
Voor maximale turbine levensduur, overschrijd niet de aanbevolen druk.
 Opmerking:  Smeer het handstuk dagelijks met Handstuk Smeermiddel, StarDental Onderdeel 

#264183, en voor elke sterilisatie procedure.
1. Koppel handstuk los.
2. Schud smeermiddel goed voor gebruik.
3. Rijg 430 SWL Flex Gesmeerde Smeermiddel Tip op mondstuk. 
4. Druk het handstuk op 430 SWL Flex Gesmeerde Smeermiddel Tip totdat het handstuk stopt.
5. Plaats een doekje rond het handstuk.
6. Houd stevig vast, druk de sproeiknop op de fles in voor één seconde.
7. Verwijder het handstuk van 430 SWL Flex Gesmeerde Smeermiddel Tip.
 Opmerking: Bedien het handstuk nooit zonder een boor op zijn plaats.
8.  Met de boor op zijn plaats, verbind het handstuk met de buizen,  

bedien voor 20 seconden om resterend smeermiddel te verwijderen.
9. Wrijf resterend smeermiddel van het handstuk.

430 SWL® Flex Hoge Snelheid Handstuk is ontworpen om te passen op een 6-pin Flex *Multiflex Lux® wartel. De wartel 
verbindt aan standaard ISO Type C (6-pin Buizen) glasvezel buizen.

Specificaties

430 SWL Flex Type: Hoge snelheid glasvezel met een Flex Wartel en vervangbare auto boorkop turbine. 
  (Wartel apart verkocht.)
 Bedienen van de Lucht Druk: 40 tot 42 psi
 Lucht Consumptie: 1.9 SCFM @ 40 psi
 Geen LaadSnelheid: 385,000 rpm Flex
  340,000 rpm Torque Flex
 Verbinding: 360° 6-pin Flex Wartel met ISO Type C (6 pin Buizen)
  Configuratie en glasvezel. 
 Kracht: 26 watt @ 42 PSI Flex
  31 watt @ 42 PSI Torque Flex
 Gewicht: 60g

Opmerking: Filter lucht- en waterbenodigdheden, aanbevolen filtratie: 25 micron. Verzacht en deïoniseer water. Zorg 
dat de filters efficiënt werken. 

Handstuk Installatie

Auto boorkop Boor Veranderend 

Systeem
Maximum 
24.0 mm 

TOTALE LENGTE
Minimum

7.3 mm
Schacht Lengte 

*Multiflex Lux® is een geregistreerd handelsmerk van Kavo corporatie.

6-pin Flex Wartel
Buizen 
Koppelaar

Buizen
430 SWL Flex 
Handstuk

 Klik 430 SWL® Flex handstuk op 6-pin Flex Wartel.
Lucht en Water Aanpassing 

1.  Lucht Druk–

  MERK OP  Om permanente schade aan de turbine te voorkomen, overschrijd de aanbevolen druk niet (zie 
Specificaties) tijdens gebruik van een Flex Wartel.

  Gebruik een luchtdrukmeter, StarDental® Onderdeel #262591 voor 4/6-Lijn, stel druk in op 40-42 psi.

 Als meer moment gewenst is, verhoog de luchtdruk naar een maximum van 42 psi. 

 Als de meter niet beschikbaar is, stel de druk in bij opvoerhoogte waardoor 1 psi drukverlies mogelijk is voor elke 
voet van de buizen. (Zie Specificaties voor aanbevolen operationele druk.)

 Bijvoorbeeld, als je wilt werken bij 40 psi en je gebruikt 5 voet of 12 voet buizen, dan moet de druk ingesteld 
worden bij opvoerhoogte om te compenseren voor de luchtdrukverliezen. 

  5 voet buizen  40 psi + 5 psi = 45 psi
   12 voet buizen  40 psi + 12 psi = 52 psi
2. Water Druk –  
 Pas het watervolume en luchtdruk van de koelvloeistof bij de opvoerhoogte aan om een bevredigende 

spuitnevel te verkrijgen. 

