
Overschrijd de aanbevolen druk niet voor een maximale levensduur van de turbine.
	 Opmerking:  Smeer het handstuk dagelijks met Handstuksmeermiddel,	 StarDental 

onderdeel#264183, en ook voorafgaand aan elke sterilisatieprocedure.
1. Maak het handstuk los.
2. Schud het smeermiddel grondig alvorens het te gebruiken.
3. Draai de 430	SWL	Flex	Lubricated smeerdop op de opening van de spuitbus. 
4. Druk het handstuk op de 430	SWL	Flex	Lubricated smeerdop tot het handstuk stopt.
5. Wikkel een doek om het handstuk.
6. Houd alles stevig vast en druk één seconde op de dop van de spuitbus.
7. Haal het handstuk van de spuitdop van de 430	SWL	Flex	Lubricated .
	 Opmerking:	 Bedien het handstuk nooit als er geen boor geplaatst is.
8.  Sluit met geplaatste boor het handstuk aan op de leiding en bedien  het handstuk  

20 seconden om overtollig smeermiddel af te voeren.
9. Veeg overtollig smeermiddel van het handstuk.

Het		430 SWL®	Flex hoge snelheidshandstuk is ontworpen om te passen op een  6 pennen Flex * Multiflex Lux® koppeling.	
De  430	SWL	Flex	maakt een verbinding met het standaard ISO-type (Leiding met 6 pennen) glasvezelleiding..

Specificaties

430	SWL	Flex Type:  glasvezel, hoge snelheid, met flexibele koppeling en vervangbare automatische turbine. 
(koppeling wordt apart verkocht.))

 Bedrijfsluchtdruk: 40 tot 42 psi
 Luchtverbruik: 1,9 SCFM @ 40 psi
 Onbelaste snelheid: 385.000 tpm
 Aansluiting: 360° flexibele koppeling met 6 pennen met ISO Type C (leiding met 6 pennen)
  configuratie en glasvezeltechniek. 
 Vermogen: 14 watt
 Gewicht: 60 g

Installatie	handstuk

Automatisch boorverwisselingssysteem

Maximaal 
24,0 mm 

TOTALE LENGTE

Minimaal
7,3 mm

steel lengte

*Multiflex Lux® is een geregistreerd handelsmerk van het bedrijf Kavo.

Flexibele wartel 
met 6 pennen Leiding- 

koppeling

Leiding
430	SWL	Flex- 
handstuk

 Klik het 430	SWL®	Flex-handstuk op de flexibele koppeling met 6 pennen.
Afstellen	lucht	en	water
1. Luchtdruk –

  LET OP  Om voortijdige schade aan de turbine te voorkomen, mag de aanbevolen druk niet overschreden 
worden (zie Specificaties) bij het gebruik van een Flex-wartel.

  Gebruik een luchtdrukmeter, StarDental® onderdeel#262591 voor 4/6-leidingen en stel de druk in op 40-42 psi.

 Als meer koppel vereist is, verhoogt u de druk tot maximaal	42	psi. 

 Als er geen meter beschikbaar is, stelt u de druk in bij de afleverkop en houd u rekening met ca. 1 psi drukverlies 
per 30 cm leiding. (Raadpleeg de Specificaties voor de aanbevolen bedrijfsdruk.)

 Als u bijvoorbeeld wilt werken met 40 psi en u gebruikt 1,50 m of 3,60 m leiding, dient u de druk in te stellen bij 
de afleverkop om te compenseren voor de drukverliezen.

  1,50 m leiding  40 psi + 5 psi = 45 psi
   3,60 m leiding  40 psi + 12 psi = 52 psi

2. Waterdruk–  

 Stel de hoeveelheid water in bij de afleverkop om de juiste sproeinevel te verkrijgen.  

Gebruik concentrische diamant- en carbideboren van standaardlengte met 
wrijvingsstelen met een nominale diameter van 1,91 cm die zijn ontworpen 
voor hoge-snelheidshandstukken. Elke StarDental diamantboor voldoet aan 
de specificaties rechts betreffende de aanbevolen lengten. Neem contact op 
met uw dealer voor een volledige lijst met alle StarDental diamantboren. De 
automatische turbines van StarDental hebben de volgende boorvereisten:   

Werking	handstuk

LET	OP	 		Druk nooit op de knop van de afsluitdop en laat de afsluitdop ook niet tegen een deel van de orale 
anatomie rusten tijdens de werking van het handstuk. Indrukken van de afsluitdop terwijl de boor draait, kan de 
wisselautomaat activeren en leiden tot oververhitting van de afsluitdop en/of verlies van de boor.

