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Parabéns, você acaba de adquirir o mais moderno equipamento de raspagem ultra-sônica para uso
veterinário.
FUNÇÃO DO EQUIPAMENTO
Este equipamento tem como função a remoção de tártaro dentário por raspagem ultra-sônica.
COMPONENTES

Módulo de controle com cabo A/C

Reservatório

Pedal de acionamento

Peça de mão do removedor de tártaro
Conjunto de 5 insertos para o removedor de tártaro
Ferramenta de substituição de inserto

Estojo para proteção da peça de mão’

MANUAL
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TERMO
DE
GARANTIA

Manual do Usuário e Termo de Garantia
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COMANDOS PRINCIPAIS
Painel Frontal
Botão de
pressurização

Reservatório

Peça de mão do
removedor de tártaro
Mangueira RT

Botão de registro
de água

Botão de ajuste
de potência

• Botão de ajuste de potência: ajusta a potência do raspador ultra-sônico para a condição de
trabalho.
• Reservatório: utilizado para acondicionar água para a irrigação da raspagem.
• Botão de pressurização: deve ser pressionado por 10 a 30 segundos para pressurizar a água no
reservatório.
• Registro de água: regula a vazão de água no inserto;
• Mangueira: local de saída da mangueira do reservatório.
Painel Traseiro

Botão
liga/desliga

Cabo A/C
Pedal
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• Botão Liga/Desliga: Localizado no painel traseiro. Na posição “I” liga e na posição “0” desliga
o equipamento.
• Cabo A/C: local de saída do cabo A/C.
• Conector do pedal de acionamento: local onde deve ser inserido o conector do pedal fornecido.
INSTALAÇÃO
1. Desembale cuidadosamente o equipamento e seus componentes;
2. Conecte o pedal de acionamento no painel traseiro;
3. Coloque água no reservatório até 3/4 do seu volume total;
4. Rosquei a tampa no reservatório e posicione o mesmo em seu suporte no equipamento;
5. Conecte a peça-de-mão do removedor de tártaro, encaixando-a apenas, conforme a figura abaixo.
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6. Conecte o cabo A/C em uma tomada de energia.
Importante
• Antes de conectar ou desconectar a peça de mão do removedor de tártaro o equipamento deve
estar desligado.
• Não tente rosquear a peça de mão do removedor de tártaro pois isso pode danificá-la.
• O reservatório deve ser utilizado acoplado em seu suporte no equipamento.
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
O acoplamento dos insertos na peça de mão do removedor de tártaro é por rosca, sendo muito simples substituí-los de acordo com o tipo de raspagem a ser efetuada. Para evitar que a peça de mão
seja danificada é importante seguir as recomendações abaixo:
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Insira o inserto na peça de mão do removedor de tártaro e gire levemente no sentido horário, até
que este fique firme.

Usando a ferramenta de substituição de inserto, fixe o inserto na peça de mão do removedor de tártaro, girando-o no sentido horário. Utilize os dedos polegar, indicador e médio (conforme figura) para
segurar a ferramenta de substituição de inserto e aperte o inserto. O aperto não deve ser excessivo.

Importante
• Danos mecânicos na peça de mão não são cobertos pela garantia.
Acionando o Equipamento
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Para ligar o equipamento, acione o botão liga/desliga, localizado no painel traseiro do módulo de controle.
O led indicador posicionado no painel frontal se acenderá, indicando que o equipamento está ligado.

Ajuste a potência de raspagem no respectivo botão no painel frontal.
Pressurize o reservatório.

Pressione o pedal para acionar a peça de mão do removedor de tártaro.
Importante
• Nunca acione a peça de mão do removedor de tártaro sem o inserto e/ou sem água.
• Pode haver perda de pressão no reservatório algumas horas após a pressurização mesmo não
utilizando o equipamento.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
O equipamento deve ser calibrado no mínimo a cada dois anos pelo fabricante. Se essa manutenção
não for realizada, o fabricante não assume qualquer responsabilidade pela segurança no funcionamento do equipamento.
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LIMPEZA E DESINFECÇÃO
O equipamento deve estar desconectado da rede elétrica antes de ser limpo a fim de evitar a exposição do usuário a choques elétricos.
A caixa de comando, o pedal e a peça de mão do removedor de tártaro podem ser limpos e desinfectados com um pano macio umedecido em álcool 70%.
A peça de mão do removedor de tártaro pode ser autoclavada, porém, este procedimento reduz a
vida útil da mesma.
Importante
• O módulo de controle e o pedal não devem ser lavados, pois isso implicará em perda da garantia.
• Não deixe escorrer líquidos no módulo de controle ou no pedal, pois isso poderá danificá-los.
• A peça de mão do removedor de tártaro não deve ser imersa em água, solução desinfetante ou
qualquer outro líquido.
• Jamais utilize estufa para esterilizar a peça de mão do removedor de tártaro, pois isso inutilizará
a mesma.
• Não autoclavar o estojo para proteção da peça de mão.
PROBLEMAS MAIS COMUNS E RESPECTIVAS SOLUÇÕES
Problema
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Causa Provável

Solução

• o inserto não está devidamente
apertado;
• o tipo de inserto utilizado não
está adequado;
O fluxo de água para a peça de • o cabo da peça-de-mão está
mão está normal, mas sem movi- rompido;
mento vibratório.
• a peça de mão está danificada;
• a placa de controle está danificada;
• botão de ajuste de potência
está no mínimo.