3 LuchtDruk–  
Pas aan naar 40 PSI om een bevredigende spuitnevel te verkrijgen.

Gebruik concentrische diamant- en hardmetalen boren met standaardlengte 
met .0628" nominale diameter schachten met wrijvingsgreep ontworpen voor 
hoge snelheid handstukken. Elke StarDental diamant Boor voldoet aan de 
specificities voor de aanbevolen lengtes. Contacteer uw handelaar voor een 
volledige lijst van StarDental diamant Boren. StarDental auto boorkop turbines 
hebben de volgende boor vereisten: 
Gebruik enkel boren met geharde, getemperde stalen schachten of hardmetalen 
schachten. Elke StarDental Diamant Boor behoudt de vereiste hardheid. Voor 
gebruik, verifieer concentrische rotatie door het handstuk te gebruiken buiten 
de mondholte in een veilige omgeving.
Opmerking: Gebruik geen boren die buitengewone geluiden produceren of die niet concentrisch lopen. Gebruik 
geen boren die gemodificeerd, excentriek ontworden, of gebogen zijn of ‘zachte’ (niet-warmtebehandeld) schachten.

Auto boorkop Boor Veranderend Systeem
1. Voeg de boor in auto boorkop totdat weerstand wordt gevoeld.
2. Druk auto boorkop eindkap knop neer en ga verder met het voeden van de boor totdat het klikt en stopt.
3. Laat de eindkap knop los. Oefen nu een lichte inwaartse kracht uit op de 

tandheelkundige boor. Dit helpt met het instellen van het spanmechanisme 
voor de initiële opstart. (Trek altijd aan de boor nadat het geïnstalleerd is 
om te bevestigen dat het goed vast zit).

1. Om te verwijderen, grijp handstuk stevig vast zodat uw duimen de eindkap 
aanraken en duw totdat een lichte ‘klik’ wordt opgemerkt.

2.  Trek de boor recht eruit.
3.  Laat de eindkap los.

Handstuk Bediening 

WAARSCHUWING  Druk nooit de auto boorkop eindkap knop neer of laat de eindkap nooit rusten tegen elk 
onderdeel van de orale anatomie tijdens handstuk bediening. De eindkap neerdrukken terwijl een boor aan het roteren 
is, kan het spanmechanisme activeren en resulteren in een opwarming van de eindkap en/of verlies van boor behoud.

Steriliseerbaar tot 135°C
135°C

NIET GEBRUIKEN VOOR ORALE CHIRURGIE 
LEES AANDACHTIG EN VOLG ALLE INSTRUCTIES ALVORENS HET HANDSTUK TE BEDIENEN. BEWAAR 
DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE EN MERK ALLE WAARSCHUWINGEN OP. 

Indicaties Voor Gebruik 
The 430 SWL® Flex Hoge Snelheid Tandheelkundige Handstukken zijn pneumatisch aangedreven, in de hand gehouden 
apparaat bedoeld voor gebruikt door getrainde tandheelkundige professionals voor boren in de mondholte. Procedures 
omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot, verwijderen van cariës, herstellend werk en kroonvoorbereidingen. 

StarDental® Instrumenten
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WAARSCHUWING

VEILIGHEIDS 
INSTRUCTIES

WAARSCHUWING
Om het risico op ernstige verwondingen te minimaliseren:

•  Steek de boor altijd over de volledige lengte van de boorkop. Als u probeert om het uit de boorkop te schuiven, 
kan de boor loskomen tijdens gebruik en mogelijks u of uw patiënt verwonden.

