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InleIdIng
Hartelijk dank, dat u voor de aanschaf van een Sublite V gekozen heeft.
Deze handleiding bevat alle belangrijke informatie voor een geslaagde, 
veilige bediening en het juiste onderhoud van het apparaat.
Gelieve deze handleiding zorgvuldig te lezen voor het in gebruik nemen van 
het apparaat. Hiermee verzekert u zichzelf van de best mogelijke resultaten.
Bewaar deze handleiding goed om eventueel iets te kunnen nalezen.

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

Alle rechten zijn voorbehouden aan de firma SHOFU Dental.
• Op grond van model wijzigingen kan de inhoud van deze handleiding 

afwijken van het geleverde product.
• De technische en informatie en aanpassingen in het ontwerp 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 de Sublite V binnen de wettelijke garantietijd 
door Shofu Dental kosteloos gerepareerd. Echter bij onjuist gebruik vervalt 
deze aanspraak.

geBRUIK
Tussen- en voorpolymerisatie van indirecte lichtuithardende composieten.
• Om een optimale polymerisatie van de tussen- of voor-gepolymeriseerde 

materialen te waarborgen, moet de polymerisatie in een voor dit materiaal 
geschikt apparaat gedaan worden.

• De Sublite V is niet geschikt voor het polymeriseren van Opaker.

1. Veiligheidsinformatie

Gelieve de volgende instructie te volgen voor een veilig gebruik.

WAARSCHUWIng en ATTenTIe
Belangrijke veiligheidsinformatie worden met „waarschuwing” of „attentie” 
gekenmerkt. Gelieve goed op de betekenis van de symbolen te letten.

  Waarschuwing
Wijst op potentiële gevaren, die bij niet opvolgen tot ernstig letsel of tot de 
dood kunnen leiden.

  Attentie
Wijst op potentiële gevaren, die bij niet opvolgen tot letsel of beschadigingen 
aan het apparaat kunnen leiden.

Dit teken wijst op potentiële gevaren, die bij niet opvolgen tot 
verbrandingen aan de huid kunnen leiden.

OPMeRKIngen en AAnMeRKIngen
Opmerking en Tips van deze handleiding worden als volgt beschreven.
Opmerking
Bij het niet volgen hiervan kan het leiden tot slecht functioneren.
Aanmerking
Verwijst naar completterende informatie die de bediening vereenvoudigen.

In WeRKIng STellen
  Waarschuwing

• Het apparaat uitsluitend op een geaard stopcontact aansluiten.   
Niet geaarde stroomaansluitingen kunnen 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 om 
brand kortsluiting of elektrische schokken te voorkomen.

  Attentie
• Gebruik het apparaat uitsluitend bij de juiste netspanning, zoals  

aangegeven 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 onvoldoende 
stroomvoorziening wordt de contactdoos oververhit, wat 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 veilig in het stopcontact 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.

Sublite V
Voorpolymerisatie apparaat voor het Tandtechnisch Laboratorium
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2. Ombouw en onderdelen

APPARAAT

TOeBeHORen
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 1 Hoofdschakelaar (  : AAN / : UIT)
 2 Controlelampje
 3 Plugingang
 4 bedieningshendel
 5 Ventilator
 6 Zekeringhouder
 7 Bovenkant ombouw
 8 Lichtkap

 9 Halogeenlamp
 10 Netsnoer (voor AC125V of AC250V) 
 11 Handleiding
 12 Adapter

* 10  netsnoer:  Er wordt alleen een netsnoer voor model AC125V of   
   voor AC250V, meegeleverd.
* 12  Adapter:  Uitsluitend voor het gebruik in Japan bestemd.

9

11 12

10 AC Typ 125V AC Typ 250V

TOePASSIng
  Waarschuwing

• Nooit de steker aanraken met vochtige handen – dit kann tot een 
elektrische schok leiden.

• Stel het apparaat nooit bloot aan vocht, om een elektrische schok of brand 
te voorkomen.

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

de beschermingsfunctie van de unit ernstige schade oplopen.
• Niet direct in het licht kijken om letsel aan de ogen te voorkomen 
• Trek de steker voorzichtig uit de contactdoos. Trek niet aan de netkabel. 

Dit kan de isolering beschadigen en leiden tot elektrische schokken, 
verwondingen 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 vuur veroorzaken.

• Schakel het apparaat pas uit, na een afkoelfase van 3 minuten. Als het 
apparaat lange tijd niet gebruikt gaat worden, de steker uit de contactdoos 
halen om letsel en verbranding aan de huid te voorkomen

• Om verbranding en letsel te voorkomen, niet de hitte bestendige 
glasfilters, de lamp of de omgeving van de lamp aanraken.

