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INTRODUCERE
Vă mulţumim pentru decizia de a achiziţiona o unitate Solidilite V.
Acest manual conţine toate instrucţiunile importante atât pentru utilizarea 
sigură şi cu succes, precum şi pentru întreţinerea unităţii.
Înainte de punerea în funcţiune a unităţii, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest 
manual. În acest mod veţi asigura obţinerea celor mai bune rezultate 
posibile.
Păstraţi manualul pentru a putea citi ulterior anumite instrucţiuni.

Observaţii
• Conţinutul acestui manual se supune legii dreptului de autor. Este 

interzisă reproducerea sau copierea neautorizată a acestui manual 
(integrală sau parţială), fără aprobarea SHOFU Dental.

• Ca urmare a modificărilor în scopul îmbunătăţirii modelului, informaţiile 
cuprinse în acest manual pot diferi de produsul livrat.

• Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice şi de design.
• La realizarea acestui manual de utilizare au fost respectate toate 

posibilităţile relevante. Dacă aţi sesizat omisiuni sau aveţi întrebări 
referitoare la manualul de utilizare, vă rugăm să luaţi legătura cu SHOFU 
Dental.

• Dacă acest manual este incomplet sau lipsesc pagini, vă rugăm să vă 
informaţi dealer-ul sau SHOFU Dental. Veţi primi imediat alt manual.

• Dacă în ciuda respectării manualului de utilizare şi a manipulării 
corespunzătoare, apar defecţiuni, unitatea Solidilite V va fi reparată gratuit 
de SHOFU Dental în timpul perioadei legale de garanţie. În cazul utilizării 
necorespunzătoare, această pretenţie se anulează.

INDICAŢIE
Pentru polimerizarea optimă a răşinilor de compozite fotopolimerizabile.

1. Informaţii referitoare la siguranţă

Pentru o utilizare în condiţii de siguranţă, vă rugăm să respectaţi următoarele 
instrucţiuni.

AvERTIzARE şI ATENŢIE
Informaţiile importante referitoare la siguranţă sunt marcate cu „Avertizare” 
sau „Atenţie”. Vă rugăm să respectaţi semnificaţia simbolurilor.

  Avertizare
Indică situaţii potenţial periculoase, care prin nerespectare pot avea drept 
consecinţă accidentări serioase sau moartea.

  Atenţie
Indică situaţii potenţial periculoase, care prin nerespectare pot avea drept 
consecinţă accidentări sau deteriorări ale unităţii.

Indică situaţii potenţial periculoase, care prin nerespectare pot 
avea drept consecinţă arsuri ale pielii.

OBSERvAŢII şI MENŢIUNI
În cele ce urmează, în acest manual sunt descrise observaţiile şi menţiunile.
Observaţie
În cazul nerespectării pot apărea defecţiuni.
Menţiune
Indică informaţii suplimentare pentru facilitarea utilizării.

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 
  Avertizare

• Conectaţi unitatea numai la prize cu împământare. O scurgere de curent 
în unitate poate provoca electrocutarea sau incendiul.

• Utilizaţi întotdeauna cablul de alimentare furnizat. Utilizarea altor cabluri 
poate cauza incendii

• Pentru a evita un incendiu sau o explozie, ţineţi unitatea departe de surse 
de igniţie.

• Protejaţi unitatea de contactul cu lichide sau de umiditate mare, pentru a 
evita scurgerile electrice, electrocutarea sau incendiul.

  Atenţie
• Folosiţi unitatea numai cu o tensiune de alimentare adecvată.   

Reglaţi tensiunea de alimentare corectă la selector, pentru a evita 
incendiul sau o electrocutare.

• În scopul evitării unei supraîncărcări a circuitului electric, vă rugăm să 
conectaţi unitatea la o priză separată. Dacă alimentarea cu energie 
electrică este insuficientă, priza se încinge, ceea ce poate avea drept 
consecinţă o electrocutare sau un incendiu.

• Utilizaţi unitatea la temperatura camerei (5-40 °C / 41-104 °F). Pentru  
a evita un scurt-circuit sau o electrocutare, asiguraţi-vă că nu s-a format 
condens.