Om het risico om verwondingen of schade aan het handstuk of auto boorkop te minimaliseren:
• Vervang de turbine wanneer het handstuk niet op volle snelheid werkt of geluid maakt.
•  Gebruik enkel aanbevolen boren. Een verkeerd vastgeklemde of gebogen boor, meestal aangegeven door plotseling 

hoge-toon geluid of verhoogde vibratie tijdens gebruik, kan verwondingen toebrengen aan u of uw patiënt. 
• Volg deze veiligheidsinstructies:

- Bevestig dat boor vastzit door eraan te trekken nadat het geplaatst is.
-  Verifieer concentrische rotatie door het handstuk te bedienen buiten de mondholte. Gebruik het niet wanneer 

het niet concentrisch werkt of buitengewone geluiden produceert. 
- Bedien het handstuk niet zonder een geïnstalleerde boor. 
-  Gebruik altijd boren met een totale lengte van minder dan 24mm. Schacht lengte moet minstens 7.3 mm zijn. 

Dit omvat de meeste korte schachtboren. (zie Handstuk Bediening)
- Tijdens gebruik van auto boorkop, druk nooit de kap neer wanneer de boor roteert.

• Specificaties 
• Handstuk Installatie
• Handstuk Bediening

• Veiligheidsinstructies 
•  Lubric atie - Voor 

Gesmeerde 
Handstukken ALLEEN

• Reinigen & Sterilisatie
• Probleemoplossing
• Turbine Vervanging

•  Vervangen Onderdeel 
Nummers

• Garantie

Inhoud

Reiniging & Sterilisatie
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om enkel FDA-conforme sterilisatieapparatuur 
en accessoires te gebruiken die voldoen aan de aanbevelingen van de fabrikant hieronder 
vermeld. 

 WAARSCHUWING Overschrijd 135°C niet.
Om schade aan de boor te vermijden, gebruik een autoclaveerbare boorblok. 
Gebruik geen:

• droge hitte sterilisator  • koude sterilisators  • ultrasone reinigers
• chemische ontsmettingsmiddelen • immersietechnieken • chirurgische melk
• oppervlaktedoekjes • handzepen • wasmiddelen
• sterilisatiezakken •oppervlaktesprays
   met ontsmettingsmiddelen

Beperkingen op 
herverwerking

Herhaaldelijke verwerking heeft een minimaal effect op dit handstuk. Einde van de levensduur 
is normaal bepaald door slijtage en beschadiging door gebruik. 

INSTRUCTIES

WAARSCHUWING  
Reinig en steriliseer de handstukken en boren zo snel als praktisch voor het eerste gebruik en 
na elke patiënt. 

Insluiting en transport: Het is aanbevolen dat handstukken, zo snel als redelijkerwijs praktisch is, herwerkt worden na 
gebruik.

Voorbereiding voor 
reininging:

Verwijder het handstuk van de wartel. Geen verdere demontage is vereist.

Reiniging – 
Geautomatiseerd:

Wasmachine-Desinfectoren zijn niet aanbevolen.

Reiniging - Handleiding: Reinigen van Handstukken : 

Intern Oppervlak 

Optisch oppervlak 
(1 van 2)

Verwijder debris van de externe oppervlakten met 
behulp van een kleine borstel en isopropyl alcohol. 
Reinig interne oppervlakten van het handstuk bij 
de wartel verbindingsplaats met behulp van een 
kleine borstel en isopropyl alcohol. Optische 
oppervlakten kunnen gereinigd worden met een 
wattenstaafje gedrenkt in isopropyl alcohol. Droog 
grondig. Herhaal na elke patiënt. 

Reinigen van de diamant Boren :
•  Na elk gebruik, reinig de diamant boor door het tegen een natte diamanten reinigingssteen te 

laten lopen.
•  Om mechanisch te reinigen, moet de diamant boor in een oplossing van enzymatische 

voorweek, Sparkl® Tandheelkundige Instrument Reiniger StarDental Onderdeel# 205472, of 
water gehouden worden.

• Spoel de boor grondig af en laat het drogen, Steriliseer erna – Zie Sterilisatie.

Smering: Smeer – Voor Gesmeerde Handstukken ALLEEN - Zie 'Smering’ instructie sectie

Ontsmetting: Gebruik stoomsterilisatie exclusief voor volledige sterilisatie zoals hieronder geschetst. 

