het apparaat uit en trek de steker uit het stopcontact.
2. Stel de keuzeschakelaar van de netspanning met een munt of een 

schroevendraaier in op de juiste spanning.

aaNsLUITING VaN hET NETsNOER
1. Stel vast dat het juiste netsnoer gebruikt wordt.
2. Schakel het apparaat uit.
3. Steek de plug in de aansluiting aan de achterzijde van het apparaat en de 

steker in het geaarde stopcontact.
aanmerking
De meegeleverde adapter is uitsluitend voor gebruik in Japan bestemd.

Tabel 1: Netspanning, selectie netspanning, zekering en netsnoer                                   
              voor ieder model

*  Indien u een netspanning van AC127V gebruikt, gebruik dan een overeenkomstig   
 netsnoer.

Opmerking
Die geschikte netspanning is bij de modellen AC125V en AC250V 
verschillend. Gebruik uitsluitend de in tabel 1 aangegeven voltage.

Plugingang

Plug

AC Typ 125V

of

AC Typ 250V

4. handleiding

IN GEBRUIK NEMEN
1. Schakel de hoofdschakelaar in 1 .
 Het display licht op.

2. Open voorzichtig de kamerdeur 2  en positioneer de restauratie op het 
draaiplateau 3 .
aanmerking
• Een korte signaaltoon is hoorbaar bij het openen van de kamerdeur.
• Gebruik de meegeleverde Pinnen Set en Pinhouder P. Voor de keuze 

van de juiste pin gelieve de handleiding hiervan te lezen.

Opmerking
Indien de verkeerde netspanning is verkozen verschijnt de foutmelding 
„Err.0” in het dispay en er klinkt een permanente signaaltoon. Schakel het 
apparaat direct uit en stel de juist voltage in.

Model Voltage Voltage selectie Zekering Netsnoer

AC 125V
AC 110V 100V

6,3A
AC Typ 125V

AC 110/115/120V 115V
AC 127V 127V *

AC 250V
AC 200V 200V

3,15A AC Typ 250VAC 210/220V 220V
AC 230/240V 240V

1
2

3

Pinhouder met 
restauraties

Draaiplateau
aan en uit 
schakelaar
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Bovengrens

Ondergrens

aanbevolen 
hoogte

Draaiplateau hendel

Polymerisatiegebied

4. Sluit voorzichtig de kamerdeur.
aanmerking
Een korte signaaltoon is hoorbaar als de kamerdeur kompleet gesloten is.

5. Druk de programma knop (P1, P2 oder P3) of draai aan de   
Start/Stop-Knop, om de tijd in te stellen.
aanmerking
De volgende polymerisatietijden zijn op de geprogrammeerde   
tijdschakelaar ingesteld: P1: 1 Minuut, P2: 3 Minuten en P3: 5 Minuten.  
De polymerisatietijden kunnen met een interval van 10 seconden binnen 
een bereik 20 seconden tot 20 minuten ingesteld worden.  
Gebruik de standaard-polymerisatietijden voor SHOFUs „SOLIDEX” en 
„CERAMAGE”.

6. Stel de gewenste Polymerisatie tijd in en druk op de Start/Stop-Knop.  
De Halogeen lampen lichten op en de bestraling begint.

aanmerking
De Halogeenlampen lichten langzaam op (Softstartfunktie); het duurt ca. 
2-4 Seconden, tot ze hun volle prestatie bereiken. Die Polymerisatie tijd 
begint pas, als 100% van de prestatie is bereikt.

  attentie
Open nooit de kamerdeur tijdens de lichtbestraling om schade aan de ogen 
te vorkomen.

7. Na de Polymerisatie voorzichtig de kamerdeur openen en de   
gepolymeriseerde restauratie uitnemen.
aanmerking
• Om de functie te beëindigen, druk nogmaals de Start/Stop-Knop.
• Als de Polymerisatie is beeindigd, schakelen de Halogeenlampen 

automatisch uit.

8. Het apparaat mag pas uitgeschakeld worden als de ventilator niet meer 
draait.
aanmerking
Nadat de Halogeenlampen uit zijn, loopt der Ventilator ca. 3 Minuten door.

Start/Stop-Knop

Programmeerbare tijdschakelaar Tijdinstelling

of

1

2

Voorbeeld:
Opslaan in 
schakelaar P2

Tabel 2: standaard-Polymerisatietijden (sOLIDEX / cERaMaGE)

Proces Tijd (Min.)

Polymerisatie van de Primer Paste (PreOpaque) 1

Polymerisatie van de Opakers 3

Polymerisatie van de Basis-Materialen (Pontic) 3
Tussenpolymerisatie van de lichtuithardende kunststoffen 
(Cervical, Body, Incisal enz.) 1

Tussenpolymerisatie van de Flowable Massa’s 1

Polymerisatie van de stains 1

Eindpolymerisatie 3

Tussenpolymerisatie: Fixerende Lichtuitharding tijdens het opbrengen.

aanmerking
Als u de programmeerbare tijdschakelaar 2 seconden of langer ingedrukt 
houdt, begint de lichtpolymerisatie direct zonder dat de Start/Stop-Knop 
ingedrukt moet worden.