•
•
•
•
•
•

aperte um pouco mais o inserto;
substitua o inserto;
contate a assistência técnica;
substitua a peça de mão;
contate a assistência técnica;
reajuste a potência.

• o inserto não está devidamente
apertado;
• o tipo de inserto utilizado não
O fluxo de água para a peça de está adequado;
mão está normal, mas com movi- • a peça de mão está danificada;
mento vibratório fraco.
• a placa de controle está danificada;
• botão de ajuste de potência
está no mínimo.

•
•
•
•
•

aperte um pouco mais o inserto;
substitua o inserto;
substitua a peça de mão;
contate a assistência técnica;
reajuste a potência.

A potência de vibração não pode
ser ajustada.
O led indicador de aparelho ligado
está aceso, mas não há fluxo de
água nem vibração.

• a placa de controle está danificada;
• contate a assistência técnica;
• o pedal de acionamento está • substitua o pedal.
danificado.

O led indicador do aparelho ligado
• o pedal de acionamento está
está aceso, mas o fluxo de água e a
• substitua o pedal.
danificado.
vibração estão intermitentes.
• o cabo da peça de mão está
O led indicador do aparelho ligado
rompido;
• contate a assistência técnica;
está aceso, mas a vibração está
• o inserto não está devidamente • aperte o inserto.
intermitente.
apertado.
O led indicador de aparelho liga• cabo A/C não está conectado;
do não acende, e o aparelho não
• tomada de energia com defeito.
aciona.
Vazamento de água pelo inserto
com o pedal desacionado.
O aparelho está operante, mas
não há fluxo de água.

• conecte o cabo A/C;
• mude de tomada.

• válvula solenóide interna com
resíduos ou danificada;
• contate a assistência técnica.
• resíduos impedindo a passagem de água na peça-de-mão.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO
Conexão à Rede Elétrica
Este equipamento possui um sistema de chaveamento de tensão automático, dispensando a verificação da tensão nas tomadas. Para acioná-lo, basta ligar a chave existente na parte traseira do
equipamento.
Armazenamento e Transporte
Estocar em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e
agentes de limpeza.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Características Elétricas
• Tensão de operação: 90-240 V~;
• Freqüência do transdutor ultra-sônico: 29-30 kHz;
• Potência: 60 W.

Condições Ambientais:
• Temperatura: 10 °C - 40 °C;
• Umidade Relativa: 30 % - 75 %;
• Pressão Atmosférica: 700 hPa - 1060 hPa.
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GARANTIA
A. Os equipamentos fabricados e/ou comercializados pela DMC são garantidos por 12 (doze) meses,
a partir da data de compra, contra defeitos de fabricação.
B. A garantia cobre somente defeitos de fabricação ou de materais empregados na fabricação dos
produtos. A garantia NÃO cobre despesas de remessa.
C. A garantia é automaticamente cancelada, caso ocorram abusos elétricos, físicos, se as partes
forem alteradas, ou se ocorrerem aplicações diferentes daquelas para as quais o equipamento foi
desenvolvido.
D. No caso de equipamento reparado fora do período de garantia, a mesma só será extendida aos
componentes substituídos.
E. As causas de defeitos mais comuns são provenientes de choques físicos aplicados ao aparelho,
casos em que a garantia é cancelada.
F. A DMC não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes da utilização indevida
dos equipamentos por ela produzidos e/ou comercializados, ficando a cargo do usuário providenciar
medidas de segurança, a fim de evitar tais ocorrências.
G. A responsabilidade da DMC com relação ao uso do equipamento e suas consequências, se limita
ao valor de reposição do mesmo.

DMC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Rua Sebastião de Moraes, 831 | Jardim Alvorada | São Carlos/SP
CEP 13562-030 | CNPJ 02.827.605/0001-86
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Para maiores informações sobre nossa
tecnologia e como utilizá-la, visite o site:
www.nupen.com.br

Serviço de Atendimento
ao Cliente
0800 942 8660 (Brasil)

Assistência Técnica
DMC IMP. E EXP. DE EQUIP. LTDA.
Fone +55 (16) 2107-2323

www.dmcgroup.com.br

