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Înainte de a utiliza produsul, citiţi cu 
atenţie prezentul manual de instrucţiuni, în 

scopul utilizării corecte.
Păstraţi prezentul manual într-un loc uşor accesibil.

DLC-2000MODEL

Aparat de întărire cu lumină
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Confirmarea înainte de utilizare

Service-ul

Depozitarea

Precauţii pentru echipamentele electrice în utilizare

[ 1 ]  Acest produs poate fi deservit numai de personalul calificat în mod corespunzător.

[ 2 ]  Respectaţi instrucţiunile următoare atunci când instalaţi produsul:
(1) Instalaţi produsul într-o locaţie ferită de expunerea la apă.
(2) Instalaţi produsul într-o locaţie fără exces de presiune atmosferică, temperatură, umiditate, lumină solară, praf, conţinut de sare
       şi sulf.
(3) Nu instalaţi produsul pe suprafeţe înclinate.
 Nu scuturaţi şi nu supuneţi produsul impacturilor (inclusiv în timpul transportului).
(4) Nu instalaţi produsul într-o locaţie de depozitare a substanţelor chimice sau unde se degajă gaze.
(5) Acordaţi atenţie frecvenţei sursei de alimentare electrică, valorii tensiunii şi curentului admis (sau puterii consumate).
(6) Împământaţi corect produsul.
(7) Instalaţi produsul într-un loc uşor accesibil atunci când decuplaţi cablul de alimentare de la priză.

[ 1 ]  Citiţi următoarele precauţii înainte de utilizare:
(1) După verificarea stării contactului, caracterului polarităţii, setării cadranului şi aparatului de măsură, confirmaţi faptul că produsul  
       poate fi deservit.
(2) Verificaţi pentru a confirma că produsul este împământat corespunzător.
(3) Verificaţi pentru a confirma că toate cablurile sunt conectate corect şi complet.

[ 2 ]  Întreţinerea şi inspectarea
(1) Asiguraţi-vă că efectuaţi inspecţii regulate ale echipamentului şi componentelor.
(2) Dacă utilizaţi echipamentul după un interval de timp mai îndelungat, verificaţi-l în prealabil pentru a confirma că acesta poate fi  
       deservit normal şi în condiţii de siguranţă.

[ 1 ]  În caz de funcţionare defectuoasă nu încercaţi să reparaţi singur produsul. Descrieţi corect defectul şi dispuneţi 
         repararea produsului de profesioniştii calificaţi.

[ 2 ]  După utilizare, respectaţi indicaţiile de mai jos:
(1) Întrerupeţi alimentarea electrică după readucerea întrerupătorului de funcţionare şi a cadranului în poziţiile lor originale,  
       conform paşilor prescrişi.

(1) Respectaţi următoarele instrucţiuni privind depozitarea:
· Depozitaţi produsul într-o locaţie ferită de expunerea la apă.
· Depozitaţi produsul într-o locaţie fără exces de presiune atmosferică, temperatură, umiditate, lumină solară, praf, conţinut de 
  sare şi de sulf.
· Nu depozitaţi produsul pe suprafeţe înclinate.
· Nu scuturaţi şi nu supuneţi produsul impacturilor (inclusiv în timpul transportului).
· Nu depozitaţi produsul într-o locaţie de depozitare a substanţelor chimice sau unde se degajă gaze.

(2) După curăţarea accesoriilor, cablurilor de alimentare şi electrozilor, depozitaţi-le împreună.
(3) Asiguraţi-vă că aţi curăţat echipamentul pentru următoarea utilizare.
(4) Nu-l depozitaţi în locaţii destinate substanţelor periculoase şi/sau materialelor inflamabile.

Acest produs este un aparat de întărire cu lumină, pentru utilizare în laboratoarele dentare. Nu este destinat altor utilizări.

Instalarea

Destinaţia

Translation of the original EC declaration of conformity
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Precauţii
Înainte de a utiliza produsul, citiţi cu atenţie şi respectaţi prezentele „Precauţii”, în scopul utilizării corecte.

Notă cu privire la etichete
O serie de diferite etichete de siguranţă sunt afişate în Precauţii, pentru a asigura utilizarea 
corectă şi a preveni vătămările corporale şi daunele materiale.
Asiguraţi-vă că le înţelegeţi pe deplin înainte de a citi restul acestui manual.

