
 

  
 

  تـعـلـيـمـات الـتـشـغـيـل الخـاصه بوحدات ا�سنان موديـل
300 SDTA 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

برجاء ا+ط(ع على التعليمات الخاصه بالتشغيل قبل إستعمال الوحده لتفادي ا�خطاء أو المشاكل التي 
  . قد تقابل الطبيب أثناء العمل
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  لـجـة الـعـطـلطريقة مـعـا  الـعـطــل  م

١-  
عن====د ح====دوث أي خط====أ ف====ي حرك====ات 

ًن===زوC أو ص===عودا(الكرس===ي  أو ف===ي ) ً
  )أفقي أو رأسي(حركات الظھر 

 ثانيه حتى سماع صفاره ٤٠ لمدة SET قم بالضغط على مفتاح -١
لتحريك ) الطبيب(متصله من الوحده ثم إستخدم وحدة التحكم الرئيسيه 

  لكرسي للوضع العموديو ظھر ا) �سفل(الكرسي إلى أقل وضع 
) Zero Position ( ثم قم بالضغط على مفتاحSET  مره أخرى 

  . +نھاء الوضع
 ثانيه مره أخرى و ٤٠ حوالي SET إستمر بالضغط على مفتاح -٢

عند سماع صفاره متصله من الوحده إستخدم وحدة التحكم الرئيسيه 
 لتحريك الكرسي �على وضع و ظھر الكرسي للوضع ا�فقي ثم

 مره أخرى و بھذا يكون قد عاد برنامج SETإضغط على مفتاح 
  . الوحده لضبط المصنع مره أخرى

  الكرسي C يعمل   -٢
  .التأكد من وصول الكھرباء إلى الوحده) ١
  .إضاءة لمبة البيان في مفاتيح البراكيت) ٢
  .تحرك الكرسي من الدواسه) ٣

  ضبط برامج الكرسي   -٣

  . يمكن التحكم في تعديل ضبطھمS1,S2,S3ھناك ث(ث برامج 
  كيفية البرمجه* 
  .Setيتم إختيار الوضع المناسب للكرسي ثم الضغط على مفتاح ) ١
  ).S1,S2,S3(الضغط على المفتاح المراد التخزين عليه) ٢
  . و بھذا يتم التخزينSetالضغط على مفتاح ) ٣

   أي وضع ا+ضاءه العالي(H) يجب التأكد من أن وضع ا+ضاءه على  إضاءة الكشاف ضعيفه  -٤

٥-  
 فصل بدون تشغيلالكشاف يعمل و ي

  من الطبيب

ة عدم وجود أي جسم قريب من خلية ا+ضاءه مث=ل براك=ت يجب مراعا
  .الطبيب فعند مرورھا في محيط الخليه تعمل و أي حركه أخرى تفصل

  . فيجب مراعاة ھذا

  يت ھناك فوكس ل}ضاءه خلف ھيد ال(  ا+ضاءه مشتته   -٦

٧-  
الكشاف C يعمل مع العلم بقية الوحده 

  تعمل 

  ًو يعرف عندما يكون مضيئا مراجعة مفتاح الباور أسفل الكنترول ) ١
  .مراجعة وحدة الفيوز أسفل الكنترول بوكس) ٢
  ).Manual( في ھيد ال(يت off / onمراجعة مفتاح ) ٣
  يكون  و عندما H أو Lعلى ) درجات ا+ضاءه(أن يكون مفتاح ) ٤

 .Off يكون في وضع M    على 

  ا+سبتون ليس فيه ماء  -٨
  .مراجعة مصدر الماء العمومي) ١
  تجرب==ة ال==سرنجه أو الك==وب الموج==ود عل==ى ا+س==بتون و إذا ك==ان في==ه ) ٢

  .     ماء  يكون تحكم كمية الماء مغلق
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  طريقة مـعـالـجـة الـعـطـل  الـعـطــل  م

٩-  
ي الھاند بيس مع الماء غير موجود ف

  أنه موجود في ا+سبتون 

  .التأكد من أن زجاجة التعقيم بھا ماء) ١
   ل==ذلك يج==ب Offمفت==اح الھ==واء الخ==اص بزجاج==ة التعق==يم ف==ي وض==ع ) ٢

  On     جعله في وضع 
  .Offمفتاح الماء الموجودفي الدواسه قد يكون في وضع ) ٣
  . فتحهمفتاح التحكم في كمية الماء قد يكون مغلق فيجب) ٤

١٠-  
عند تشغيل قبضات اليد التوربينيه 

سريعة اللفات ن(حظ أن قبضات اليد 
  التوربينيه بطيئة اللفات ھي التي تعمل

 -: وضع المديوCت كا�تي مراعاةيجب) ١

M4 M3  M2 M1 سرنجه  
  .إذا إختلف ھذا التركيب يحدث ھذا) ٢

١١-  
وح==دة براك==ت الطبي==ب غي==ر ثابت==ه ف==ي 

  مستواھا 
  أكد من وصول الھواء للوحده �ن البراكت تعمل بضغط الھواءالت) ١
  .الضغط على مفتاح البراكت إلى الداخل حتى تتم الحركه بسھوله) ٢

  السليفا بطيئه   -١٢
  .ضغط الماء ضعيف و حتى تعمل يجب زيادة المياه الداخله) ١
  .إنسداد في مصفاة السليفا و يجب تنظيفھا ثم تركيبھا مره أخرى) ٢

   الكوب قليلهالماء في اCسبتون وكمية   -١٣
الواصل إلى الوحده عن طريق المحبس المغذي التأكد من ضغط الماء 