• Nu folosiţi unitatea în încăperi în care există praf. Asiguraţi-vă că ştecherul 
nu este prăfuit şi este conectat la priză în condiţii de siguranţă. Particulele 
de praf în contact cu scânteile pot provoca incendiul.

• Amplasaţi unitatea pe o masă plată, stabilă, care suportă greutatea 
acesteia. Spaţiul liber faţă de toate laturile trebuie să fie de cel puţin 20 cm 
(8 inch), iar spaţiul liber de deasupra mesei de cel puţin 30 cm (12 inch).
Dacă nu există suficient spaţiu liber, căldura nu poate fi degajată, ceea ce 
poate conduce la apariţia fumului şi la incendiu din cauza supraîncălzirii 
unităţii.

UTILIzAREA
  Avertizare

• Nu atingeţi niciodată ştecherul cu mâinile ude - vă puteţi electrocuta.
• Nu expuneţi niciodată unitatea la umiditate, pentru a evita scurgerile 

electrice, electrocutarea sau incendiul.
• Nu folosiţi niciodată lichide sau pulberi metalice în camera de   

polimerizare, pentru a evita o electrocutare sau un incendiu produs din 
cauza unui scurt-circuit.

  Atenţie
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de utilizare din acest manual de 

utilizare. Dacă nu veţi utiliza unitatea corect, conform instrucţiunilor de 
utilizare, poate fi afectată capacitatea de protecţie a acesteia. 

• Trageţi ştecherul din priză cu atenţie. Nu trageţi de cablul de alimentare 
– deoarece se poate deteriora izolarea şi pot rezulta electrocutări, incendii, 
accidentări sau arsuri.

• Nu deterioraţi cablul de alimentare şi nu faceţi uz de forţă inutil; nu 
amplasaţi obiecte grele pe acesta. Un cablu deteriorat poate conduce la 
electrocutare sau incendiu.

• Deconectaţi unitatea numai după ce ventilatorul s-a oprit automat.  
Dacă nu utilizaţi unitatea timp mai îndelungat, scoateţi ştecherul din priză. 
O deteriorare a izolării poate provoca o electrocutare sau un incendiu.

• Nu atingeţi nici filtrul de sticlă rezistent la căldură, din faţa lămpii pentru a 
evita accidentările şi arsurile.

• Nu deschideţi clapeta camerei în timpul funcţionării pentru a evita apariţia 
leziunilor oculare.

• Nu apăsaţi niciodată comutatorul de contact al clapetei şi nu introduceţi 
obiecte acolo. Aceasta poate cauza defecţiuni ale unităţii şi leziuni oculare 
din cauza expunerii directe la lumina de polimerizare.
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• Lucraţi numai cu filtre de sticlă rezistente la căldură, montate şi în stare  
de funcţionare. Nu utilizaţi filtre pentru sticlă defecte, deoarece acestea nu 
pot preveni împrăştierea cioburilor în cazul în care s-ar sparge lampa; în 
afară de aceasta din cauza expunerii la lumină pot fi provocate leziuni oculare.

• Nu atingeţi, nu opriţi şi nu blocaţi niciodată ventilatorul. Interiorul unităţii nu 
se va mai răci suficient şi poate exista pericol de incendiu. Pentru a evita 
accidentările nu introduceţi obiecte în ventilator şi nu-l atingeţi niciodată în 
timpul funcţionării.

• Dacă în timpul utilizării apare fum sau un miros neobişnuit, întrerupeţi 
imediat utilizarea pentru a evita electrocutarea sau incendiul.

• Nu mai utilizaţi unitatea dacă a căzut de pe masă. Lampa cu halogen, 
protecţie la lumină etc. ar putea fi deteriorate, ceea ce poate conduce la 
accidentări, apariţia fumului sau incendiului.

• Nu utilizaţi niciodată unitatea în alt scop decât cel menţionat la „Indicaţie“.