AVERTISMENT

Atenţie

Această etichetă de avertizare indică o situaţie potenţial 
periculoasă, care ar putea avea ca rezultat decesul sau 
vătămările corporale grave.

Această etichetă de atenţionare indică o situaţie potenţial 
periculoasă care ar putea avea ca rezultat vătămări minore ale 
persoanelor sau daune materiale la nivelul echipamentului, ca 
urmare a utilizării necorespunzătoare.

Această etichetă indică faptul că acţiunea este interzisă.
Acţiunile specifice interzise sunt precizate pe etichetă.
(De ex. eticheta din stânga indică „Demontarea interzisă”.)

Această etichetă arată conţinutul comenzilor şi instrucţiunilor.
Conţinuturile specifice ale instrucţiunilor sunt precizate pe etichetă.
(De ex. eticheta din stânga indică „Scoateţi ştecherul”.)

Această etichetă conţine atenţionări.
Conţinuturile specifice ale instrucţiunilor sunt precizate pe etichetă.
(De ex. eticheta din stânga indică „Atenţie: vă puteţi prinde degetele în mecanism”.

Întreţinerea

Eliminarea la deşeuri

Următoarele lucrări de întreţinere trebuie efectuate aproximativ o dată pe săptămână:

Înainte de întreţinere, decuplaţi alimentarea electrică şi scoateţi ştecherul din priză.

Dacă exteriorul plăcii reflectoare a produsului se murdăreşte, curăţaţi-l cu o lavetă moale, înmuiată într-un detergent 
neutru diluat.

Dacă există obiecte în cameră, acestea pot interfera cu rotirea mesei. Îndepărtaţi-le.

Un filtru de ventilator, care reduce temperatura internă, este ataşat pe partea inferioară a produsului.
Aspiraţi praful de pe filtru cu ajutorul unui aspirator.

Dacă murdăria de pe fi ltru nu mai poate f i  
îndepărtată sau dacă acesta este rupt, procedaţi la 
înlocuirea sa.
Scoateţi capacul filtrului şi înlocuiţi filtrul vechi cu 
unul nou.

Codul de produs al fi ltrului de schimb este 
1000M20 (set de 5 buc.). Contactaţi distribuitorul.

Folosiţi acelaşi tip de şuruburi pentru capacul 
filtrului.

Curăţarea şi înlocuirea filtrului

Filtru de schimb

Capac filtru

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul său indică faptul că produsul nu trebuie eliminat la 
deşeuri împreună cu gunoiul menajer.
Pentru reciclarea corespunzătoare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, predaţi 
produsul la un punct de colectare adecvat, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE (DEEE).
Colectarea separată şi reciclarea echipamentului vechi ajută la conservarea resurselor naturale şi la 
protejarea sănătăţii omului şi a mediului.
Pentru informaţii suplimentare consultaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor 
menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
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●Nu reconfiguraţi echipamentul.
●Continuarea deservirii produsului atunci când acesta se află într-o stare anormală, cum ar fi dacă degajă 
fum sau scoate zgomote neobişnuite, poate provoca un incendiu şi/sau electrocutarea. Decuplaţi imediat 
butonul de alimentare. Asiguraţi-vă că scoateţi ştecherul şi apoi contactaţi distribuitorul.
●Dacă pătrunde apă în produs, decuplaţi mai întâi butonul de alimentare. Scoateţi apoi ştecherul şi 
contactaţi distribuitorul. Continuarea deservirii acestui produs poate cauza incendiu şi/sau electrocutare.
●Dacă în interiorul acestui produs se găsesc materiale străine, decuplaţi mai întâi butonul de alimentare. 
Scoateţi apoi ştecherul şi contactaţi distribuitorul. Continuarea deservirii acestui produs poate cauza 
incendiu şi/sau electrocutare.

●Nu dezasamblaţi acest produs decât în conformitate cu instrucţiunile. Dezasamblarea neautorizată 
a acestui produs poate provoca electrocutarea şi/sau defectarea permanentă.

●Nu blocaţi ventilatoarele din stânga, dreapta şi din partea superioară a produsului. Blocajul poate 
provoca incendii şi/sau defectarea permanentă ca urmare a creşterii temperaturii interne.

●Utilizaţi numai tensiunea de alimentare electrică indicată (c.a. 230 V). Utilizarea unei tensiuni greşite 
poate cauza incendiu şi/sau electrocutare.

