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ELL Ο ΔΗΓΙΕ Σ ΧΡ ΗΣΗΣ

1 Σύμβολα
1.1 Περιγ ραφές συμβόλων
Σύ μβ ο λο Περ ιγρ αφή Σύ μβ ο λο Περ ιγρ αφή

Κατασκευαστής . Αριθμός καταλόγου.

Σήμανση CEμε τον αριθμό του κοινοποιημένου
οργανισμού.

Συμβουλευτ ε ίτ ε τ ις οδηγίες χρήσε ις ή τ ις
ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟ ΙΗΣΗ:κίνδυνος που μπορε ίνα
οδηγήσε ισε ελαφρύ ή μέτριο τραυματ ισμό ή
ζημία στη συσκευή αν δεν τηρηθούν σωστά οι
οδηγίες ασφαλε ίας .

Ιατροτ εχνολογικό προϊόν .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:κίνδυνος που μπορε ίνα
οδηγήσε ισε ελαφρύ ή μέτριο τραυματ ισμό ή
ζημία στη συσκευή αν δεν τηρηθούν σωστά οι
οδηγίες ασφαλε ίας .

Εξουσιοδοτημένος αντ ιπρόσωπος ECστην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Φοράτ ε προστατ ευτ ικά γάντ ια. Κωδικός παρτ ίδας .

Κωδικός μήτρας δεδομένων για πληροφορίες
προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του UDI

(αποκλε ιστ ική ταυτοποίηση ιατροτ εχνολογικού
προϊόντος ) .

Όριο θερμοκρασίας .

Όριο υγρασίας . Όριο ατμοσφαιρικής πίεσης .

Κρατήστ ε μακριά από βροχή. Γενικό σύμβολο για ανάκτηση/ανακύκλωση.

Προε ιδοποίηση:σε συμφωνία με το
ομοσπονδιακό δίκαιο (ΗΠΑ) ,η συσκευή αυτή
διατ ίθεταιπρος πώληση μόνο κατόπιν σύστασης
αναγνωρισμένου επαγγελματ ία.

Ανακυκλώσιμα ηλεκτρικά καιηλεκτρονικά υλικά.
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2 Ταυτότητα &
Προβλεπόμενη
χρήση
2.1 Ταυτότητα
Ιατροτεχνολογ ικά προ ϊόντα
κατασκευασμένα από Bien-Air Dental SA.

Τύπος :

ΚΟΡΔΟΝΙ ISOLITE/MC2 GREY
Γκρ ι κορδ όνι με σταθ ερό σύνδ εσμο .

ΚΟΡΔΟΝΙ ISOLITE/MC2 COILED
BLACK
Μαύρο σπειροειδ ές κορδ όνι με σταθ ερό
σύνδ εσμο .

ΚΟΡΔΟΝΙ ISOLITE/MC2 SWIVEL
GREY
Γκρ ι κορδ όνι με περ ιστρεφ όμενο
σύνδ εσμο .

ΚΟΡΔΟΝΙ ISOLITE WATER ADJ
GREY
Γκρ ι κορδ όνι με δ ακτύλιο γ ια τη ρύθμιση
της ροής του ψεκαζ νερού .

ΚΟΡΔΟΝΙ ISOLITE SWIVEL GREY
Γκρ ι περ ιστρεφ όμενο κορδ όνι με
περ ιστρεφ όμενο σύνδ εσμο .

Αυτό τα κορδ όνια προορ ίζονται γ ια
χρήση με μοτέρ ISOLITE LK & ISOLITE LED
(από αυτό το σημείο και εφ εξής
αναφ ερόμενα ως τύπος μοτέρ MC2).

Πε ριγραφή:
Τα κορδ όνια είναι βασικά εξαρτήματα που
προορ ίζονται γ ια τη σύνδ εση των μοτέρ
με τις κονσόλες /τον ηλεκτρ ικό πίνακα του
μοτέρ μετάδ οσης κίνησης .