Onderhoud: Gebruik Junk-Out Hoge Snelheid Boorkop Reiniger (263790) één keer per week alvorens te 
steriliseren om optimale werkcondities van de boorkop te garanderen. Instructies voor reinigen 
van de boorkop zijn bijgeleverd in de Junk-Out kit.
Zie Turbine Vervanging sectie van deze handleiding voor additionele informatie. 
Handstuk moet routinematig onderhouden worden, gecheckt worden voor corrosie, versleten 
onderdelen, etc. en moet vervangen worden indien nodig.

Inspectie & functietesting: Zie Handstuk Bediening of Probleemoplossing secties van deze handleiding.

Verpakking: Enkel: Een standard sterilisatie verpakkingsmateriaal moet gebruikt worden. Zorg dat het pak 
groot genoeg is om het handstuk te bevatten zonder de afdichtingen te belasten. 

In setjes: Handstukken mogen geladen worden in voorbestemde instrumentrekjes of in 
sterilisatierekjes voor algemeen gebruik. Zorg dat snijkanten beschermd zijn en dat de 
reklimiet per rek van de producent niet overschreden wordt. Wikkel de rekjes in geschikt 
verpakkingsmateriaal en met geschikte methoden.

Verpakte Instrument 
Sterilisatie:

Zwaartekracht Type Autoclaaf: 
• Minimaal 15 minuten bij 132°C.
• Minimaal 30 minuten bij 121° C

Pre-Vacuum Autoclaaf: 
• Minimaal 4 minuten bij 132° C

Overschrijd 135° C niet.

Drogen: Droog het handstuk voor 30 minuten door gebruik te maken van de sterilisatie droogcyclus en 
laat het handstuk afkoelen in kamertemperatuur in een zak voor gebruik. Als vocht aanwezig is, 
verhoog dan de sterilisator droogcyclus op gepaste wijze. 

Opslag: Berg op in een zak na sterilisatie tot gebruik. 

Additionele informatie: Overschrijd de fabrikant richtlijnen voor de ladingscapaciteit van de sterilisator niet. 

Fabrikant contact: Zie de voor- of achterpanelen van deze handleiding.

264147

Lubricatie - Voor gesmeerde Handstukken ALLEEN

MERK OP Smeermiddel Vrije Handstukken Bevatten Een Smeermiddel Vrije Keramische Drager Turbine - 
Deze turbine gebruikt een gesofisticeerde keramische drager ontwerp en vereist daarom geen smering. Om de 
levensduur te verzekeren en om schade van de turbine te voorkomen – smeer het niet. Als het toch gesmeerd wordt, 
zelfs maar één keer, dan MOET het gesmeerd worden voor de rest van zijn levensduur.

 WAARSCHUWING

MERK OP Elk ernstig incident dat zich voordoet bij gebruik van dit apparaat moet onmiddellijk gemeld worden 
aan StarDental. Als een incident zich voordoet in een EU lidstaat, moet de Bevoegde Autoriteit op de 
hoogte gebracht worden. 



 Probleem: GEEN LICHT OF INTERMITTEREND LICHT

 Oorzaak:  Elektrische verbindingen  
 Correctie:   Verifieer connecties: stopcontact stroom pak, stroom pak lamp controle en lamp controle-

buizenverbindingsstuk 

 Oorzaak:  Geplooide signaalluchtleiding naar lamp controle  
 Correctie:  Zet signaalluchtleiding recht om luchtstroom toe te laten 

 Oorzaak:  Corrosie op wartel contactpinnen  
 Correctie:  Reinig de contactpinnen op Flex Wartel met isopropyl alcohol

 Oorzaak:  Lamp doorgebrand 
 Correctie:  Vervang lamp in Flex Wartel - verwijs naar de instructiehandleiding van de wartel. 

 Probleem: GEELACHTIG LICHT

 Oorzaak:  Debris op optische oppervlakten
 Correctie:  Reinig alle blootgestelde optische oppervlakken. (Verwijs naar Reiniging.)