●Instalaţi produsul la o distanţă de minim 5 cm faţă de perete. De asemenea, nu amplasaţi obiecte 
deasupra produsului.
●Ţineţi produsul departe de alte dispozitive de încălzire. Supraîncălzirea produsului poate cauza 
incendiu şi/sau electrocutare.

●Nu aşezaţi obiecte grele pe cablul de alimentare electrică şi reţineţi că acesta nu trebuie să fie pozat 
sub produs. Deteriorările la nivelul cablului pot cauza incendiu şi/sau electrocutare.
●Nu deterioraţi, îndoiţi, răsuciţi sau trageţi de cablul de alimentare electrică şi nu-l supuneţi niciunei 
forme de procesare. Acest lucru poate provoca incendii şi/sau electrocutare.

●Dacă acest produs nu va fi utilizat timp îndelungat, cum ar fi pe durata vacanţei etc., scoateţi 
ştecherul din priză, pentru siguranţă.
●Asiguraţi-vă că aţi scos ştecherul din priză - pentru siguranţă în timpul întreţinerii produsului.

●Nu introduceţi şi nu scoateţi ştecherul din priză cu mâinile ude. În caz contrar, vă puteţi electrocuta.
●Atunci când scoateţi aparatul din priză, nu trageţi de cablu. În caz contrar se poate produce un 
incendiu şi/sau vă puteţi electrocuta, aşa că trageţi întotdeauna de ştecher şi nu de cablu.

●Nu priviţi în interiorul produsului în timpul funcţionării. În caz contrar se pot înregistra efecte adverse 
asupra ochilor, cauzate de iluminarea oblică.

●Atunci când transferaţi produsul, decuplaţi butonul de alimentare şi scoateţi ştecherul din priză. 
Deteriorările la nivelul cablului pot cauza incendiu şi/sau electrocutare.

●Decuplaţi alimentarea electrică dacă aţi scăpat, spart sau deteriorat acest produs. Scoateţi apoi 
ştecherul şi contactaţi distribuitorul. Continuarea deservirii produsului poate cauza incendiu şi/sau 
electrocutare.

AVERTISMENT

Atenţie

Generalităţi

Instalarea

Cablurile electrice

Depozitarea

Cablurile electrice

Precauţii în utilizare

Depanarea

Specificaţii

Există materie întunecată pe lampa cu LED. 
Lampa cu LED pare să fie aproape de oprirea funcţionării.
· Pentru a garanta lungimea de undă adecvată, acest produs 
  este echipat cu două tipuri de lămpi cu LED.

→  Din totalul de 40 lămpi cu LED, opt 
       dintre ele par să emită relativ puţină 
       lumină în timpul funcţionării. Aceasta 
       este o funcţionare normală pentru astfel 
       de lămpi şi nu reprezintă un motiv de 
       îngrijorare.

Denumire produs : 

Model :

Condiţii de funcţionare :

Tensiune şi frecvenţă de operare : 

Consum de putere :

Număr cicluri :

Durată întărire :

Durată uscare :

Rotaţii pe minut :

Dimensiuni :

Dimensiunile camerei :

Greutate :

Lungime de undă a emisiei :

Număr de lămpi electrice cu LED :

Clasa izolaţiei :

LED CURE MASTER

DLC-2000

Temperatură: de la 5 la 40 °C, Umiditate: de la 10 la 

95% umiditate relativă (fără condens)

Altitudine: max. 2.000 m

230 V ~ 50 Hz

160 VA

4 cicluri

de la 5 până la 995 s

de la 5 până la 995 s (numai ciclul 4)

10 rpm (60 Hz), 8,3 rpm (50 Hz)

210(l)×220(h)×223(a) mm

135(l)×77(h)×135(a) mm

5,4 kg

375 - 495 nm

40

Clasa I

               clipeşte după ce întărirea este finalizată.
· Au fost aşezate obiecte lângă sau pe produs?
· Unele dintre lămpile cu LED pentru întărire nu clipesc.

→  Îndepărtaţi-le.
→  Contactaţi distribuitorul.

Se afişează                ,                ,                sau                . →  Contactaţi distribuitorul cu privire la 
       conţinutul afişat.
       Produsul necesită reparaţii.

               clipeşte după ce întărirea este încheiată.
· Au fost aşezate obiecte lângă sau pe produs?
· Filtrul din partea inferioară a produsului trebuie curăţat.