2.2 Προβλεπόμενη χρήση
Προ ϊόν προορ ιζόμενο γ ια χρήση στη
γ ενική οδ οντιατρ ική η οπο ία περ ιλαμβάνει
επανορθωτική οδ οντιατρ ική , προληπτκή

οδ οντιατρ ική και ορθοδ οντικές
θ εραπείες .

2.3 Πληθυσμός -
στόχος ασθενών
Ο πληθυσμός - στόχος ασθ ενών γ ια τη
συσκευή περ ιλαμβάνει οπο ιοδ ήποτε
άτομο επισκέπτεται το ιατρείο
οδ οντιάτρου γ ια να λάβει θ εραπεία
σύμφωνα με την προβλεπόμενη ιατρ ική
πάθηση . Δεν υπάρχει περ ιορ ισμός όσον
αφ ορά την ηλικία , τη φ υλή ή το
πολιτ ιστικό υπόβαθρο . Ο προβλεπόμενος
χρήστης είναι υπεύθ υνος γ ια την επιλογ ή
επαρκούς συσκευής γ ια τον ασθ ενή
σύμφωνα με τη συγ κεκρ ιμένη κλινική
εφ αρμογ ή .

2.4 Προβλεπόμενος
χρήστης
Προ ϊόν προορ ιζόμενο μόνο γ ια
επαγ γ ελματική χρήση . Χρήση από
οδ οντιάτρους και επαγ γ ελματίες του
τομέα της οδ οντιατρ ικής .

2.5 Περιβάλλον χρήσης
Επαγ γ ελματικό περ ιβάλλον χώρου
παροχής υγ ειονομικής πείθ αλψης .

2.6 Προβλεπόμενες
ιατρικές
παθήσεις
Γενική οδ οντιατρ ική που περ ιλαμβάνει την
επανορθωτική οδ οντιατρ ική , την
προληπτική οδ οντιατρ ική , την
ορθοδ οντική και αφ ορά τη συντήρηση
και αποκατάσταση της υγ είας των
δ οντιών.

2.7 Αντενδείξεις ασθενών
και ανεπιθύμητες ενέργ ειες
Δεν υπάρχουν συγ κεκρ ιμένες
αντενδ είξεις ή ανεπιθ ύμητες ενέργ ειες ή
προειδ οπο ίηση γ ια τη συσκευή όταν
γ ίνεται η προβλεπόμενη χρήση .
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2.8 Σε περίπτωση
ατυχήματος
Εάν συμβεί ατύχημα , η συσκευή δ εν
πρέπει να χρησιμοπο ιηθ εί.

Εάν συμβεί σοβαρό περ ιστατικό σε σχέση
με τη συσκευή , αναφ έρετέ το στην
αρμόδ ια αρχή της χώρας , καθώς και στον
κατασκευαστή δ ιαμέσου του τοπικού
δ ιανομέα . Τηρείτε τους σχετικούς
εθ νικούς κανονισμούς γ ια λεπτομερείς
δ ιαδ ικασίες .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οπο ιαδ ήποτε άλλη χρήση πέραν εκείνων
γ ια τις οπο ίες προορ ίζεται η συσκευή
είναι αυθαίρετη και δ υνητικά επικίνδ υνη .

3 Ασφάλεια
χρήστη και
ασθενούς :
Προειδοποιήσεις
και
προφυλάξεις κατά
τη χρήση
Αυτό το ιατροτεχνολογ ικό προ ϊόν πρέπει
να χρησιμοπο ιείται από επαγ γ ελματίες
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές
δ ιατάξεις που αφ ορούν την εργ ασιακή
ασφ άλεια , τα μέτρα υγ είας και πρόληψης
ατυχημάτων, και αυτές τις οδ ηγ ίες
χρήσης .