ÎNTREŢINEREA şI ÎNGRIJIREA
  Avertizare

• Când verificaţi, curăţaţi sau înlocuiţi lămpile şi siguranţele, opriţi întotdeauna 
unitatea şi scoateţi ştecherul din priză. Aşteptaţi cel puţin 10 minute şi 
asiguraţi-vă că unitatea este complet răcită, pentru a evita electrocutarea, 
arsurile, incendiul sau accidentările din cauza lămpilor deteriorate.

• Nu dezasamblaţi, nu reparaţi unitatea dumneavoastră înşivă; excepţia 
face schimbarea lămpilor şi siguranţelor. Asamblarea sau repararea 
necorespunzătoare poate conduce la defecţiuni şi la creşterea riscului de 
electrocutare sau incendiu.

• Utilizaţi numai lămpile şi siguranţele recomandate. Utilizarea altor lămpi 
sau siguranţe decât cele recomandate poate cauza accidentări, electrocutare 
sau incendiu ca urmare a defecţiunilor lămpii sau a unui scurt-circuit.

• Ţineţi ferm fasungul în timp ce îndepărtaţi sau înlocuiţi lampa, pentru a 
evita electrocutarea sau incendiul.

• Ataşaţi lămpile în condiţii de siguranţă. Dacă acestea nu sunt securizate 
adecvat, se poate produce o încălzire excesivă sau un incendiu.

3. Punerea în funcţiune şi conectarea

MONTAREA
• Amplasaţi unitatea într-o încăpere curată, uscată şi bine ventilată, pentru a 

asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă.
• Condiţiile ambiante optime (temperatura şi umiditatea aerului) sunt 

menţionate la „8. Date tehnice“.
• Amplasaţi unitatea pe o masă plată, stabilă. Lăsaţi un spaţiu liber de  

cel puţin 20 cm (8 inch) faţă de fiecare latură şi 30 cm (12 inch) în sus.  
Nu amplasaţi obiecte în apropierea bucşei ştecherului.

MONTAREA LĂMPILOR
1. Opriţi unitatea şi trageţi ştecherul din priză.
2. Desfaceţi cele trei şuruburi, care fixează partea superioară a carcasei 1 .
3. Deschideţi încet clapeta camerei 2 .
4. Îndepărtaţi cu atenţie partea superioară a carcasei în direcţia indicată de 

săgeată 3 .
5. Îndepărtaţi folia de protecţie de pe suporturile lămpilor şi fasunguri.
6. Montaţi cu atenţie lămpile în fasunguri 4 .
7. Apăsaţi pârghia 5  în jos şi introduceţi lampa în direcţia indicată de 

săgeată 6 .

2. Carcasa şi componentele individuale

ACCESORII
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 1  Clapeta camerei
 2   Fereastra-vizor
 3  Parte superioară carcasă
 4  Întrerupătorul principal 
   (  : PORNIT / : OPRIT)
 5 Bucşă ştecher
 6  Compartimente siguranţe
 7  Selector tensiune de alimentare
 8  Ventilator

 9 Comutator temporizat programabil
 10 Reglare timp / Buton Start/Stop
 11  Afişaj
 12  Afişaj funcţionare lămpi cu halogen
 13  Pârghie disc rotativ
 14  Disc rotativ
 15  Comutator de contact clapetă
 16  Cameră de polimerizare

 17 Lampă cu halogen (4 buc.)
 18 Cablu de alimentare (pentru AC125V sau AC250V)
 19 SHOFU Post Stand P
 20 SHOFU Set Post (câte 3 buc. în 5 forme)
 21 Manual de utilizare
 22  Adaptor

* 18   Cablu de alimentare: Împreună cu produsul se livrează un singur   
   cablu de alimentare, fie pentru modelul AC125V, fie pentru AC250V.
* Pentru pachetele 19  şi 20  vă rugăm să consultaţi manualul de utilizare   
   corespunzător.
* 22   Adaptor: Adecvat numai pentru folosire în Japonia.

222120

18

19

17 AC tip 125V AC tip 250V

20cm
(8in)

20cm
(8in)

20cm (8in)

30cm (12in)

2
1

3
partea superioară a carcasei
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4 5

6

fasung
pârghia

suport lampă

lampa cu 
halogen

Observaţie
• Utilizaţi numai lămpile recomandate. Utilizarea altor lămpi decât cele 

recomandate pentru Solidilite V poate conduce la o polimerizare 
insuficientă, la arderea filamentului sau la explozia lămpilor.