1.	 Voor het verwijderen pakt u het handstuk stevig vast zodat uw duim de 
einddop raakt en drukt hierop tot u een klikje hoort.

2. Trek de boor recht uit de houder.
3. Laat de afsluitdop los.

Opmerking: Gebruik geen boren die extreem veel lawaai maken of niet concentrisch draaien. Gebruik geen boren die 
zijn gewijzigd, een excentrisch ontwerp hebben, of die een gebogen of "zachte" (onbehandelde) steel hebben.

Automatisch	boorverwisselingssysteem
1.	 Plaats de boor in de automaat tot u weerstand voelt.
2. Druk op de knop van de afsluitende dop en voer de boor verder naar binnen tot de schacht klikt en stopt.
3. Laat de knop op de afsluitdop los. Oefen nu lichte, inwaartse druk uit op de 

boor. Dit helpt om de automaat in te stellen voor de eerste maal opstarten. 
(Trek na plaatsing altijd even aan de boor om te controleren of deze goed 
vast zit).

Gebruik boren met gehard, getemperd stalen stelen of carbidestelen. Elke 
StarDental diamantboor behoudt de vereiste hardheid. Controleer voorafgaand 
aan het gebruik de concentrische rotatie door het handstuk op een veilige plaats 
buiten de mondholte te laten werken.

Te steriliseren tot 135°C
135°C

      NIET GEBRUIKEN VOOR MONDCHIRURGIE      
LEES	 VOOR	 GEBRUIK	 VAN	 HET	 HANDSTUK	 AL	 DEZE	 INSTRUCTIES	 NAUWKEURIG	 DOOR	 EN	 VOLG	
ZE	 OP.	 BEWAAR	 DEZE	 INSTRUCTIES	 OM	 ZE	 LATER	 TE	 KUNNEN	 RAADPLEGEN	 EN	 NEEM	 ALLE	
WAARSCHUWINGEN	IN	ACHT.

Instructies	voor	gebruik
De 430	 SWL® Flex hoge-snelheidshandstukken voor de tandheelkunde zijn pneumatisch aangedreven 
handbediende instrumenten bedoeld voor gebruik door daarvoor opgeleide tandheelkundigen bij het boren in de 
mondholte.  Deze procedures omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verwijderen van cariës, herstelwerkzaamheden 
en kroonvoorbereidingen.
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VOORZICHTIG

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWINGMinimaliseer het risico van ernstig letsel:
•  Plaats de boor altijd met de gehele steel in het apparaat. Als u de boor langer probeert te maken door de steel niet 

helemaal in te brengen, kan de boor tijdens gebruik losraken en u of uw patiënt letsel toebrengen.

Minimaliseer het risico van letsel of schade aan handstuk of vervangautomaat:
• Vervang de turbine als het handstuk niet op volle snelheid draait of veel lawaai maakt.
•  Gebruik alleen de aanbevolen boren.  Een niet goed vastgeklemde of verbogen boor, wat meestal merkbaar is aan 

een hoog geluid of sterkere trillingen tijdens het gebruik, kan losraken en u of uw patiënt letsel toebrengen.   
• Volg deze veiligheidsinstructies:

- Controleer of de boor goed vast zit door na het plaatsen er stevig aan te trekken
-  Controleer of de boor concentrisch draait door het handstuk buiten de mondholte te bedienen. Gebruik de 

boor niet als deze niet concentrisch beweegt of extreem veel lawaai maakt.
- Bedien het handstuk niet als er geen boor geplaatst is.
-  Gebruik altijd boren met een totale lengte van minder dan 24 mm. De lengte van de steel moet minstens 7,3 mm 

zijn. Dit is het geval bij de meeste boren met korte steel.  (zie Werking handstuk)
- Druk bij gebruik van de wisselautomaat nooit op de afsluitdop terwijl de boor draait.