  .للوحده

  الھواء و المياه في السرنجه ضعيفه  -١٤
   مفتاح ٢ھناك في جانب البراكت عدد 

  .مفتاح تحكم الماء) ٢مفتاح تحكم الھواء                            ) ١
  و ھذا بمعرفة الشركه 

  ماھو الضغط الصحيح للھواء   -١٥

  في أسفل يسار  يمكن التحكم  فيه من الكنترول (Bar)ضغط الھواء ) ١
  .     البراكت

  بالنسبه للضبط ينصح بضبط ضغط الھواء الداخل للھاند ب=يس عل=ى ) ٢
       -:    النحو ا�تي

   Bar 2.2 و ما شابھما على ضغط NSKھاند بيس )     أ
  و الھاند بيس ا�لماني على Kavo (  &(W&H)(ھاند بيس )    ب
         Bar 2.8   

  الكمبريسور ھل يحتاج إلى زيت ؟  -١٦
وحدة الكمبريسور تعمل بدون زيت و لھذا فإن تبريدھا ي=تم ع=ن طري=ق 

  .الناتج من حركة الموتورالھواء 

١٧-  
الكمبريسور إستمر في العمل فتره ثم 

  ه و لم يعمل مره أخرى توقف فجأ

  إذا إستمر الكمبريسور في العمل لفتره طويله فإن الھيد ترتف=ع حرارتھ=ا 
حت==ى درج==ة ح==راره معين==ه ث==م تف==صل الكھرب==اء ع==ن طري==ق سن==سور 
حراري و C يمكن أن يعمل الكمبريسور مره أخرى إC إذا تم تبري=ده و 

  . بعد ذلك يعمل

  ماھي درجة تعقيم الھاند بيس ؟  -١٨

  صح بتعقيم الھاند بيس في أوتوك(ف يمكن التحكم في درجة حرارت=ه ين
  ) ا�ن========واع الحديث========ه فق========طف========ي ھ========ذه الخاص========يه موج========وده (

   -:للتعق=====================================يمھن=====================================اك برن=====================================امجين 
    Bar ١.٢ درجه مئويه و عند ١٢١ -١
   Bar ٢.٢ درجه مئويه و عند ١٣٢ -٢
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  الضمــــــــــــــــــــــان

  ــة جــــــــــــدامــــــ!حظات ھامــــــــ

  -:ھام 
  . ممنوع منعا باتا اعطاء أي اكرامية �ي عامل أو أي مسؤول صيانة أو تركيب -
  

  ا�عطال و الصيانة
  

 فق8ط و ل8يس عل8ى أي ا�رق8ام ا9تي8ة عند حدوث أي عطل نرج8و ا9ت8صال بالمؤس8سة عل8ى -
 ب!غات ا�عطال ال8ساري  و ان لم يتم  ا9لتزام بنظامتلفون محمول لعمل ب!غ أعطال رسمى

    .في المؤسسة لن يعتبر الب!غ موجود ولن يتم ارسال عامل الصيانة
  

   ) ٣٧٤١٩٤٣٩-٣٣٨٢٠٢٨٣(صباحا حتى الخامسة عصرا    
  )٠١٦٥٥٤١١٣٣ – ٠١٠٧٠٤٣٧٣٤(لي!   ١٢-٥مساءا من الساعة 

  
ع م888سؤول ممن88وع ا9ت88صال بم88سؤول التركي88ب أو ال88صيانة مباش88رة و اذا ت88م التعام88ل م88 -

غير  ال8شركةس8وف تك8ونالصيانة دون علم الشركة  فسوف ي8تم اعتب8ار  ال8ضمــان 9غ8ي و 
ت8م الغ8اء ال8ضمان ص8يانات أو ت8وفير قط8ع غيـ8ـار ل^جھ8زة الت8ي   عم8ل أيمسؤولة أبدا عن 

  .عنھا
  
المؤس88سة غي88ر م88سئولة ع88ن أي اتف88اق أو ص88يانة  تح88دث ب88ين مھن88دس ال88صيانة و ب88ين  -

 و يتحمل الدكتور أي تخري8ب أو قط8ع غي8ار للوح8دة جوع او9 الى المؤسسةالطبيب دون الر
  . الضمانةحتى اذا كانت داخل فتر

  
    نرجو من حضراتكم ا9لتزام بالتعليمات أع!ه و ذلك لخدمة ا�جھزة الملتزمة بھا - 

                  . الشركة
  

  ـع تـحـيـات مـؤسسة الطبيب العربي للتجارهم
  توقيع الدكتور                                                                                        

....................................  
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  الضمــــــــــــــــــــــان

ض88د عي88وب جمي88ع ا�جھ88زة الم88وردة ل88سيادتكم ت88ضمن مؤس88سة الطبي88ب العرب88ي للتج88اره  

 م8888ن ت8888اريخ إذن ا9س8888ت!م الفن8888ي وال8888ذى ت8888م ف8888ى ي8888وم ال8888صناعه لم8888دة ع8888ام واح8888د

   . و بشرط مطابقاتھا 9ذن ا9ست!م الفني الموقع من سيادتكم ـــــــــــــ/ـــــــــ/ـــــــ

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الرقم المسلسل الخاص بالوحدة 

  

  توقيع الصيانة  الطبيبتوقيع   تنظيف  مراجعة  صيانة  فحص  تشحيم  البيان
                الموتور
                المساعد

                بوردة مساعد
                بوردة مساعد

                منظم ھواء
                فلتر المياه

مداخل و مخارج 
  المياه

              

  
  

  
     

  -:مـــ!حـظــــه 

  

  .   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

  الرقم التسلسلي  البيــان  م  الرقم التسلسلي  البيــان  م

٥      -١-      
٦      -٢-      
٧      -٣-      
٨      -٤-      
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