• Nu atingeţi nici lampa, nici reflectorul cu mâna, pentru a evita 
depunerile de sebum pe acestea. Reziduurile de ulei sau sebum de 
orice tip pe lămpi pot cauza o explozie a lămpilor la temperaturi mari  
în timpul funcţionării.

• Manipulaţi lămpile cu atenţie. Orice impact sau cădere a lămpii poate 
scurta durata de viaţă a acesteia.

8. Ridicaţi cu atenţie partea superioară a carcasei în direcţia indicată de 
săgeată 7 .

9. Împingeţi partea superioară a carcasei în direcţia indicată de săgeată 8  
şi fixaţi-o cu şuruburile.

8

7

partea 
superioară a 

carcasei

Partea frontală Partea posterioară

Perete 
posterior

Falţ de 
îmbinare

REGLAREA SELECTORULUI DE TENSIUNE DE ALIMENTARE
1. Opriţi unitatea şi trageţi ştecherul din priză.
2. Reglaţi selectorul pentru tensiunea de alimentare cu o monedă sau cu o 

şurubelniţă pentru şuruburi cu cap crestat la tensiunea corectă de 
alimentare.

CONECTAREA LA REŢEA
1. Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul de alimentare corespunzător.
2. Deconectaţi unitatea.
3. Introduceţi ştecherul unităţii în bucşa ştecherului de pe partea posterioară 

a carcasei şi ştecherul de reţea în priza împământată.
Menţiune
Adaptorul furnizat împreună cu unitatea este adecvat numai folosirii în Japonia.

Tabelul 1:  Tensiunea de alimentare, tensiunea de alimentare de selectat,  
 siguranţa şi cablul de alimentare pentru fiecare model

*  Dacă utilizaţi o tensiune de alimentare de AC127V, folosiţi un cablu de alimentare   
 compatibil.

Observaţie
Tensiunea de alimentare adecvată diferă la cele două modele: AC125V  
şi AC250V. Utilizaţi numai tensiunea de alimentare indicată în tabelul 1.

Bucşa ştecherului

Ştecher unitate

AC Tip 125V

sau

AC Tip 250V

4. Manual de utilizare

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
1. Porniţi întrerupătorul principal 1 . Se aprinde afişajul.

2. Deschideţi încet clapeta camerei 2  şi poziţionaţi restaurarea pe discul 
rotativ 3 .
Menţiune
• La deschiderea clapetei camerei se declanşează un semnal sonor scurt.
• Folosiţi seturile livrate împreună cu unitatea: Post Set şi Post Stand P. 

Pentru alegerea contactului corect citiţi manualul de utilizare aferent 
setului respectiv.

Observaţie
Dacă aţi selectat o tensiune de alimentare incorectă, pe afişaj apare 
mesajul de eroare „Err.0” şi se declanşează un semnal acustic continuu. 
Opriţi imediat unitatea şi reglaţi tensiunea de alimentare corectă.

Model Tensiune de 
alimentare

tensiunea de 
alimentare de 

selectat
Siguranţă

Cablu 
alimentare 
de la reţea

AC 125V
AC 110V 100V

6,3A
AC Tip 125V

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

AC 250V
AC 200V 200V

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

1
2

3

Post Stand cu 
restaurări

Disc rotativ
Întrerupătorul 

principal
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limita superioară

limita inferioară

înălţimea 
recomandată

Pârghie disc rotativ

Zona de polimerizare

4. Închideţi încet clapeta camerei.
Menţiune
În cazul în care clapeta camerei este închisă complet, se declanşează un 
semnal sonor scurt.

5. Apăsaţi o tastă programabilă (P1, P2 sau P3) sau rotiţi butonul Start/Stopp 
pentru a regla timpul.
Menţiune
La comutatorii temporizaţi programabili sunt presetaţi următorii timpi de 
polimerizare: P1: 1 minut, P2: 3 minute şi P3: 5 minute. Timpii de 
polimerizare pot fi reglaţi în intervale de 10 secunde într-un domeniu de la 
20 secunde până la 20 minute. Folosiţi timpii standard de polimerizare de 
la „SOLIDEX“ şi „CERAMAGE“, de la SHOFU.