OPsLaaN VaN DE GEBRUIKERs GEsPEcIFIcEERDE   
POLYMERIsaTIETIJDEN IN DE PROGRaMMEERBaRE   
TIJDschaKELaaR
Drie door gebruikers gedefineerde polymerisatie tijden kunnen in de 
programmeerbare tijdschakelaar (P1, P2 und P3) door overschrijven van de 
instelling opgeslagen worden.
1. Draai de Start/Stop-Knop, tot de overeenkomstige polymerisatietijd in het 

display getoond wordt 1 .
2. Druk de Start/Stop-Knop en de gewenste programmeerschakelaar  

(P1, P2 of P3) gelijktijdig voor minimaal 2 seconden in 2 . Na succesvol 
opslaan hoort men drie maal de signaal toon.
aanmerking
Eenmaal opgeslagen polymerisatietijden blijven bestaan, zelfs als het 
apparaat uitgeschakeld wordt.
De programmeer schakelaars kunnen niet teruggezet worden. Om de 
oorspronkelijke polymerisatietijden opnieuw op te slaan moet het 
handmatig ingesteld worden. (P1: 1 Minuut, P2: 3 Minuten, P3: 5 Minuten).

3. Beweeg voorzichtig het draaiplateau hendel naar rechts of naar links, om 
de restauratie in het polymerisatie gebied te positioneren.
aanmerking
Het ingekleurde deel is het polymerisatiegebied. Prothesen moeten voor 
een optimale polymerisatie op de hoogte van de inkepingen op de 
reflecterende achterwand (binnenhuis) gepositioneerd worden.



5

5. Onderhoud en controle

LEVENsDUUR VaN DE LaMPEN
De Levensduur van de lampen bedraagt ca. 160 uur. Deze aanduiding is 
alleen een indikatie en kan niet gegarandeerd worden. De Levensduur 
van een lamp hangt af verschillende factoren (gebruik van de lampen / van 
het apparaat, frequentie en duur van de polymerisatie enz.).

INDIKaTOR VaN DE haLOGENLaMP
Een signaal licht op als de halogeenlamp niet functioneert.

VERVaNGEN VaN DE LaMPEN
1. Schakel het apparaat uit en trek de steker uit het stopcontact. Wacht 

minstens 10 minuten en stel met zekerheid vast dat het apparaat volledig 
is afgekoeld.

2. Verwijder de bovenkant van het apparaat zoals vernoemd bij „3. In gebruik 
nemen – Inzetten van de lampen” beschreven.

3. Druk de hendel van de lamphouder in de richting van de peil 1    
en neem de lamp eruit 2 .      
Draai de lamp uit de lamphouder 3 .

4. Zet die nieuwe lamp erin en bevestig de bovenkant aan het apparaat  
zoals beschreven bei de nrs. 6-9 in hoofdstuk „3. In gebruik nemen een 
aansluiten”.

TERUGZETTEN VaN DE GEBRUIKsUREN INDIcaTOR 
Zet altijd de gebruiksuren indicator terug wanneer de lampen zijn   
uitgewisseld.

1. Druk de Start/Stop-Knop en schakel gelijktijdig het apparaat in.
2. Wanneer „  (rst?)” in het Display verschijnt, laat dan de Start/

Stop-Knop los en druk de toets P1.
3. Druk iets langer dan 2 seconde gelijktijdig de toetsen P1 en P3 in. Zet de 

gebruiksuren op 0, voor de nieuwe polymerisatie tijden in te stellen.

VERVaNGEN VaN DE ZEKERING
1. Schakel het apparaat uit en trek de steker uit het stopcontact.
2. Verwijder de deksel van het zekeringen vakje met een schroevendraaier.
3. Vervang de oude voor een nieuwe zekering.
4. Bevestig de deksel van het zekeringenvakje in omgekeerde volgorde 

zoals beschreven bij punt 2.

INDIKaTOR VaN DE GEBRUIKsUREN
Als u de toetsen P1 en P3 gelijktijdig één seconde ingedrukt houdt, wordt de 
gebruikstijd sinds het inzetten van de lampen aangegeven.

ONDERhOUD
• Reiniging van de Polymerisatiekamer    

Vervuilde Reflectie oppervlakken (binnenhuis) reduceren de Polymerisatie 
prestaties. Reinig dit daarom regelmatig met een zachte doek, bevochtigd 
met alcohol. Composietdelen die aan de kamerwand hechten, moeten 
voor de polymerisatie absoluut verwijderd worden.

• Reiniging van de ombouw van het apparaat    
Gebruik geen organische oplossingen, die Benzeen of andere verdunners 
bevatten. Verdun een neutraal reinigingsmiddel met water en doordring 
daarmee een zachte doek. Wring het doekje uit en reinig daarmee 
voorzichtig de ombouw.

Opmerking
• Wanneer één van de halogeenlampen niet meer functioneert, 

verminderd de lichtintensiteit al. Dit kan een ontoereikende  
polymerisatie veroorzaken. Direct alle lampen vervangen voor nieuwe.