• Specificaties 
• Installatie handstuk
• Werking handstuk

• Veiligheidsinstructies
•  Smering - ALLEEN voor 

gesmeerde handstukken

• Reinigen & steriliseren
• Problemen oplossen
• Turbine vervangen

Inhoud

Reinigen	&	sterilisatie

	VOORZICHTIG Overschrijd de 135°C niet
Voorkom schade aan de boor en gebruik een boorblok voor de autoclaaf.
Maak geen gebruik van:

• sterilisator met droge warmte  • koude sterilisator  • ultrasonische reinigers
• chemische desinfectie  • dompeltechnieken • "chirurgische melk"
• afwisdoekjes  • handzeep   • schoonmaakmiddel
• sterilisatiezakken met    •oppervlaktesprays
   ontsmettingsmiddelen

Grenzen	aan	hergebruik Herhaaldelijk opnieuw gebruiken heeft nauwelijks effect op dit handstuk. Het einde van de 
levensduur wordt normaal gesproken bepaald door slijtage en beschadiging als gevolg van 
het gebruik.

INSTRUCTIES

WAARSCHUWING 	
Reinig en steriliseer de handstukken en de boren zodra dat praktisch gezien kan voor het 
eerste gebruik en na elke patiënt.

Bewaren	en	transport: Het is raadzaam, de handstukken te verwerken zodra dat praktisch gezien kan na het 
gebruik.

Voorbereiding	voor	reiniging: Verwijder het handstuk van de koppeling. Verder is geen demontage noodzakelijk.

Reiniging	-	automatisch: Was-/desinfectieapparatuur wordt niet geadviseerd.

Reiniging	-	handmatig: Reinigen van handstukken:

Binnenoppervlak

Optisch oppervlak 
(1 van 2)

Verwijder vuil van de buitenoppervlakken met 
een borsteltje en isopropylalcohol. Reinig de 
binnenoppervlakken van het handstuk bij de 
koppelingsaansluiting met een borsteltje en 
isopropylalcohol. Optische oppervlakken 
kunnen worden gereinigd met een watje dat is 
gedrenkt in isopropylalcohol. Grondig drogen. 
Herhaal dit na elke patiënt. 

Reinigen van diamantboren:
•  reinig na elk gebruik de diamantboor door deze tegen een natte diamantreinigingssteen te 

laten lopen.
•  voor mechanische reiniging moet de diamantboor in een oplossing van enzymisch 

voorspoelmiddel, Sparkl® Dental Instrument Cleaner StarDental onderdeel# 205472, te 
worden gehouden of in water.

• de boor grondig spoelen, laten drogen en vervolgens steriliseren – zie Steriliseren.

Smering: Smeren - ALLEEN voor gesmeerde handstukken - zie de instructies onder "Smeren"

Desinfectie: Gebruik alleen stoomsterilisatie voor volledige steriliteit zoals hieronder wordt uitgelegd.

Drogen: Droog het handstuk gedurende 30 minuten met de sterilisatiedroogcyclus en laat het 
handstuk afkoelen tot kamertemperatuur in de zak voor u het gebruikt. Indien er nog vocht 
aanwezig is, past u de sterilisatiedroogcyclus daarop aan.

Onderhoud: Gebruik de Junk-Out	High	Speed	Chuck	Cleaner	Kit	(263790)	eenmaal	per	week 
voorafgaand aan de sterilisatie om de wisselautomaat optimaal te laten werken. Instructies 
voor het reinigen van de wisselautomaat vindt u in de Junk-Out kit.

Zie de sectie over Turbine vervangen voor meer informatie.

Inspectie	&	functietest: Zie "Werking handstuk" of de secties "Probleemen oplossen" in deze handleiding.

Verpakking: Enkel:  Een standaard steriliserend verpakkingsmateriaal moet worden gebruikt. Zorg er 
voor dat de verpakking groot genoeg is  voor het handstuk zonder de verzegeling onder 
druk te zetten.

Bij sets: De handstukken kunnen in speciale instrumentenbakjes gelegd worden of in 
sterilisatiebakken voor algemeen gebruik. Zorg ervoor dat scherpe randen geen kwaad 
kunnen en leg niet meer in de bak dan de fabrikant voorschrijft. Verpak de bakken in de 
juiste materialen en met de juiste methoden.

Sterilisatie	verpakte	
instrumenten:

Autoclaaf van zwaartekrachttype:
• Minimaal 15 minuten op 132°C.
• Minimaal 30 minuten op 121° C

Pre-vacuümautoclaaf: 
• Minimaal 4 minuten op 132° C

Niet meer dan 135° C

Opslag: opslaan in zak na sterilisatie tot klaar voor gebruik.