• Kom niet met de handen te dicht bij de lamp om verbranding te  
voorkomen.

• 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.

• 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 direct het 
gebruik staken om een elektrische schok of brand te voorkomen.

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

• Gebruik het apparaat nooit anders dan bij het “gebruik” aangegeven doel 
uit de handleiding.

OndeRHOUd en ReInIgIng
  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 de lamphouder 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.
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Houder
Hendel

Lamphouder

Halogeenlamp

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

lampen dan die aanbevolen zijn voor de Sublite V kunnen voor 
onvoldoende polymerisatie zorgen, het vergloeien van de gloeidraden 
of exlposie veroorzaken .

• Raak nooit de lampen of reflector aan met de blote hand, om eventuele 
achterblijvend vet residu te voorkomen. Ieder soort van olie of vet 
residu op de lampen zou een explosie van de lamp kunnen  
veroorzaken door de hoge temperaturen tijdens het gebruik.

• Behandel de lampen voorzichtig. Iedere stoot of het vallen van de 
lampen kan de levensduur verkorten.

6. Bevestig de bovenkant van de ombouw weer met beide schroeven.

neTAAnSlUITIng
1. Stel vast, dat het juiste netsnoer gebruikt wordt (zie Tabel 1).
2. Schakel het apparaat uit.
3. Steek de snoerplug in de opening aan de achterkant van de ombouw en 

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

Tabel 1: Overeenkomstige netspanningen en netsnoer voor      
               ieder Model 

*  Wanneer de netspanning van AC127V ingesteld wordt, gebruik dan het daarbij   
 passende netsnoer.

Plugopening

Snoerplug

AC Typ 125V

of

AC Typ 250V

Model netspanning netzsnoer

AC 125V
AC 110-120V AC Typ 125V

AC 127V *
AC 250V AC 200-240V AC Typ 250V

3. In gebruik nemen en aansluiten

OPSTellIng
• Stel het apparaat op in een schone, droge en goed geventileerde ruimte 

op, om veilig gebruik van het apparaat te waarborgen.
• De optimale Ruimte vereisten (Temperatuur en Luchtvochtigheid) zijn bij 

„8. Technische gegevens“ aangegeven.
• Zet het apparaat op een vlakke stabiele tafel. Laat een vrije ruimte over 

van min. 20 cm (8 inch) aan iedere kant en 30 cm (12 inch) aan de 
bovenkant. Zet geen voorwerpen in de omgeving van de snoeringang.

InZeTTen VAn de lAMP
1. Schakel het apparaat uit en trek de steker uit het stopcontact
2. Draai beide schroeven die de bovenkant van de ombouw 1  vasthouden. 

Til voorzichtig de bovenkant in de richting van de pijl 2 .
3. Verwijder het beschermfolie van de lamphouder.
4. Zet voorzichtig de lamp in de lamphouder 3 .
5. Druk de hendel 4  naar beneden en plaats de lamp in de richting van  

de pijl 5 .

30cm
(12in)

20cm (8in)

20cm
(8in) 20cm

(8in)

2

1

Bovenkant 
ombouw
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4. Na het bëeindigen van de tussen – of voorpolymerisatie haalt men de druk 
van de hendel en haalt men de restauratie eruit.
Aanmerking
Volg de aanbevelingen voor de voorpolymerisatie van SHOFUs  
„SOLIDEX“ en „CERAMAGE“.

5. Laat de ventilator ca. 3 Minuten nakoelen. Zorg ervoor dat het apparaat 
volledig is afgekoeld voor het wordt uitgeschakeld.

Tabel 2: Aanbevolen pagina’s voor de Voorpolymerisatie  
              (SOlIdeX en CeRAMAge)

Procedure Tijd

Voorpolymerisatie van lichtuithardende composieten
(Cervical, Body, Incisal etc.) 5 Seconden of langer

Voorpolymerisatie voa Flowable Massa’s 5 Seconden of langer

Voorpolymerisatie van stains 5 Seconden of langer

3. Zet de Restauratie binnen het Polymerisatie bereik. Controleer de Positie 
door de lichtbeschermkap.

4. Bediening

In geBRUIK neMen  
1. Schakel de hoofdschakelaar in 1 . Het controlelampje brandt en de 

ventilator start.
2. Neem de restauratie en druk de gebruikshendel in zoals in afb 2 . 
 De Lamp licht langzaam op (Softstartfunktie) en de lichtpolymerisatie start 

voor ca. 5 Seconden.
Aanmerking
Om langer dan 5 Seconden te polymeriseren, houdt de gebruikershendel 
ingedrukt. de Lichtpolymerisatie stopt na ca. 20 Seconden, daarna gaan 
de lampen automatisch uit.