Σε συμφωνία με αυτές τις δ ιατάξεις , ο
χρήστης είναι υπεύθ υνος να δ ιασφ αλίσει
ό τι χρησιμοπο ιεί μόνο συσκευές που
βρ ίσκονται σε άρ ιστη κατάσταση
λειτουργ ίας .

Ηλε κτρική ασφάλε ια:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ηλεκτρ ική ασφ άλεια μπορεί να

θ εωρηθ εί σύμφωνη με το πρότυπο IEC
60601- 1 μόνο όταν η συσκευή
χρησιμοπο ιείται σε συμβατές συσκευές
Bien- Air Dental (drive motor και μoτέρ ).
Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοπο ιείται μόνο
τροφ οδ οτικό με 2 MOPP.

Ηλε κτρομαγνητ ική
συμβατότητα:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
l Η ηλεκτρομαγ νητική συμβατότητα

υφ ίσταται μόνο όταν η συσκευή
χρησιμοπο ιείται σε συμβατές
συσκευές (drive motor και μοτέρ ).

l Καθώς η συμμόρφωση με το
δ ιεθ νές πρότυπο IEC60601- 1- 2 δ εν
εγ γ υάται αντοχή στο 5G
παγ κοσμίως (εξαιτ ίας των
δ ιαφ ορετικών ζωνών συχνοτήτων
που χρησιμοπο ιούνται σε τοπικό
επίπεδ ο ), αποφ ύγ ετε την παρουσία
συσκευών εξοπλισμένων με
ευρυζωνικά κυψελοειδ ή δ ίκτυα 5G
στο κλινικό περ ιβάλλον ή
βεβαιωθ είτε ότι η λειτουργ ία του
δ ικτύου αυτών των συσκευών είναι
απενεργ οπο ιημένη κατά την κλινική
δ ιαδ ικασία .

Προς αποφυγή πιθανής έ κρηξης ,
πρέ πε ι ν α λαμβάν ον ται υπόψη οι
ακόλουθε ς προε ιδοποιήσε ις :

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60601-1:2005
+A1 2012 / Παράρτημα G, ηλεκτρ ικές
συσκευές (μοτέρ , πίνακες ελέγ χου ,
ταχυσύνδ εσμο ι και εξαρτήματα ) μπορούν
να χρησιμοπο ιηθ ούν με ασφ άλεια σε
ιατρ ικό περ ιβάλλον στο οπο ίο
χορηγ ούνται στον ασθ ενή δ υνητικά
εκρηκτικά ή εύφ λεκτα μείγ ματα
αναισθητικών ουσιών μόνο εάν:

l Η απόσταση μεταξύ του μοτέρ και
του αναπνευστικού κυκλώματος
υπερβαίνει τα 25 cm.

l Το μοτέρ δ εν χρησιμοπο ιείται
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ταυτόχρονα με τη χορήγ ηση των
αναισθητικών ουσιών στον ασθ ενή .

Προς αποφυγή πιθανής
μόλυν σης , πρέ πε ι ν α
λαμβάν ον ται υπόψη οι
ακόλουθε ς προε ιδοποιήσε ις :

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
l Το ιατρ ικό προσωπικό που

χρησιμοπο ιεί και πραγ ματοπο ιεί τη
συντήρηση ιατροτεχνολογ ικών
προ ϊόντων που έχουν μολυνθ εί ή
μπορεί να μολυνθούν πρέπει να
συμμορφώνονται με τις παγ κόσμιες
προφ υλάξεις , ειδ ικά με τη χρήση
εξοπλισμού ατομικής προστασίας
(γ άντια , προστατευ τικά γ υαλιά ,
κτλ.). Ο χειρ ισμός των μυτερών και
αιχμηρών οργ άνων πρέπει να γ ίνεται
με μεγ άλη φ ροντίδ α .