• Het doorbranden van één van de Halogeenlampen kan bij een 
netspanning van 200-240V veroorzaken, dat andere in serie  
geschakelde lampen eveneens doorbranden

.

Opmerking
• Vervang altijd gelijktijdig alle lampen. Gebruik het apparaat niet met 

nieuwe en oude lampen door elkaar.
• Gebruik uitsluitend de aanbevolen lampen. (zie „9. Toebehoren en 

verbruiksmaterialen“).

Opmerking
Houd de lamphouder vast en trek deze voorzichtig van de lamp af.

Opmerking
Raadpleeg „8.Technische gegevens” voor de specificatie van de 
zekeringen.

1

2

3
Lamphouder

Hendel

OK NEE

Voorbeeld: 70 uren

Opmerking
Wanneer de gebruiksuren indicator niet teruggezet wordt, worden de 
totale gebruiksuren samengeteld.

Zekering
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6. Probleemoplossing

7. EU conformiteitsverklaring
Fabrikant:
SHOFU Inc.
Head Office
11 Kamitakamatsu-Cho, Fukuine Higashiyama-Ku
Kyoto 605-0983 Japan

Produkt:
Solidilite V
De Solidilite V is geproduceerd en getest volgens de EU-Normen en 
–richtlijnen.

standard:
Veiligheidt:  EN61010-1:2010
EMC:  EN61326-1:2006, EN55011:2007 + A2:2007 (Groep 1, Klasse A)
 EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
 EN61326-1:2006 (Tabel 2)

Ec-Richtlijn:
Veiligheidt: LVD 2006/95/EC
EMC:  EMC 2004/108/EC

EU-Vertegenwoordiger:
SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Duitsland
Telefoon:  +49 (0) 21 02 / 86 64-0
Fax:  +49 (0) 21 02 / 86 64-65
Homepage:  www.shofu.de

8. Technische gegevens
Model SSLV-1
Mogelijke Netspanning AC100/110/115/120/127/200/210/220/230/240V  
  ±10%, 50/60Hz
spanningsingang 760VA
halogeenlampen JCR 110V 150W/S x4
Zekeringen AC Typ 125V: vertraging, AC250V 6,3A x2
  AC Typ 250V: vertraging, AC250V 3,15A x2
afmetingen 230 mm (B) x 252 mm (D) x 354 mm (H) /   
  9,1 inch (B) x 9,9 inch (D) x 13,9 inch (H)
Gewicht ca. 9,5 kg / ca. 21 lb
Gebruiksomstandigheden Temperatuur: 5-40 °C / 41-104 °F
  Luchtvochtigheid: 30-80%
  Hoogte tot 2.000 m
  Verontreinigingsgraad: 2
  Overspanning-Klasse: II
  Uitsluitend voor gebruik binnenshuis
Opslag vereisten Temperatuur: 0-40 °C / 32-104 °F
  Luchtvochtigheid: 10-85%
Technische wijzigingen zijn voorbehouden.

 
9. Toebehoren (los verkrijgbaar)     
 en verbruiksmaterialen
• Toebehoren (los verkrijgbaar)
 SHOFU Post Stand P
 SHOFU Post Set
• Verbruiksmaterialen
 Halogeenlamp (JCR 110V 150W/S)

 
10. Garantie
Dit apparaat heeft een strenge inspectie ondergaan en is in originele staat 
van de fabrikant gekomen. Indien het apparaat na gebruik volgens de 
handleiding toch niet goed blijkt te functioneren, wordt het apparaat  
volgens de wettelijke garantie voorschiften kosteloos door SHOFU Dental   
gerepareerd. Daarvan zijn de halogeenlampen echter uitgesloten.

Probleem Oorzaak Oplossing
Display licht niet op, 
wanneer het apparaat 
wordt ingeschakeld. 

De zekering is 
doorgebrand. Vervang de zekering.

Als het apparaat wordt 
ingeschakeld, is een 
signaaltoon hoorbaar en 
in het display verschijnt 
“Err.0”.

De verkeerde netspanning 
/ voltage is ingeschakeld.

Schakel het apparaat 
direkt uit en stel direct de 
juiste spanning / voltage 
in.

De halogeenlampen 
werken niet, terwijl de 
Start/Stop-Knop is 
ingedrukt. 

De Lamp zit niet correct in 
de lamphouder

Plaats de lamp correct in 
de lamphouder.

De kamerdeur is open. Controleer of de 
kamerdeur gesloten is.

De bovenkant van de 
ombouw is niet juist 
bevestigd.

Bevestig de bovenkant 
van de ombouw op 
correcte wijze.

De functie indicator van 
de Halogeenlampen licht 
op.

De Gloeidraad is 
doorgebrand.

Vervang de   
halogeenlamp.

De lamp zit niet goed in 
de lamphouder.

Bevestig de lamp goed in 
de houder.

Er zijn niet aanbevolen 
halogeenlampen in 
gebruik.

Plaats de aanbevolen 
halogeenlampen.

„Err.1“ – „Err.9“ verschijnt 
in het display.

Direct stoppen met gebruik en schakel het apparaat 
uit. Neem contact op met SHOFU en noem de 
aangeduide foutmelding. 