→  Îndepărtaţi-le.
→  Consultaţi „Întreţinerea”.

●Nu acţionaţi comutatorul de interblocare cât timp uşa este deschisă.
Acţionarea comutatorului de interblocare în timp ce uşa este deschisă în timpul funcţionării poate 
provoca afecţiuni la nivelul vederii.
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Procedura recomandată la deschiderea ambalajului produsului

Confirmaţi că accesoriile enumerate mai jos sunt prezente după deschiderea 
ambalajului produsului.
De asemenea, verificaţi să nu existe zgârieturi, adâncituri etc. la nivelul acestora.
Dacă există probleme, contactaţi imediat distribuitorul.

Accesorii

Denumire Ilustraţie buc.

Tavă

Ştift mare

Ştift mic

Manual de instrucţiuni –

Păstraţi materialul de ambalare împreună cu elementele de amortizare a şocurilor.

1

5

5

1

Setarea programului sistemului
Sistemul poate fi configurat pentru caracteristici precum dacă masa trebuie să se rotească sau nu în timpul uscării. 
De asemenea, pot fi selectate semnale acustice diferite, iar semnalul acustic de oprire a funcţionării poate fi 
modificat.
Veţi putea diferenţia după sunet care dintre aparate s-a oprit, în cazul în care folosiţi mai multe aparate concomitent.

Menţineţi apăsat butonul pentru ciclul pe care doriţi să-l modificaţi, timp de circa 1 s.
1. Rotirea mesei şi operaţiile după deschiderea şi închiderea uşii.

· Coloana superioară a indicatorului arată rotaţia. Coloana inferioară afişează                  .

· Selectaţi                  sau                  cu ajutorul butoanelor Λ şi V şi apăsaţi butonul Start/Stop.

· După afişarea                  , afişaţi                  . (implicit)

· Selectaţi                  sau                  cu ajutorul butoanelor Λ şi V şi apăsaţi butonul Start/Stop.

·                  indică dacă întărirea a reînceput la închiderea uşii după ce aceasta a fost deschisă.

                   indică faptul că întărirea s-a oprit.

2. Setări pentru avertizorul sonor (identic pentru fiecare ciclu)

· Afişaţi                   . Puteţi selecta de la                   până la                   cu ajutorul butoanelor Λ şi V.

  Configurarea este realizată în conformitate cu tabelul următor:

·                   : Dezactivare avertizor sonor

·                   : Declanşare sunet doar la terminarea întăririi

·                   : Declanşare sunet la terminarea întăririi şi în caz de eroare

·                   : Declanşare sunet la terminarea întăririi, în caz de eroare şi la apăsarea tastei enter

· Apăsaţi butonul Start/Stop

· Intraţi apoi în configurarea avertizorului sonor final

· Afişaţi                   . Cu ajutorul butoanelor Λ şi V pot fi selectate 9 tipuri de avertizoare sonore finale.

· Sunetul pentru                   este un bip lung.

· Sunetul pentru                   este un bip lung urmat de un bip.

· Sunetul pentru                   este un bip lung urmat de patru bipuri.

· Apăsaţi butonul Start/Stop după ce configurarea este finalizată.

· Menţineţi apăsat butonul pentru ciclul pe care doriţi să-l modificaţi, aproximativ 1 s, apoi apăsaţi butonul 
Start/Stop de trei ori.
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Pornirea acestui produs pentru prima dată
Porniţi produsul după instalare.
După ce semnalul „pornit” este afişat, lampa pentru ciclul 1 se aprinde, iar pe indicator apare                     ca valoare 
implicită.

Programarea operaţiunilor
Valorile indicate în tabelul de mai jos sunt preinstalate în ciclurile de la 1 la 4. Conţinutul fiecărui ciclu poate fi modificat 
prin programarea operaţiunilor.

Operaţii de întărire
Selectaţi ciclul şi începeţi întărirea.

Alte operaţiuni în timpul întăririi
· Apăsaţi butonul Start/Stop în timpul întăririi:
Operaţiunile vor fi oprite, iar întărirea întreruptă. Totuşi, conţinutul programului nu se modifică.
· Deschiderea uşii în timpul întăririi:
Iradierea cu lumină şi rotirea mesei sunt oprite. Şi numărătoarea inversă este întreruptă. Odată ce uşa este din nou închisă, 
întărirea este reluată.