 Probleem: GEREDUCEERD LICHT

 Oorzaak:  Lage spanning
 Correctie:  Verwijs naar de instructiehandleiding van de vrkoper over het elektrische systeem 

 Oorzaak:  Lamp 
 Correctie:  Vervang lamp in Flex Wartel - verwijs naar de instructiehandleiding van de wartel.

 Probleem: GEBREK AAN STROOM

 Oorzaak:  Luchtdruk te laag
 Correctie:  Verifieer juiste luchtdruk van het handstuk. Verwijs naar Handstuk installatie.

 Oorzaak:  Geplooide buizen
 Correctie:  Maak de buizen recht binnen en buiten de toedieningskop.

 Oorzaak:  Debris opbouw
 Correctie:  Reinig de binnenkant van de behuizing en eindkap met een wattenstaafje en alcohol. 

 Oorzaak:  Versleten turbine
 Correctie:  Verwijs naar Turbine Vervanging.

 Oorzaak:  Wartel niet volledig op de buizen geschroefd
 Correctie:  Verwijs naar Handstuk installatie.

 Probleem: WATER LEK

 Oorzaak:  Flex Wartel O-ringen versleten 
 Correctie:  Vervang O-ringen op Flex Wartel met StarDental® onderdeel #264195

 Oorzaak:  Flex Wartel defecte achterafdichting
 Correctie:  Vervang achterafdichting op Flex Wartel met StarDental onderdeel #264217

 Probleem: WARTEL ZAL NIET LOSKOMEN VAN HANDSTUK 

 Oorzaak:  Opbouw van debris 
 Correctie:   Plaats 2 druppels van DentaLube II op de wartel/buizen verbindingsgebied. Draai wartel om 

smeermiddel te circuleren. Ontkoppel handstuk. Contacteer de handelaar als de wartel niet kan 
worden losgekoppeld. Om terugkeer te vermijden, verwijs naar Reiniging.

  Probleem: ONJUISTE SPRAY

 Oorzaak: Koelvloeistof luchtleiding werkt niet  
 Correctie: Installeer leveringseenheid om koelvloeistof te voorzien aan het handstuk

 Oorzaak:  Verstopte filters, buizen of waterpoorten 
 Correctie:  Inspecteer en reining de waterfilter in de toedieningskop. Koppel handstuk los.  
  Druk voetpedaal in; verifieer of er water uit de wartel komt.  
  (Als het water niet uit de wartel komt, verwijs dan naar de instructiehandleiding van de wartel)

 Oorzaak:  Flex Wartel O-ringen versleten 
 Correctie:  Vervang O-ringen 

 Oorzaak:  Broze wartel achterafdichting
 Correctie:  Vervang achterafdichting 

Turbine vervanging
Opmerking: Vervang de turbine wanneer het handstuk de volle snelheid niet bereikt en/of sterkt toeneemt in 
geluidsniveau. De vervangingscartridge is beschikbaar bij uw handelaar en is makkelijk te vervangen in het kantoor. 
Tijdens het bestellen van een vervanging, bestel dan zeker de juiste StarDental Auto boorkop Turbine VervangingskKit 
voor het handstuk type (SmeermiddelVrij of Gesmeerd) - Zie Vervanging Onderdeel Nummers.

1.  Verwijder oude eindkap en turbine assemblage.
2.  Inspecteer de behuizing alvorens te reinigen. Verwijder duidelijk debris om schade te voorkomen en om prestatie 

van de turbines te verzekeren.
3.  Verbind het handstuk en laat lucht door de turbine behuizing stromen zonder turbine geïnstalleerd voor 5 seconden. 
4.  Reinig de behuizing grondig met een wattenstaafje en isopropyl alcohol. Droog met spuitlucht.
5. Plaats de turbine assemblage in de behuizing en breng voorzichtig in zoals getoond. 