InSTellIng VAn de lICHTBeSCHeRMKAP  
1. Draai de beide schroeven los, die de lichtkap vasthouden 1 .
2. Zet de Positie van de lichtkap in de richting van de pijl 2 .
3. Bevestig de lichtkap, door de schroeven vast te draaien.

Opmerking
Zet nooit de restauratie te dicht bij de lamp, om verbranding van de huid 
en het vastkleven van het composiet aan het hittebestendige glasfilter te 
voorkomen.

1
2

Hoofdschakelaar

Gebruikershendel

2
21

LichtkapSchroef
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5. Onderhoud en reiniging

leVenSdUUR VAn de lAMP
De Levensduur van de lamp bedraagt ca. 160 uur. dit is uitsluitend een 
indicatie en kan niet gegarandeerd worden. De Levensduur van een lamp 
hangt af van diverse factoren (gebruik van het apparaat / van de lamp, 
regelmaat, duur en frequentie van de polymerisatie enz.).

VeRVAngen VAn de lAMP
1. Schakel het apparaat uit en trek de steker eruit. Wacht minstens  

10 minuten en stel vast dat het apparaat helemaal is afgekoeld.
2. Verwijder de bovenkant van de ombouw zoals bij 3 beschreven „In gebruik 

nemen – Inzetten van de lamp”.
3. Druk de hendel van de lamphouder in de richting van de pijl 1    

en neem de lamp eruit 2 .      
Trek de lamp uit de houde 3 .

4. Zet de nieuwe lamp er en bevestig de bovenkant van de ombouw zoals bij 
de nrs. 4-6 in hoofdstuk 3 beschreven „In gebruik nemen en aansluiten“.

VeRVAngen VAn de ZeKeRIngen
1. Schakel het apparaat uit en trek de steker eruit.
2. Verwijder de afdekking van het zekeringvakje met een schroevendraaier.
3. Vervang de oude door nieuwe zekeringen.
4. Bevestig de afdekking in omgekeerde volgorde, zoals bij nr.2 beschreven.

OndeRHOUd
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

De houder vasthouden en trek voorzichtig van de lamp af.

Opmerking
Gebruik uitsluitend de aanbevolen lampen (zie „9. Verbruiksmaterialen“).

Opmerking
Zie bij „8. Technische gegevens” in verband met de specificatie van de 
zekering.

1

2

3

Houder
Hendel

OK nee

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

Product:
Sublite V
De Sublite V is volgens de volgende EU-Normen en richtlijnen gefabriceerd 
en getest.

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 SSBLV-1
netspanning AC100-127V / 200-240V±10%, 50/60Hz
Spanningsingang 175/330VA
Halogeenlamp JCR 110V 150W/S
Zekeringen Typ: vertraging, AC250V T 1,6A L x2
Afmetingen 112 mm (B) x 210 mm (D) x 252 mm (H) /   
  4,4 inch (B) x 8,3 inch (D) x 9,9 inch (H)
gewicht ca. 2,5 kg / ca. 5,5 lb
gebruiksomstandigheden Temperatuur: 5-40 °C / 41-104 °F
  Luchtvochtigheid: 30-80%
  Hoogte: tot 2.000 m
  Verontreiniginggraad: 2
  Overspanning-Klasse: II
  Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis
Opslag vereisten Temperatuur: 0-40 °C / 32-104 °F
  Luchtvochtigheid: 10-85%
Technische wijzigingen zijn voorbehouden.

 
9. Verbruiksmaterialen
Halogeenlamp (JCR 110V 150 W/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

Controlelampje licht 
niet op, terwijl 
apparaat is  
ingeschakeld.

De zekering is 
doorgebrand. Zekering vervangen

De halogeenlamp 
brandt niet, terwijl de 
gebruikshendel 
ingedrukt wordt en het 
controlelampje brandt.

De lamp zit niet op 
juistewijze in de 
houder.

Plaats de lamp op 
juiste wijze in de 
houder.

Der Gloeidraden zijn 
door gebrand.

Vervang de  
halogeenlamp.

De ombouw is niet 
goed in elkaar gezet.

Bevestig de ombouw 
op juiste wijze.


