XO® 4 -1
Quick Guide
Ανοίξτε/κλείσετε το ΧΟ 4
με τον πράσινο κεντρικό
διακόπτη.
Όταν σηκωθεί ένα από
τα κοπτικά εργαλεία
ελέγχονται από τον ΧΟ
ποδοδιακόπτη – δείτε
επόμενη σελίδα.
Με τα κοπτικά εργαλεία
σε αρχική θέση ελέγχονται
οι λειτουργίες της ΧΟ 4
έδρας και καρέκλας με τον
ΧΟ Ποδοδιακόπτη και ΧΟ
Χειριστήριο.
Ενεργοποίηση του
πτυελοδοχείου χειροκίνητα
είτε με
η στον
ποδοδιακόπτη με
.

Έδρα και Καρέκλα
Η αναρρόφηση
ενεργοποιείτε αυτόματα
με την άρση των σωλήνων
από τις θέσεις τους.
Λειτουργία του ΧΟ 4
Προβολέα από τον οπτικό
αισθητήρα κάτω από την
κεφαλή του.
Κρατήσετε το χέρι σας στο
πεδίο ενεργοποίησης του
αισθητήρα για λιγότερο
από 1¨ και ο προβολέας
ανοίγει/κλίνει. Κρατήσετε το
χέρι σας περισσότερο για
αλλαγή έντασης του φωτός.
Με το
ενεργοποιήσετε
το συνδεδεμένο κουδούνι.

Φέρετε την ΧΟ 4 Καρέκλα
στη Θέση 1 με 1 και στη
Θέση 2 με 2 .
πηγαίνει
Με ένα πάτημα
σε θέση ξεπλύματος.

Επείγων ακινητοποίηση
καρέκλας: Σταματήσετε
την καρέκλα άμεσος εν
κινήσει με οποιοδήποτε
πλήκτρο του ΧΟ Ποδ/πτη ή
Χειριστηρίου (εκτός ).

Με δεύτερο πάτημα
πηγαίνει στην μηδενική
θέση.
Αν
πατηθεί δυο
φορές σε λιγότερο από
1¨ η καρέκλα πηγαίνει σε
μηδενική θέση.
Πηγαίνετε στη προηγούμενη
θέση με LP .

Ενεργοποιήσετε το
ποτηράκι με
.
Θέση 1
Θέση 2
Μία: Ξέβγαλμα
Δυο: Μηδενική

ΧΟ Χειριστήριο στη βάση της
καρέκλας

Τελευταία Θέση
Ανέβασμα
Κατέβασμαl
Πλάτη: μπροστά
Πλάτη: πίσω

Κουδούνι
Πτυελοδοχείο

και

διακόπτες

Αισθητήρας φως

ΧΟ Ποδοδιακόπτης

Ποτήρι

Μοτέρ

Τουρμπίνα

Υπέρηχος

Τραβήξετε το μοτέρ
μπροστά και ελέγξτε το με
τον ΧΟ Ποδοδιακόπτη.

Τραβήξετε την τουρμπίνα
μπροστά και ελέγξτε την με
τον ΧΟ Ποδοδιακόπτη.

Τραβήξετε τον υπέρηχο
μπροστά και ελέγξτε την με
τον ΧΟ Ποδοδιακόπτη.

Λειτουργήσετε το με
την φορά των δεικτών
του ρολογιού με
και
αντίθετα με
εύρος 250
- 40,000 σ.α.λ.

Ξεκινήσετε/σταματήσετε
την τουρμπίνα με
ή .

Ξεκινήσετε/σταματήσετε την
ταλάντωση του υπέρηχου
με
ή .

Αλλάξετε την επιλογή του
σπρέι: νερό & αέρας, μόνο
αέρας ή όχι σπρέι με .

Αλλάξετε την επιλογή του
σπρέι: νερό & αέρας ή όχι
σπρέι με .

Διαλέξτε 3 επίπεδα
ταλάντωσης:
Αυξήσετε επίπεδο
Μειώσετε επίπεδο

.
.

Δείτε το παρών επίπεδο
ταλάντωσης στην οθόνη:
Ελάχιστο
Μεσαίο
Μέγιστο

Φωτοπολυμερισμός

Ενδοστωματ-ική
Κάμερα

Τραβήξετε τον
φωτοπολυμερισμός
μπροστά και ελέγξτε την με
τον ΧΟ Ποδοδιακόπτη.

Σε αντίθεση με όλα τα άλλα
κοπτικά εργαλεία μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε την
ενδοστοματική κάμερα σε
συνδυασμό και με άλλο
εργαλείο.

Ο προκαθορισμένος χρόνος
έκθεσης είναι 20¨.
Αρχίστε το
φωτοπολυμερισμό με
ή .
Ακούγεται ένα ήχος μπιπ
μετά από κάθε 10¨.

Τραβήξετε την κάμερα
μπροστά και θα δείτε την
εικόνα στην οθόνη.