Προς αποφυγή υλικής ζημίας ,
πρέ πε ι ν α λαμβάν ον ται υπόψη οι
ακόλουθε ς προε ιδοποιήσε ις :

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
l Σε περ ίπτωση υπερβολικών

δ ονήσεων, μη κανονικής
θ έρμανσης , ασυνήθ ιστου θορύβου
ή άλλων ενδ είξεων που
υποδ εικνύουν δ υσλειτουργ ία της
συσκευής , η εργ ασία πρέπει να
δ ιακοπεί αμέσως . Σε αυτή την
περ ίπτωση , επικο ινωνήστε με ένα
κέντρο επισκευής εγ κεκρ ιμένο από
τη Bien-Air Dental AE.

l Ποτέ μη συνδ έετε όργ ανα σε
μικρομότορ σε λειτουργ ία .

l Μην ψεκάζετε κανένα λιπαντικό ή
δ ιάλυμα καθαρ ισμού μέσα στο
μoτέρ .

l Ποτέ μην ξεπλύνετε τη συσκευή γ ια
να την ψύξετε .

l Ε ίναι απαραίτητο να χρησιμοπο ιείτε
ξηρό , καθαρό συμπιεσμένο αέρα
στην οδ οντιατρ ική μονάδ α
προκειμένου να δ ιασφ αλίσετε τη

μεγ άλη δ ιάρκεια ζωής της
συσκευής . Διατηρήστε την
πο ιότητα του αέρα και του νερού
μέσω τακτικής συντήρησης του
συμπιεστή και των συστημάτων
φ ιλτραρ ίσματος . Η χρήση
αφ ιλτράρ ιστου σκληρού νερού θα
οδ ηγ ήσει σε πρόωρη έμφ ραξη των
σωλήνων και των συνδ έσμων.
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4 Περιγραφή
4.1 Επισκόπηση
ΣΧ. 1

(1) Περ ίβλημα
(2) Ενισχυμένο τμήμα του περ ιβλήματο ς
(3) Σύνδ εση μο τ έρ

Σημείωση : Ο ι τ εχνικές προδ ιαγ ραφ ές , ο ι απε ικονίσ ε ις και ο ι δ ιασ τ άσ εις που
συ μπερ ιλαμβάνοντ αι σ ε αυ τ ές τ ις οδ ηγ ίες ε ίναι απλώς ενδ ε ικτ ικές . Δεν μπορού ν να
θ εμελιώσου ν καμία αξίωση .

Η πρωτότ υπη γ λώσσα αυ τών των οδ ηγ ιών χρ ήσης ε ίναι η αγ γ λική .

Για περ αιτ έρω πληρ οφ ορ ίες , επικο ινωνήσ τ ε με τ ην Bien-Air Dental ΑΕ στ η δ ιεύ θυ νση
που αναγ ράφ ετ αι σ τ ο οπισ θόφ υ λλο .

8
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4.2 Συναρμολόγηση και προετοιμασία

Εικο νό γρ αμμα σε χρ ήση

Μετακινήστ ε προς την κατ εύθυνση που
υποδε ικνύεται.

Μετακινήστ ε μέχριτ ο στοπ,στην
κατ εύθυνση που υποδε ικνύεται.

1. Ελέγ ξτε ότι το οπίσθ ιο μέρος του μοτέρ και του συνδ έσμου του κορδ ονιού είναι
καθαρό και στεγ νό .

2. Συνδ έστε (χωρ ίς το δ ακτύλιο δ ιαχωρ ισμού ) το μοτέρ στο κορδ όνι του προ ϊόντος
όπως φ αίνεται στο ΣΧ. 2.

3. Γυρ ίστε το γ ια να βρείτε την ακρ ιβή θ έση και πιέστε το μέσα στο μοτέρ .

4. Κρατώντας το μοτέρ , β ιδώστε πλήρως το χιτώνιο του κορδ ονιού στην πίσω σύνδ εση
του μοτέρ (ΣΧ. 3).

