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   للتجارةمؤسسة  الطبيب العربي
  

    تعليمات التشغيل الخاصة بوحدة ا�سنان
  

ADT003-ADT600-ADT700  

  
ِبرج◌◌◌اء ا�ط�ع على  ِ ِ   قبل استعمال الوحدة لتفادي ا�خطاء أوالتعليمات الخاصة بالتشغيلِ

  .المشاكل التي قد تواجه الطبيب أثناء العمل 
  تعليمات التشغيل

  
  بائي العمومي الموجود بصندوق الوص�ت أسفل الكرسي و ھو مضاء باللون ا2خضرتشغيل المفتاح الكھر

  
  بعض المشاكل التي قد تواجه الطبيب و كيفية حلھا

  
  كيفية معالجة العطل  العطل  م
   في حركاتعند حدوث أي خطأ  ١

   الكرسي نزو� أو صعودا أو في
  .ي حركات الظھرأفقي أو رأس

سماع الصفارة   ثانية حتى٤٠لمدة  setقم بالضغط على مفتاح -١
الظھر  نزول الكرسي ومفتاح المتصلة ثم قم بالضغط على مفتاح

 مرة setمفتاح ثم قم بالضغط على (zero position)العمودي
  .أخرى �نھاء الوضع

  تأكد من وصول الكھرباء الى الوحدة-١  الكرسي �يعمل  ٢
  براكيت البيان في مفاتيح ال التأكد من اضاءة لمبة-٢

  عدم وجود باور فى الوحدة   ٣
  او مفتاح الوحدة الرئيسى � يضئ

  التأكد من فيوز الحماية الموجودة بجانبه 

  
٤  
  
  

   مفاتيح معدن أسفل٣ يمكن التحكم فيه من خ�ل (BAR)ضغط الھواء   ما ھو الضغط الصحيح للھاندبيس١٤
 . يسارالبراكيت

  اخل للھاندبيس على النحو بالنسبة للضبط ينصح بظبط ضغط الھواء الد
  :التالى

    (BAR)٢.٢ وما شابھھا على (NSK) ھاندبيس-١

   و الھاندبيس ا�لماني (Kavo)& (W&H)  ھاندبيس-٢

  (BAR) 2.8 على

 Jinme ھاندبيس -٣

  



  

  

  

  

  

  

 

 

 ٢

   الكوب ثم قم بالضغط على مفتاحsetقم بالضغط علٮمفتاح-١  المياه  قليلة في الكوب   ٥
   مياة  لضبط كمية ال باستمرار

  . مستويات لضبط وقت مياه الحوض٣ھناك   بط مياه الحوضض  ٦
  ٢ ثم قم بالضغط على مفتاح الحوض عدد setقم بالضغط على مفتاح)١

   دقيقة متصلة لتشغيل مياه الحوض ثم يقوم الحوض٣٠ ضغطه �عطائك 
  . مرة أخرىset بفصل المياه  ثم قم بالضغط على مفتاح

  
   مرات٤ ثم اضغط على مفتاح الحوض setقم بالضغط على مفتاح)٢

  . �نھاء الوضعset ثوانى ثم قم بالضغط على مفتاح١٠ لضبط
  
   مرات٦ ثم اضغط على مفتاح الحوضsetقم بالضغط على مفتاح)٣

  . �عطاءك وقت �متناھي للحوضset ثم قم بالضغط على مفتاح

  وض بس�كة عادية الوحدة الى اعلى و تنظيف الحرفع   وجود تراكم ماء فى الحوض  ٧
  

  يجب فحص خراطيم الوحدة و خراطيم الصرف  عند وجود تنقيط ماء من ا�سبتون   ٨

  .التأكد من أن محابس المياه و الھواء مفتوحة  ا2سبيتون ليس فيه ماء و ھواء  ٩

للوضغط المياه الداخل الى الوحدة ضعيف 2نھا تعمل على المياه العمومية   السليفا ضعيفة  ١٠

  
  التأكد من ضغط الھواء الداخل من الكمبروسور   الھاي ساكشن � يعمل  ١١

  يوجد انسداد في مصفاة الحوض يجب فكھا و غسلھا   الحوض بطىءصرف  ١٢

  ھناك موديول ليس فيه ھواء مع  ١٣
   العلم بأن بقية المديو�ت تعمل

  التأكد من أن مفتاح الھواء الخاص بالموديول مفتوح وھو موجود
  ت البراكيت تح

  عند وجود تنقيط مياة من الحنفية   ١٤
  سواء من الكوب او الحوض 

  يجب تغيير السولونايد او تصليحه

  عند وجود تسريب مياة من صندوق     ١٥
  الخدمات

  اغ�ق التيار العمومى +اغ�ق مفتاح الباور  -١
 فك مسامير الصندوق  -٢

 التاكد ان خراطيم الصرف مكانھا  -٣

 فحص ماسورة الصرف  -٤



  