6.  Positioneer en steek de schroefdraad van de eindkap manueel in de behuizing totdat het goed vastzit. 

7.  Draai de eindkap vast met de combinatie eindkap en eindkap moersleutel met behulp van de moersleutel opening 
gemarkeerd AC zoals hierboven getoond. Positioneer de moersleutel met de gemarkeerde zijde gericht naar de 
eindkap voor de beste moersleutel controle. 

Auto boorkop Turbine 
Assemblage

Behuizing
Moersleutel Opening

Vervanging Onderdeel Nummers 
Dring altijd aan op StarDental Onderdelen voor de beste prestatie.

430 SWL® Flex Gesmeerd Glasvezel Handstuk met gesmeerde Auto boorkop Turbine.............................................. 266154
 Auto boorkop Turbine VervangingsKit voor Gesmeerde Hoge Snelheid handstukken .........................................263968

430 SWL® Flex SmeermiddelVrij Glasvezel handstuk met SmeermiddelVrij Auto boorkop Turbine ................... 266153
 Auto boorkop Turbine vervangingsKit voor SmeermiddelVrij hoge Snelheid handstukken  ............................. 263739
 
430 SWL® Koppel Flex gesmeerd Glasvezel Handstuk met Gesmeerde Auto boorkop Turbine ............................266212
 Auto boorkop Koppel Turbine VervangingsKit voor Gesmeerde Hoge Snelheid Handstukken ........................ 265885

430 SWL® Koppel Flex SmeermiddelVrij Glasvezel handstuk met Gesmeerde Auto boorkop Turbine .............266213
 Auto boorkop Koppel Turbine VervangingsKit voor SmeermiddelVrij hoge Snelheid handstukken ..............265877

Auto boorkop Turbine Eindkap ..............................................................................................................................................................261294
Auto boorkop Koppel Turbine Eindkap ............................................................................................................................................. 265880
Eindkap Moersleutel ...................................................................................................................................................................................203048
Luchtdrukmeter (ISO 4/6-Line) .............................................................................................................................................................. 262591
Reinigingsdraad (Meter: 0.008, Pak van 2) .......................................................................................................................................... 256719
Junk-Out Hoge Snelheid Boorkop Reiniger .......................................................................................................................................263790
Handstuk Smeermiddel .............................................................................................................................................................................264183
Flex Wartel O-Ring Set ................................................................................................................................................................................264195
6-Pin Wartel achterafdichting ................................................................................................................................................................. 263770
SPARKL® Tandheelkundige Instrument Reiniger ............................................................................................................................205472
DentaLube II ...................................................................................................................................................................................................262539

Opmerking: Wartel assemblages apart verkocht.
Omschrijving Item Nummer

Probleem: ONJUISTE SPRAY, vervolg

 Oorzaak:  Verstopte spray poorten 
 Correctie:  Gebruik opruimdraad om de poorten te ontstoppen 

 

 Probleem: BOOR ZIT VAST IN AUTO BOORKOP

 Oorzaak:  Debris opbouw in spanmechanisme 
 Correctie:  Reinig met Junk-Out Boorkop Reiniger onderdeel Nummer 263790

 Oorzaak:  Gebruik niet-ISO boren 
 Correctie:  Gebruik altijd ISO boren

 Probleem: BOOR GLIJDT IN AUTO BOORKOP

 Oorzaak:  Debris opbouw in spanmechanisme 
 Correctie:  Reinig met Junk-Out Boorkop Reiniger onderdeel Nummer 263790

 Oorzaak:  Gebruik niet-ISO boren 
 Correctie:  Gebruik altijd ISO boren

Opmerking:  Gebruik altijd Iso boren om vastzetting en wegglijding van boren in de auto boorkop te vermijden. Als 
problemen met vastzetting en wegglijding aanhouden, vervang de versleten auto boorkop turbine 
onmiddelijk met de gepaste StarDental Auto boorkop Turbine VervangingsKit voor het handstuk type 
(SmeermiddelVrij of Gesmeerd) - Zie Vervanging Onderdeel Nummers.