9
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Αλλ του δακτ στ ε γαν :

ΣΧ. 4

Συνδ έσεις δ ακτυλίου στεγ ανοπο ίησης REF 705.02.08-010.

10
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4.3 Συναρμολόγηση
ΣΧ. 5

Διατηρήστε την αρχική ευθ υγ ράμμιση των καλωδ ίων και των σωλήνων. Ε ισαγ άγ ετε το
κορδ όνι στη στερέωση της οδ οντικής μονάδ ας τοποθ ετώντας το ενισχυμένο τμήμα
του κορδ ονιού (10) στη ζώνη τσακίσματος (ΣΧ. 5a).

Το καλώδ ιο ασφ άλισης (9) πρέπει να στερεωθ εί στο πλαίσιο της μονάδ ας ή της
επιτραπέζιας συσκευής γ ια να αποφ ευχθ εί οπο ιαδ ήποτε έλξη στα καλώδ ια και του ς
σωλήνες (ΣΧ. 5b).
Ο εξωτερ ικός σωλήνας δ εν πρέπει να τσαλακωθ εί μετά την εγ κατάσταση . Η μέγ ιστη
αντίσταση στην έλξη είναι 60N.

Πε ριγραφή ΣΧ. 5

1. Ø 1,5/2,5 mm ψεκασμός αέρα (μικρό λευκό ) με “A” ή (μπλε)
2. Ø 1,5/2,5 mm ψεκασμός νερού (μικρό λευκό ) με “W” ή (πράσινο )

3. Ø 1,5/2,5 mm ψύξη μοτέρ (μικρό λευκό ) ή (δ ιάφ ανο ) Ø2,8/4,1 mm

4.4. (+) κόκκινο : μοτέρ
5.5. Μαύρο : μοτέρ
6.6. (+) καφ έ : λαμπτήρας
7.7. (0V) μπλε : λαμπτήρας
8.8. Εφ εδ ρ ικός δ ακτύλιο ς
9. Κορδ όνι ασφ άλισης
10. Μεταλλική ενίσχυση του περ ιβλήματος

11
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ΣΧ. 6 ΣΧ. 7

1. Το κωνικό κομμάτι που παρέχεται μπορεί να είναι χρήσιμο γ ια τη σύνδ εση του σωλήνα
ψύξης στο σωλήνα της μονάδ ας (ΣΧ. 6 & ΣΧ. 7).
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4.4 Τεχ νικά δεδομένα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Αυτά τα κορδ όνια δ εν είναι κατάλληλα γ ια πίεση μεγ αλύτερη από 5 bar (500 kPa, 72 psi).

Τυπικό μήκος
1,7 ή 2 m

Ειδικό μήκος
3 m

Σημείωση : Δε ίτ ε τ α τ εχνικά δ εδ ομένα τ ου μικρ ομότ ορ MOT ISOLITE LED (REF 1600681-001)
ή τ ου μικρ ομότ ορ MOT ISOLITE LK (1600078-001) γ ια περ ισσότ ερ ες πληρ οφ ορ ίες .

4.5 Ταξινόμηση
Κατηγ ορ ία ΙIa σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ ) 2017/745 γ ια τα
ιατροτεχνολογ ικά προ ϊόντα .

4.6 Επιδόσεις
Δεν υπάρχουν επιδ όσεις που αφ ορούν μόνο το κορδ όνι. Ανατρέξτε στο IFU του
συμβατού μικρομότορ MOT ISOLITE LED (REF 1600681-001) ή του MOT ISOLITE LK (1600078-
001).