6. Reglaţi timpul de polimerizare dorit şi apăsaţi butonul Start/Stop. Se aprind 
lămpile cu halogen şi începe iradierea.

Menţiune
Lămpile cu halogen se aprind uşor (funcţia de start progresiv); durează 
cca. 2-4 secunde până la atingerea randamentului complet. Contorizarea 
timpului de polimerizare începe numai dacă s-a atins randamentul de 100%.

  Atenţie
Nu deschideţi clapeta camerei în timpul funcţionării pentru a evita apariţia 
leziunilor oculare.

7. După încheierea polimerizării deschideţi încet clapeta camerei şi extrageţi 
restaurarea polimerizată.
Menţiune
• Pentru a termina operaţiunea, apăsaţi din nou butonul Start/Stop.
• Dacă s-a scurs timpul de polimerizare, lămpile cu halogen se sting 

automat.

8. Înainte de a opri unitatea, asiguraţi-vă că nu mai funcţionează ventilatorul.
Menţiune
După stingerea lămpilor cu halogen, ventilatorul mai funcţionează cca.  
3 minute.

Buton Start/Stop

Comutator temporizat programabil Reglarea timpului

sau

1

2

Exemplu:
Salvare la 
tasta P2

Tabelul 2: Timpii standard de polimerizare (SOLIDEX / CERAMAGE)

Operaţiune Timp (min.)

Polimerizarea pastei Primer (PreOpaque) 1

Polimerizarea materialului opac 3

Polimerizarea materialului de bază (Pontic) 3
Polimerizarea preliminară răşinilor de compozite fotopolimeriz-
abile (Cervical, Body, Incisal etc.) 1

Polimerizarea preliminară a compozitelor fluide 1

Polimerizarea pigmenţilor 1

Polimerizarea finală 3

Polimerizarea preliminară: fotopolimerizare de fixare în timpul formării compozitului.

Menţiune
Dacă apăsaţi comutatorul temporizat programabil timp de 2 secunde sau 
mai mult, fotopolimerizarea începe imediat, fără să fie nevoie să apăsaţi 
butonul Start/Stop.

SALvAREA TIMPILOR DE POLIMERIzARE DEFINIŢI   
DE UTILIzATOR LA COMUTATOARELE TEMPORIzATE  
PROGRAMABILE
La comutatoarele temporizate programabile (P1, P2 şi P3) puteţi salva trei 
timpi de polimerizare definiţi de utilizator, prin suprascrierea setărilor.
1. Rotiţi butonul Start/Stop până când apare pe afişaj 1  timpul de 

polimerizare corespunzător.
2. Apăsaţi concomitent butonul Start/Stopp şi tasta programabilă dorită  

(P1, P2 sau P3) timp de cel puţin 2 secunde 2 . După salvarea cu succes 
se declaşează trei semnale sonore.
Menţiune
Timpii de polimerizare care au fost salvaţi o dată rămân înregistraţi chiar 
dacă se opreşte unitatea.
Tastele programabile nu pot fi resetate. Salvarea timpilor de polimerizare 
iniţiali trebuie realizată manual. (P1: 1 minut, P2: 3 minute, P3: 5 minute).

3. Pentru poiţionarea restaurării în zona de polimerizare, deplasaţi pârghia 
discului rotativ spre dreapta sau spre stânga.
Menţiune
Zona colorată este zona de polimerizare. Pentru o polimerizare optimă, 
protezele ar trebui poziţionate la înălţimea zimţilor pe peretele posterior 
reflectiv (carcasa interioară).
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5. Întreţinerea şi îngrijirea

DURATA DE vIAŢĂ A LĂMPILOR
Durata de viaţă a lămpilor este de cca. 160 ore. Această estimare este 
orientativă, nu poate fi garantată. Durata de viaţă a unei lămpi depinde  
de factori diferiţi (manipularea lămpilor/unităţii , frecvenţa şi durata 
polimerizării etc.).