Aanvullende	informatie: Overschrijd de richtlijnen van de fabrikant van het sterilisatieapparaat wat betreft de 
capaciteit niet.

Contactpersoon	fabrikant: raadpleeg de voorkant of achterkant van deze handleiding.

064147

430 SWL Flex Lubricated

CAUTION: FLAMMABLE
CONTENTS UNDER PRESSURE.
READ BACK PANEL CAREFULLY.

Handpiece Lubricant

Follow instruction manual for recommended 
lubrication procedure.

CAUTION: Do not use in 
LubeFree Motors or LubeFree Angles.

CONTENTS: 8.5 oz net (12 fl. oz)

Keep out of reach of children

To reorder use:
StarDental® Part #263022 (with Titan E-lectric Lubrication Tip) or
StarDental® Part #264183 (with Flex and FlexPlus Lubrication Tip)

CFC FREE

Shake Well Before Use

®

M A K E S  YO U R  P R A C T I C E  P E R F E C T ®

®

Smering - ALLEEN voor gesmeerde handstukken

•  Nummers reserve- 
onderdelen

• Garantie

OPMERKING LubeFree-handstukken zijn voorzien van een turbine met keramisch lager -  
Deze turbine maakt gebruik van een geavanceerd keramisch lagerontwerp dat dus niet gesmeerd hoeft te 
worden.  Waarborg een lange levensduur van deze turbine en voorkom beschadiging door deze niet te 
smeren. Als het één keer gesmeerd wordt MOET het de rest van de levensduur altijd gesmeerd worden.

Opmerking:	filter de lucht- en watertoevoer, aanbevolen filtratie: 25 micron. Verzacht en deïoniseer het water. Zorg 
ervoor dat de filters efficiënt werken.



	 Probleem:	 GEEN	LICHT	OF	ONDERBROKEN	LICHT

	 Oorzaak:	 elektrische aansluitingen 
 Correctie:	  Controleer de aansluitingen: netvoeding-accupak, accupak-lampregeling en connector 

lampregeling-leidingconnector

	 Oorzaak:	 verbogen signaalluchtleiding naar lampregeling
 Correctie:	 maak de signaalluchtleiding recht om de luchtstroom mogelijk te maken

	 Oorzaak:	 corrosie op pennen koppelingscontact 
 Correctie:	 reinig de pennen op de Flex-koppeling met isopropylalcohol

	 Oorzaak:	 Lamp doorgebrand 
 Correctie:	 Vervang de lamp in de Flex-koppeling - raadpleeg de handleiding van de koppeling.  

	 Probleem:	 GEELACHTIG	LICHT

	 Oorzaak:	 Vuil op de optische oppervlakken
	 Correctie:	 reinig alle blootgestelde optische oppervlakken. (Raadpleeg Reinigen.)

	 Probleem:	 MINDER	LICHT

	 Oorzaak:	 lage spanning
	 Correctie:	 raadpleeg de gebruikshandleiding van de fabrikant bij het elektrisch systeem

	 Oorzaak:	 Lamp
 Correctie:	 Vervang de lamp in de Flex-koppeling - raadpleeg de handleiding van de koppeling.

	 Probleem:	 GEBREK	AAN	VERMOGEN

	 Oorzaak:	 luchtdruk te laag
	 Correctie:	 Controleer de luchtdruk van het handstuk. Raadpleeg Installatie handstuk.

	 Oorzaak:	 Verbogen leiding
	 Correctie:	 maak de leiding in en buiten de afleverkop recht.

	 Oorzaak:	 Verzameld vuil
	 Correctie:	 reinig de binnenkant van de behuizing en de afsluitdop met een watje en alcohol.

	 Oorzaak:	 versleten turbine
	 Correctie:	 raadpleeg Turbine vervangen.

	 Oorzaak:	 koppeling niet goed op leiding gedraaid
	 Correctie:	 Raadpleeg Installatie handstuk.