4.7 Συνθήκες λειτουργ ίας

Συ νθ ήκες λειτο υ ρ γία ς

Εύρος θερμοκρασίας : +10°C— +35°C (+50°F— +95°F)

Σχετ ικό εύρος υγρασίας : 30%— 80%

Εύρος πίεσης του αέρα: 700 hPa — 1060 hPa

13
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5 Συντήρηση και επισκευή
5.1 Συντήρηση – Γενικές πληροφορίες

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
l Μη αποστειρώσιμο .
l Ποτέ μην βυθ ίζετε το κορδ όνι σε απολυμαντικά δ ιαλύματα (ο ι σύνδ εσμο ι δ εν

πρέπει ποτέ να βυθ ίζονται εντελώς ).
l Μην χρησιμοπο ιείτε συσκευή καθαρ ισμού υπερήχων.

5.2 Πλύση
Καθαρ ίστε με ένα καθαρό πανί εμποτισμένο είτε με νερό βρύσης , αποστειρωμένο
απιονισμένο (απιονισμένο ) νερό είτε με οπο ιοδ ήποτε κατάλληλο προ ϊόν γ ια τη δ ιάλυση
πρωτεϊνών και υπολειμμάτων αίματος .

5.3 Απόπλυση
Αφαιρέστε τα υπολείμματα του προ ϊόντος με ένα καθαρό πανί εμποτισμένο είτε σε νερό
βρύσης είτε σε αποστειρωμένο απιονισμένο (απιονισμένο ) νερό .

5.4 Στέγ νωμα

Ψεκάστε το εξωτερ ικό του κορδ ονιού με Spraynet® και στη συνέχεια αφ αιρέστε την
περ ίσσεια του με ένα μη υφ αντό πανί. Μη χρησιμοπο ιείτε προ ϊόντα που περ ιέχουν
ακετόνη , χλώρ ιο ή λευκαντικό .

5.5 Συσκευασία και αποθήκευση

Συ νθ ήκες απο θ ήκευ ση ς

Εύρος θερμοκρασίας : 0°C— +40°C (+32°F— +104°F)

Σχετ ικό εύρος υγρασίας : 10%— 80%

Εύρος πίεσης του αέρα: 650 hPa — 1060 hPa

Κρατήστ ε μακριά από βροχή

Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και απαλλαγ μένο από σκόνη περ ιβάλλον.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Αν το ιατροτεχνολογ ικό προ ϊόν έχει αποθηκευτεί στο ψυγ είο , αφ ήστε το να πάρει
θ ερμοκρασία δωματίου πρ ιν το χρησιμοπο ιήσετε .

5.6 Επισκευή
Η Bien-Air Dental ΑΕ συνιστά ο χρήστης να αλλάζει το κορδ όνι κάθ ε δ ύο χρόνια .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ποτέ μην αποσυναρμολογ είτε τη συσκευή . Για οπο ιαδ ήποτε ερώτηση , επικο ινωνήστε με
τον τακτικό προμηθ ευτή σας ή με το κέντρο εξυπηρέτησης της Bien-Air Dental.

6 Μεταφορά και απόρριψη
6.1 Μεταφορά

Συ νθ ήκες μεταφο ρ ά ς

Εύρος θερμοκρασίας : -20°C— +50°C (-4°F— +122°F)

Σχετ ικό εύρος υγρασίας : 5%— 80%

Εύρος πίεσης του αέρα: 650 hPa — 1060 hPa

Κρατήστ ε μακριά από βροχή

6.2 Απόρριψη

Η απόρρ ιψη αυτής της συσκευής πρέπει να πραγ ματοπο ιείται σε συμφωνία με την
ισχύουσα νομοθ εσία .

Η συσκευή αυτή πρέπει να ανακυκλώνεται. Ο ηλεκτρ ικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός
ενδ έχεται να περ ιέχει επικίνδ υνες ουσίες που θ έτουν σε κίνδ υνο την υγ εία και το
περ ιβάλλον. Ο χρήστης πρέπει να επιστρέφ ει στη συσκευή στον έμπορό της ή να
έρχεται σε άμεση επαφ ή με ένα εγ κεκρ ιμένο φ ορέα γ ια τη δ ιαχείρ ιση και την
επεξεργ ασία αποβλήτων αυτού του τύπου εξοπλισμού (Ευρωπαϊκή οδ ηγ ία 2012/19/ΕΕ ).
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7 Γενικές πληροφορίες
7.1 Όροι εγ γ ύησης
Η Bien- Air Dental SA χορηγ εί στον χειρ ιστή εγ γ ύηση που καλύπτει όλες τις
δ υσλειτουργ ίες , υλικές ανωμαλίες ή κατασκευαστικά ελαττώματα .