Als eender welk problem aanhoudt, contacteer de handelaar voor verdere assistentie; of contacteer StarDental 
technische Service op 
1-866-DTE-INFO.

Probleemoplossing

Reinig 
debris van 
binnenin de 
behuizing 

Dragers

Beperkte Garantie
O-Ringen en Afsluitingen zijn specifiek uitgesloten van deze garantie. 
DentalEZ®  garandeert de 430 SWL®  Flex SmeermiddelVrije en 430 SWL® Koppel Flex 
SmeermiddelVrije Handstukken voor 1 jaar vanaf de datum van aankoop. * met uitzondering van 
de glasvezel welke een garantie heeft van 5 jaar vanaf de datum van de handstuk aankoop *.
DentalEZ® garandeert de 430 SWL® Flex Gesmeerde en de 430 SWL® Koppel Flex Gesmeerde 
Handstukken voor 2 jaar vanaf de datum van aankoop * met uitzondering van de glasvezel welk een 
garantie heeft van 5 jaar vanaf de datum van de handstuk aankoop *.
Merk alstublieft de volgende additionele termen van ons garantiebeleid op:

• Garanties bedekken enkel productiefouten en bedekken niet defecten als resultaat van misbruik, 
onjuist gebruik, reiniging, verzorging of onderhoud, normale slijtage of niet-naleving van de 
bediening, onderhoud of installatie instructies. Mislukking om geautoriseerde onderdelen of 
een geautoriseerde herstelfaciliteit te gebruiken verklaart deze garantie ongeldig. 

• Aansprakelijkheid is gelimiteerd tot herstel of vervanging van het defecte product naar 
eigen goeddunken. Alle andere aansprakelijkheden, in het bijzonder aansprakelijkheid 
voor schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolg- of incidentiele schade zijn uitgesloten.

• DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF 
ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK 
DOEL. GEEN WERKNEMER, VERTEGENWOORDIGER OF HANDELAAR IS GEAUTORISEERD OM DEZE 
GARANTIE TE WIJZIGEN OP EENDER WELKE MANIER OF OM EEN ANDERE GARANTIE TE VERLENEN.

*Mits aan de garantievoorwaarden wordt voldaan.

Voor nieuwe producten, handleidingen en technische informatie, bel 
1-866-DTE-INFO of bezoek onze website @ www.dentalez.com

Belangrijke mededeling over het retourneren van producten naar The DentalEZ Inc.
Iedereen die wenst om eender welk DentalEZ Inc. product te retourneren naar een DentalEZ faciliteit MOET een juist 
RETOUR AUTORISATIE NUMMER verkrijgen van de KlantenService Afdeling. Het RA Nummer moet duidelijk gemarkeerd 
zijn op zowel de buitenkant als de binnenkant van het geretourneerde productkarton. Wanneer u belt voor een retour 
autorisatie nummer, zal de volgende informatie van u gevraagd worden:

Om een Retour 
Autorisatie Nummer 

te verkrijgen, bel 
1-866-DTE-INFO

• Product Naam, Model Nummer of Onderdeel Nummer
• Serie Nummer van Product
• Handelaar Retour Aankoop Order Nummer
• Reden Voor Retour
• Kopie van factuur die Aankoop Toont 

Items zullen geëvalueerd worden. Retour Authorisatie Nummer is geen garantie voor krediet. Uw medewerking met 
deze procedure zal ons helpen de verwerking van retours te versnellen.

 GARANTIE REGISTRATIE
BEZOEK ASLTUBLIEFT DE WEBSITE HIERONDER OM UW STARDENTAL PRODUCT TE REGISTEREN. 
DIT ZORGT VOOR EEN JUISTE REGISTRATIE EN SNELLE, ACCURATE SERVICE WANNEER ÉÉN VAN 
UW AANKOPEN EEN EVALUATIE OF HERSTEL NODIG HEEFT TIJDENS DE GARANTIEPERIODE.

 StarDental® Producten: www.dentalez.com/warranty

Spray Poort