Σπρέι
(νερό και αέρας)
Νερό μόνο
Αέρας μόνο
Χωρίς αέρα και
νερό

Ελέγχετε την κάμερα με τον
ΧΟ Ποδοδιακόπτη όταν δεν
είναι ενεργό άλλο εργαλείο.
Εναλλαγή μεταξύ
«παγώματος» και «εικόνας»
με .
Η επιλογή «παγώματος»
προϋποθέτει και την
εγκατάσταση σχετικού
προγράμματος στον
συνδεδεμένο Η/Υ.

Περιστροφή αντίθετα με
τους δείκτες του ρολογιού
Περιστροφή με τους δείκτες
του ρολογιού
Επιλογή σπρέι
Ταλάντωση υπέρηχου
Επιλογή νερού υπέρηχου
Αύξηση ταλάντωσης
- υπέρηχος
Μείωση ταλάντωσης
- υπέρηχος
Ενεργοποίηση
φωτοπολυμερισμού
Πάγωμα/εικόνα
ενδοστοματικής κάμερας
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Συντήρηση

Ενέργειες Αντιβακτηριακού Ελεγχου

Αν ο ΧΟ
Ποδοδιακόπτης
γλιστράει στο πάτωμα
όταν ενεργοποιείτε:
Καθαρίσετε της
λαστιχένιες επαφές με
βενζίνη.

Το πρωί πριν τον
πρώτο ασθενή

Το βράδι μετά το
τελευταίο ασθενή

1. Τελειώστε τη διαδικασία 		
		 καθαρισμού σωληνώσεων:
- Ελέγξετε ότι τα εργαλεία
		 βρίσκονται ακόμα στο 		
		 πτυελοδοχείο
- Ανοίξετε την έδρα
- Αυτόματα οι σωληνώσεις 		
νερού καθαρίζονται με 		
		 απολυμαντικό υγρό
- Ελέγξτε την παρούσα 		
		 κατάσταση στην οθόνη

1.		
		
		

2. Τοποθετήστε 			
		 αποστειρωμένα/νέα:
- Λάστιχο εργαλείων
- Κοπτικά εργαλεία
- Ποτήρι
- Χειρολαβές γέφυρας, 		
		 προβολέα, οθόνης
- Φίλτρα & ακροφύσια 		
		 αναρροφήσεων

- Πτυελοδοχείο, φίλτρο 		
		 αμαλγάματος & βάση

Μετά από κάθε ασθενή
1. Αφαιρέστε μολυσμένα:
- Κοπτικά εργαλεία
- Λάστιχο εργαλείων
- Ποτήρι
- Χειρολαβές γέφυρας, 		
		 προβολέα, οθόνης
2. Καθαρίστε και απολυμάνετε
		 τις επιφάνειες

XO CARE A/S
Usserød Mølle
DK 2970 Hørsholm
Denmark
+45 70 20 55 11
info@xo-care.com
www.xo-care.com

3. Προσαρμόστε 			
		 αποστειρωμένα/νέα:
- Λάστιχο εργαλείων
- Κοπτικά εργαλεία
- Ποτήρι
- Χειρολαβές γέφυρας, 		
		 προβολέα, οθόνης

Απολύμανση 			
αναρροφήσεων:
Ενεργοποίηση S
Τοποθετήσετε τους σωλήνες
στις υποδοχές

- Ελέγξτε την παρούσα 		
		 κατάσταση στην οθόνη

Σύστημα απολύμανσης
σωληνώσεων νερού.

S

2.		 Αφαιρέστε μολυσμένα:
- Κοπτικά εργαλεία
- Λάστιχο εργαλείων

Σωλήνες αναρρόφησης
προσαρμοσμένες στις υποδοχές
απολύμανσης αναρροφήσεων.

		 ποτηριού (στρέψτε την
		 βάνα πριν αφαιρέσετε το
		 πτυελοδοχείο)
- Χειρολαβές γέφυρας, 		
		 προβολέα, οθόνης
- Φίλτρα & ακροφύσια 		
		 αναρροφήσεων

Αφαίρεση πτυελοδοχείου

3.		 Καθαρίστε και απολυμάνετε
		 τις επιφάνειες & την 		
		 ταπετσαρία της καρέκλας
4.		
		
		
		
		
		

Προσαρμόστε 			
αποστειρωμένα/νέα:
Πτυελοδοχείο, φίλτρο 		
αμαλγάματος & βάση
ποτηριού (στρέψτε την 		
βάνα μετά την τοποθέτηση
του πτυελοδοχείου)

5.		
		
		
		
		
		
		
		

Αρχίσετε την διαδικασία 		
απολύμανσης σωληνώσεων
νερού:
τοποθετήσετε τα εργαλεία
στην βάση στο 			
πτυελοδοχείο
Πατήστε
για ν’ αδειάσει
το δοχείο
σβήσετε την έδρα 		
αφήνοντας τα εργαλεία στο
πτυελοδοχείο

Μέρη ΧΟ 4 που κλιβανίζονται
(134ο)

Μέρη που καθαρίζονται στον
θερμο-αποστειρωτή (90ο)

Καθαρίζετε τις πλαστικές βάσης του
ΧΟ Ποδοδιακόπτη συχνά με βενζίνη