Η περ ίοδ ος της εγ γ ύησης είναι:
l 12 μήνες από την ημερομηνία έκδ οσης της απόδ ειξης .

Σε περ ίπτωση αιτιολογ ημένου αιτήματος , η Bien- Air Dental ή ο εξουσιοδ οτημένος
αντιπρόσωπός της θα εκπληρώσει τ ις υποχρεώσεις της εταιρείας βάσει αυτής της
εγ γ ύησης επισκευάζοντας ή αντικαθ ιστώντας το προ ϊόν δωρεάν.

Οπο ιοδ ήποτε άλλος ισχυρ ισμός οπο ιουδ ήποτε είδ ους , ειδ ικά ισχυρ ισμο ί γ ια ζημία ή
τραυματισμό και τις συνέπειές του ς που είναι αποτέλεσμα :

l Υπερβολικής φ θοράς
l Ασυνήθ ιστη και ακατάλληλη χρήση
l Μη τήρησης των οδ ηγ ιών επισκευής , συναρμολόγ ησης ή συντήρησης
l Ζημία που προκλήθηκε από ασυνήθ ιστες χημικές , ηλεκτρ ικές ή ηλεκτρολυτικές

επιδ ράσεις
l Ελαττωματικά δ ίκτυα αέρα , ύδ ρευσης ή ηλεκτρ ικά

Εξαιρούνται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η εγ γ ύηση καθ ίσταται άκυρη αν η ζημία και ο ι συνέπειές της είναι αποτέλεσμα μη
ορθής επισκευής ή τροποπο ίησης από τρ ίτα μέρη μη εξουσιοδ οτημένα από τη Bien-Air
Dental ΑΕ . Τα αιτήματα εγ γ ύησης θα ληφ θούν υπόψη μόνο εάν το προ ϊόν συνοδ εύεται
από αντίγ ραφ ο της απόδ ειξης ή του δ ελτίου παράδ οσης . Ο ι παρακάτω πληροφ ορ ίες
πρέπει να αναφ έρονται ευκρ ινώς : ημερομηνία αγ οράς , αρ ιθμός αναφ οράς του
προ ϊόντος και σειρ ιακός αρ ιθμός .
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8 Αριθμοί καταλόγου
REF Ετικέτα

1600120-001 ΚΟΡ ΔΟΝΙ ISOLITE/MC2 GREY

1600315-001 ΚΟΡ ΔΟΝΙ ISOLITE/MC2 COILED BLACK

1600298-001 ΚΟΡ ΔΟΝΙ ISOLITE/MC2 SWIVEL GREY

1600134-001 ΚΟΡ ΔΟΝΙ ISOLITE WATER ADJ GREY

1600132-001 ΚΟΡ ΔΟΝΙ ISOLITE SWIVEL GREY

705.02.08-010 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2,5x1,5

1600036-006
Spraynet®, καθαριστ ικό υγ ρό γ ια ψε κασμό 500 ml, συσκε υασία 6

τ ε μαχ ίων
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  Bien-Air Dental SA

Länggasse 60   Case postale   2500 Bienne 6   Switzerland

Tel. +41 (0)32 344 64 64   Fax +41 (0)32 344 64 91

dental@bienair.com

Other addresses available at

www.bienair.com

  Bien-Air France Sàrl

19-21 rue du 8 mai 1945 

94110 Arcueil 

France
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