AFIşAJUL FUNCŢIONĂRII LĂMPILOR CU HALOGEN
Afişajul se aprinde dacă nu una din lămpile cu halogen nu funcţionează.

ÎNLOCUIREA LĂMPILOR
1. Opriţi unitatea şi trageţi ştecherul din priză. Aşteptaţi cel puţin 10 minute  

şi asiguraţi-vă că unitatea este complet răcită.
2. Îndepărtaţi partea superioară a carcasei conform descrierii de la  

„3. Punerea în funcţiune - montarea lămpilor“.
3. Apăsaţi pârghia suportului lămpii în direcţia indicată de săgeată 1    

şi extrageţi lampa 2 .      
Trageţi lampa din fasung 3 .

4. Montaţi lămpile noi şi fixaţi partea superioară a carcasei conform descrierii 
de la punctele 6-9 din capitolul „3. Punerea în funcţiune“.

RESETAREA AFIşAJULUI ORELOR DE FUNCŢIONARE
Resetaţi întotdeauna afişajul orelor de funcţionare, dacă aţi schimbat lămpile.

1. Apăsaţi butonul Start/Stop şi concomitent porniţi unitatea.
2. Dacă apare „  (rst?)” pe afişaj, eliberaţi butonul Start/Stopp şi 

apăsaţi tasta P1.
3. Apăsaţi concomitent, mai mult de 2 secunde tastele P1 şi P3. Înainte de a 

regla noii timpi de polimerizare, setaţi orele de funcţionare pe 0.

ÎNLOCUIREA SIGURANŢEI
1. Opriţi unitatea şi trageţi ştecherul din priză.
2. Îndepărtaţi capacul compartimentului cu siguranţe cu o şurubelniţă pentru 

şuruburi cu cap crestat.
3. Înlocuiţi siguranţa veche cu una nouă.
4. Fixaţi capacul compartimentului cu siguranţe, procedând în succesiune 

inversă, conform descrierii de la punctul 2.

AFIşAJUL ORELOR DE FUNCŢIONARE
Dacă apăsaţi tastele P1 şi P3 concomitent pentru câteva secunde, se va 
afişa timpul de funcţionare scurs de la montarea lămpilor.

ÎNGRIJIREA
• Curăţarea camerei de polimerizare    

Suprafeţele de reflexie murdare (carcasa interioară) reduc performanţa 
polimerizării. De aceea curăţaţi-le periodic cu o lavetă moale, umezită  
cu alcool. Resturile de compozit care aderă la pereţii camerei trebuie 
îndepărtate obligatoriu înaintea polimerizării.

• Curăţarea carcasei     
Nu utilizaţi soluţii organice, care conţin benzen sau alţi diluanţi. Diluaţi un 
detergent cu pH neutru cu apă şi înmuiaţi o lavetă moale în această 
soluţie. Stoarceţi laveta şi curăţaţi carcasa cu ea cu atenţie.

Observaţie
• Dacă deja una din lămpile cu halogen nu funcţionează, se diminuează 

intensitatea luminii; ceea ce poate avea ca efect o polimerizare 
insuficientă. Înlocuiţi imediat toate lămpile cu unele noi.

• Arderea filamentului unei lămpi cu halogen la o tensiune de alimentare 
de 200-240V poate determina de asemenea arderea altor lămpi cu 
halogen conectate în serie.

Observaţie
• Întotdeauna înlocuiţi toate lămpile cu halogen în acelaşi timp.   

Nu utilizaţi unitatea cu lămpi cu halogen vechi şi noi. 
• Utilizaţi numai lămpile recomandate (vezi capitolul „9. Accesorii şi 

consumabile“).

Observaţie
Ţineţi ferm fasungul şi trageţi-l cu atenţie din lampă.

Observaţie
Vă rugăm respectaţi capitolul „8. Date tehnice“, referitor la specificaţia 
siguranţelor.

1

2

3

fasung
pârghia

OK NU

Exemplu: 70 ore

Observaţie
Dacă nu resetaţi afişajul orelor de funcţionare, se vor însuma toate orele 
de funcţionare.