  

  

  

  

  

 

 

 ٣

 فحص محبس المياة والخرطوم الموصل للوحدة -٥

 وص�ت المياة العمومى + التأكد ان الفلتر محكم الربط جيدا  -٦
  محكمة الربط جيدا وليس بھا ثقب 

  ماء غير موجود في الھاندبيسال  ١٦
  مع انه موجود في ا�سبيتون

  :ادا كان الطبيب سوف يستخدم زجاجة التعقيم فيجب ا�تي) أ
  
  . ملىء زجاجة التعقيم بالمياه-١
  . تشغيل مفتاح الھواء الموجود على يمين الزجاجة-٢
  . غلق مفتاح المياه الموجود يسار الزجاجة-٣
  . تشغيل مفتاح الھواء الموجود بدواسة الھواء-٤
 فتح مفتاح المياه العمومى من البراكيت وھو على أسفل يمين ا لبراكيت-٥
  
ب سوف يعمل بالھاندبيس على المياه العمومى فسوفأما ادا كان الطبي) ب

  : يقوم با�تي
  
   غلق مفتاح الھواء للزجاجة-١
  .  تشغيل مفتاح المياه العمومي يسار الزجاجة-٢
   

  يجب الضغط على بلف الھواء اسفل الفلتر لتفريغ المياة  وجود مياة فى فلتر الھواء  ١٧

  عند خروج مياة من فتحات الھواء   ١٨
  يو�ت بالمد

  بالكومبريسور لعدم تفريغ الھواء وجود مياة 
  وجود مياة بفلتر الھواء 

  خروج مياة وھواء من جميع   ١٩
  المديو�ت عند تشغيل مديول واحد

  عدم وجود المديو�ت بمكانھا 

  تغيير جوانات زور الحوض  وجود تسريب اسفل الحوض   ٢٠

  شن فى مكانهعدم وجود الھاى سك  وجود صوت بماسورة الصرف   ٢١

  عند تشغيل اليد سريعة اللفات  ٢٢
  ن�حظ أن بطيئة اللفات التى تعمل 

  يجب مراعاة وضع الموديو�ت كا�تي
  

          
N4 N3 N2 N1 سرنجة  

  
  

  ھناك فوكس ل�ضاءة خلف ھيد ال�يت  ا�ضاءة مشتتة   ٢٣

  ءة العالىأي وضع ا�ضا (H)يجب التأكد من أن وضع ا�ضاءة على  ا�ضاءة ضعيفة  ٢٤



  

  

  

  

  

  

 

 

 ٤

  التأكد من الجاكات فى وضعھا السليم  -١  عدم وجود كھرباء داخلة لل�يت   ٢٥
  التأكد من الترنس الرئيسى يعمل جيدا -٢

   الكھربائى فى العيادة التيارعدم ثبات   ٢٦
  الوحدة 2ضرار كثيرةمما يعرض 

  لثبات التيار الكھربائى ) أستبليزر(�بد من وجود منظم كھرباء 
  الوحدة الداخل الى 

   يجب تفريغ كومبريسور الھواء يوميا بعد العمل لتفريغ المياة من -١  تنظيف الكومبريسور  ٢٧
  داخله     

  قفل محبس المياة الخاص بالكومبريسور -١
 غلق الباور  -٢

  فتح محبس الفايز  -٣
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

  
  :م+حظات ھامة 

  
تتعرض للكسر بل يجب التعامل معھا عدم الضغط بعنف على الدواسة الخاصة بحركات الكرسي حتى � -١

  .برفق
  
  .عدم الضغط أو اللعب بالمفاتيح الخاصة بمداخل الھواء و المياه حتى � تتعرض للتلف-٢
  
عند فك الزجاجة الخاصة بمياه الھاندبيس يجب فك مفتاح الھواء الخاص بھا حتى � تنفجر فجأة وعند ربطھا -٣

  قد يتعرض للتلفيجب أن تربط برفق وا� فان ھناك جوان 
  



  

  

  

  

  

  

 

 

 ٥

يجب عند استعمال الوحدة عدم المساس بأي باي من مكونتھا بعدم رفع غطاء أو أي صيانة لھل ا� بعد -٤
  .الرجوع الى قسم الصيانة بالشركة

  
ول المختص لعمل الصيانة عند حدوث أي من ا�عطال المدكورة برجاء اتباع الحلول المقترحة حتى وص-٥

  .ال�زمة
  

  -:ه مـــ�حـظــــ

  .   ينصح بنظافة و تزييت الھاند بيس كل يوم بعد العمل - ١

  .مراعاة غلق مصدر الماء و الكھرباء للوحده و الكمبريسور كل يوم بعد العمل - ٢
  

                                                و لسيادتكم فائق التقدير وا�حترام
  
  
  
  
  
  

  