Exemplu :  În cazul modificării duratei de întărire a ciclului 2, de la 30 la 50 s:

Sfat :  Valoarea poate fi modificată rapid prin apăsarea şi menţinerea apăsată a butoanelor Λ şi V.

NOTĂ :                       înseamnă durata uscării (DRY), iar                   înseamnă durata întăririi (CURE).
                   Dacă butonul ciclului 4 este apăsat în timpul                   sau în timp ce durata întăririi este afişată, durata uscării nu   
                   este modificată, însă indicatorul trece pe „modificare durată întărire” .

NOTĂ : O operaţiune de întărire poate fi oprită de setările de program corespunzătoare ale sistemului.

1. Apăsaţi butonul ciclului 2. Valoarea                     va fi afişată pe 
indicator.

2. Afişaţi                     prin apăsarea butoanelor Λ şi V.

Exemplu : Întărire în ciclul 4 (Durata uscării este de 120 s, iar cea a întăririi de 90 s în ciclul 4.)

Exemplu :  În cazul modificării duratei de uscare a ciclului 4 de la 60 la 100 s şi a duratei de întărire de la 90 la 115 s.
1. Apăsaţi butonul ciclului 4 şi selectaţi ciclul 4.
2.                  şi                  se afişează alternativ; afişaţi                  apăsând pe butoanele Λ şi V.
3. Apăsaţi butonul ciclului 4 dacă valoarea afişată este corectă.
4.                  şi                  se afişează pe indicator; afişaţi                  apăsând concomitent pe butoanele Λ şi V.
5. Apăsaţi ciclul 4 dacă valoarea afişată este corectă.

ciclu 1
ciclu 2
ciclu 3
ciclu 4

–
–
–

60

10
30
90
90

Durată uscare (s) Durată întărire (s)

1. Puneţi o proteză dentară în tava prevăzută.
    Deschideţi uşa şi aşezaţi tava pe masa rotativă, în centru.
2. Închideţi uşa şi selectaţi ciclul 4.
3. Apăsaţi butonul Start/Stop.
4. Indicatorul începe numărătoarea inversă în decremente de 1 s.
5. După uscare, începe numărătoarea inversă pentru durata întăririi, iar iradierea cu lumină este pornită.
6. Un semnal sonor se aude în momentul în care durata rămasă pentru întărire a ajuns la 0, iar întărirea este finalizată.

Denumirile şi funcţiile componentelor Operaţiuni

Pregătiri înainte de utilizare

Întrerupător de alimentare : Întrerupătorul de alimentare al acestui produs
Panou de deservire  : Operează programe pentru fiecare ciclu
Uşă : Uşa camerei de tratament; radiaţia 
 foto este întreruptă dacă uşa este 
 deschisă în timpul funcţionării protejate 
 de comutatorul de interblocare.

Funcţiile panoului de deservire

Butonul Ciclu : Selectează cicluri de la 1 la 4; durata uscării poate fi programată în ciclul 4.

Indicator cu trei cifre : Afişează durata întăririi; indicatorul arată durata de întărire rămasă sub formă de 

 numărătoare inversă, în secunde.

Buton cu săgeată sus/jos : Schimbă durata de întărire şi de uscare la fiecare ciclu.

Buton START/STOP : Buton Start pentru întărire; dacă butonul este apăsat în timpul funcţionării, opreşte întărirea.

Instalarea 

Instalaţi produsul pe o suprafaţă sigură, orizontală.
Instalaţi-l la o distanţă de minim 5 cm faţă de perete şi de alte echipamente pe laterale.
De asemenea, nu amplasaţi obiecte pe produs.

Rezumatul programelor
· Acest produs are în memorie 4 programe de întărire diferite.
· Dacă este pornit ciclul 4, pentru a usca răşina înainte de întărirea cu lumină, puteţi programa o durată de uscare care să  
  nu includă iradierea cu lumină. După aceea, porniţi iradierea cu lumină şi întărirea.
· Spre deosebire de ciclul 4, uscarea nu este inclusă în ciclurile 1, 2 şi 3; iradierea cu lumină este pornită imediat ce este 
  activat ciclul.

Pregătirea sursei de alimentare
Acest produs este destinat utilizării cu o sursă de 230 V ~. Conectaţi cablul de alimentare la o priză de 230 V cu 
împământare.

Uşă

Panou de deservire

Întrerupător de alimentare

Locaţie • Condiţii de mediu
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