	 Probleem:	 WATERLEKKAGE

	 Oorzaak:	 O-ringen Flex-koppeling versleten 
 Correctie:	 Vervang de O-ringen op de Flex-koppeling door S StarDental® onderdeel#264195

	 Oorzaak:	 Defecte afdichting aan de achterkant van de Flex-koppeling
	 Correctie:	 Vervang de afdichting achter door StarDental onderdeel#264217

	 Probleem:	 KOPPELING	KOMT	NIET	LOS	VAN	HANDSTUK

	 Oorzaak:	 Verzameld vuil 
 Correctie:	  Plaats 2 druppels DentaLube	II op de aansluiting van de koppeling/leiding. Draai de koppeling 

rond om het smeermiddel te verdelen. Maak het handstuk los. Neem contact op met uw dealer 
als het niet lukt om de koppeling los te maken. Raadpleeg Reinigen om te voorkomen dat dit 
nogmaals gebeurt.

 	 Probleem:	 ONJUISTE	SPRAy

	 Oorzaak:	 verstopte filters, leidingen of wateropeningen 
 Correctie:	  inspecteer en reinig de waterfilter in de afleverkop. Maak het handstuk los. Trap de voetbediening 

in, controleer of er water uit de koppeling komt. (Als er geen water uit de koppeling komt, 
raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing van de koppeling)

	 Oorzaak:	 O-ringen Flex-koppeling versleten
 Correctie:	 vervang de O-ringen

	 Oorzaak:	 koppeling afdichting achter is broos geworden
	 Correctie:	 vervang de afdichting achter

Vervangen	turbine
Opmerking: vervang de turbine als het handstuk niet op volledige snelheid komt en/of ineens veel meer lawaai 
maakt. De vervangingscassette is verkrijgbaar bij uw dealer en kan gemakkelijk in uw praktijk worden gebruikt voor de 
vervanging. Als u een vervanging bestelt, zorg er dan voor dat u kiest voor de juiste StarDental vervangingsset voor de 
wisselautomaatturbine voor het handstuktype (LubeFree of gesmeerd (Lubricated)) - zie Nummers reserveonderdelen..

1. Verwijder de oude afsluitdop en de turbine.
2.  Controleer de behuizing voor u deze reinigt. Verwijder al  het vuil om beschadiging te voorkomen en de prestaties 

van de turbine te waarborgen.
3. Sluit het handstuk aan en blaas 5 seconden lucht door de turbinebehuizing zonder de turbine. 
4. Reinig de behuizing grondig met een watje en isopropylalcohol. Droog met uit een injectiespuit gespoten lucht.
5. Plaats de turbine in de behuizing en monteer het geheel voorzichtig zoals weergegeven.

6.  Plaats met de hand de draad van de afsluitdop in de behuizing en draai vast tot deze goed aansluit.

7.  Draai de afsluitdop vast met de combinatie afsluitdop-ontkoppelingsstuk en gebruik de opening van dit stuk met 
de markering AC zoals hierboven weergegeven. Plaats het ontkoppelingsstuk met de gemarkeerde zijde gericht 
naar de afsluitdop voor de beste werking.

Turbine met wisselautomaat

Behuizing
Opening ontkoppelingsstuk

Onderdeelnummers
Eis	altijd	originele	onderdelen	van	StarDental	voor	de	beste	prestatie.

430® SWL	Flex	Fiber glasvezelhandstuk met gesmeerde wisselautomaat ......................................................................... 266154
 Vervangingsset wisselautomaat turbine voor gesmeerde hoge-snelheidshandstukken ......................................263968

430® SWL	Flex	glasvezelhandstuk met LubeFree turbine wisselautomaat ........................................................................ 266153
 Vervangingsset wisselautomaat turbine voor LubeFree hoge-snelheidshandstukken .......................................... 263739
 E6 LubeFree keramisch gelagerde turbine wisselautomaat ...............................................................................................265807

Afsluitdop turbine wisselautomaat ......................................................................................................................................................261294

Ontkoppelingsstuk afsluitdop.................................................................................................................................................................203048

Luchtdrukmeter (ISO 4/6-line) ............................................................................................................................................................... 262591

Reinigingsdraad (dikte: 0,008, verpakking met 2 stuks) ............................................................................................................... 256719

Junk-Out High-Speed Chuck Cleaner ...................................................................................................................................................263790

Handstuksmeermiddel ..............................................................................................................................................................................264183

StarDental®	flexibele koppeling met 6 pennen .............................................................................................................................. 264177

Set O-ringen Flex-koppeling ....................................................................................................................................................................264195

Afdichting koppeling achter met 6 pennen ....................................................................................................................................... 263770

SPARKL® reiniger tandheelkundige instrumenten .........................................................................................................................205472
DentaLube II ...................................................................................................................................................................................................262539