Siguranţă
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6. Remedierea defecţiunilor

7. Declaraţie de conformitate UE
Producător:
SHOFU Inc.
Head Office
11 Kamitakamatsu-Cho, Fukuine Higashiyama-Ku
Kyoto 605-0983 Japonia

Produs:
Solidilite V
Produsul Solidilite V a fost fabricat şi testat în conformitate cu următoarele 
standarde şi Directive UE.

Standard:
Siguranţă:  EN61010-1:2010
EMC:  EN61326-1:2006, EN55011:2007 + A2:2007 (grupa 1, clasa A)
 EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
 EN61326-1:2006 (tabelul 2)

Directiva CE:
Siguranţă: LVD 2006/95/EC
EMC:  EMC 2004/108/EC

Reprezentant autorizat in UE:
SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germania
Telefon:  +49 (0) 21 02 / 86 64-0
Fax:  +49 (0) 21 02 / 86 64-65
Internet:  www.shofu.de

8. Date tehnice
Model SSLV-1
Tensiune de alimentare AC100/110/115/120/127/200/210/220/230/240V  
posibilă ±10%, 50/60Hz
Intrare tensiune 760VA
Lămpi cu halogen JCR 110V 150W/S x4
Siguranţe AC Tip 125V: fuzibil, c.a. 250V 6,3A x2
  AC Tip 125V: fuzibil, c.a. 250V 3,15A x2
Dimensiuni 230 mm (I) x 252 mm (A) x 354 mm (H) /   
  9,1 inch (I) x 9,9 inch (A) x 13,9 inch (H)
Greutate cca. 9,5 kg / cca. 21 lb
Condiţii de utilizare Temperatură: 5-40 °C / 41-104 °F
  Umiditate aer: 30-80%
  Înălţime peste nivelul mării: până la 2.000 m
  Grad de poluare: 2
  Clasa de supratensiune: II
  adecvat exclusiv pentru utilizare în spaţii interioare
Condiţii de depozitare Temperatură: 0-40 °C / 32-104 °F
  Umiditate aer: 10-85%
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice.

 
9. Accesorii (se vând separat) şi consumabile
• Accesorii (se vând separat)
 SHOFU Post Stand P
 SHOFU Post Set
• Consumabile
 Lampă cu halogen (JCR 110V 150W/S)

 
10. Garanţie
Această unitate a părăsit fabrica în stare ireproşabilă, în urma verificării 
exacte dispuse de producător. Dacă în ciuda respectării manualului de 
utilizare şi a manipulării corespunzătoare, apar defecţiuni, unitatea Sublite V 
va fi reparată gratuit de SHOFU Dental în timpul perioadei legale de garanţie. 
De la aceasta se exclud lămpile cu halogen.

Problemă Cauză Remediere
Nu apare niciun afişaj 
când porneşte unitatea. S-a ars siguranţa. Înlocuiţi siguranţa.

Când porniţi unitatea, se 
declanşează un semnal 
sonor şi pe afişaj apare 
“Err.0”.

S-a reglat o tensiune de 
alimentare incorectă.

Opriţi imediat unitatea şi 
reglaţi tensiunea de 
alimentare corectă.

Lămpile cu halogen nu se 
aprind, deşi a fost apăsat 
butonul Start/Stop. 

Lampa nu este poziţionată 
corect în fasung.

Plasaţi lampa corect în 
fasung.

Este deschisă clapeta 
camerei.

Asiguraţi-vă că este 
închisă clapeta camerei.

Partea superioară a 
carcasei nu este plasată 
corect.

Plasaţi corect partea 
superioară a carcasei.

Se aprinde afişajul 
funcţionării lămpilor cu 
halogen.

S-a ars filamentul. Înlocuiţi lămpile cu 
halogen.

S-a desprins fasungul. Fixaţi lampa corect în 
fasung.

Au fost montate lămpi cu 
halogen nerecomandate.

Montaţi lămpi cu halogen 
recomandate.

Pe afişaj apare „Err.1“ – 
„Err.9“.

Întrerupeţi imediat utilizarea şi opriţi unitatea. 
Contactaţi firma SHOFU şi indicaţi codul de eroare 
afişat. 