Opmerking: Koppelingen worden apart verkocht.
Beschrijving Artikelnummerr

	 Probleem:	 ONJUISTE	SPRAy,	VERVOLG

	 Oorzaak:	 verstopte spray-openingen
 Correctie:	 gebruik de reinigingsdraad om de openingen schoon te maken

	

	 Probleem:	 BOOR	ZIT	VAST	IN	WISSELAUTOMAAT

	 Oorzaak:	 verzameld vuil in wisselautomaat 
 Correctie:	 reinigen met Junk-Out Chuck Cleaner onderdeelnummer 263790

	 Oorzaak:	 gebruik van niet-ISO boren 
 Correctie:	 gebruik altijd ISO-boren

	 Probleem:	 BOREN	SLIPPEN	IN	DE	WISSELAUTOMAAT

	 Oorzaak:	 verzameld vuil in wisselautomaat 
 Correctie:	 reinigen met Junk-Out Chuck Cleaner onderdeelnummer 263790

	 Oorzaak:	 gebruik van niet-ISO boren s
 Correctie:	 gebruik altijd ISO-boren

Opmerking:	 gebruik altijd ISO-boren om te voorkomen dat de boren vast komen te zitten of gaan slippen in de 
wisselautomaat. Als de problemen met blokkeren en slippen aanhouden, vervangt u de versleten turbine van 
de wisselautomaat onmiddellijk door de juiste StarDental vervangingsset voor de wisselautomaatturbine 
voor het handstuktype (LubeFree of gesmeerd (Lubricated)) - zie Nummers reserveonderdelen.

Neem als een probleem zich blijft voordoen contact op met de dealer voor verdere hulp of neem contact op met 
StarDental Technical Service op 1-866-DTE-INFO.

Probleemen	oplossen

Reinig de 
binnenkant 
van de 
behuizing

Lagers

Beperkte	garantie
O-ringen en afdichtingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie. 
DentalEZ

®
 geeft garantie op de 430	 SWL

®
 Flex-handstukken gedurende 1 jaar na de aankoopdatum* met 

uitzondering van de glasvezeltechniek die een garantie van 5 jaar heeft na de aankoopdatum van het 
handstuk*.
Neem de volgende voorwaarden van ons garantiebeleid in acht:

• De garanties dekken alleen fabricagefouten en niet de gebreken die ontstaan door het misbruiken, onjuist  
hanteren, reinigen, verzorgen of onderhouden, normale slijtage of het niet opvolgen van de bedienings-, 
onderhouds-  of installatie-instructies. Het	niet	gebruik	maken	van	goedgekeurde	onderdelen	of	een	
goedgekeurde	reparatiedienst	maakt	deze	garantie	ongeldig. 

•	 De	aansprakelijkheid	beperkt	zich	tot	de	reparatie	of		vervanging	van	het	defecte	product	naar	ons	
eigen	goeddunken.	Alle	overige	aansprakelijkheden,	met	name	die	voor	schade	inclusief	en	zonder	
beperkingen,	vervolgschade	of	incidentele	schade	zijn	hiervan	uitgesloten.

• DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE 
IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. GEEN 
ENKELE WERKNEMER, VERTEGENWOORDIGER OF DEALER MAG DEZE GARANTIE OP WELKE WIJZE DAN 
OOK VERANDEREN OF ENIGERLEI ANDERE GARANTIE VERLENEN..

*Voor zover aan de voorwaarden in de garantie wordt voldaan.

Voor	nieuwe	producten,	handleidingen	en	technische	informatie	kunt	u	bellen	
met	1-866-DTE-INFO	of	naar	onze	website	gaan	@	www.dentalez.com

Belangrijke mededeling over het retourneren van een product naar de DentalEZ Group
Wie een product van de DentalEZ Group terug wil sturen naar een DentalEZ-locatie MOET eerst een correct 
GOEDKEURINGSNUMMER VOOR RETOURNEREN hebben aangevraagd bij de afdeling Klantenservice. Dit  
nummer moet duidelijk zijn aangegeven op zowel de buitenkant als de binnenkant van de geretourneerde 
verpakking.  Als u opbelt om een goedkeuringsnummer voor retourneren aan te vragen, dient u de volgende 
informatie bij de hand te hebben:

Voor het verkrijgen van een 
retourneringsgoedkeuring 

Telefoonnummer  
1-866-DTE-INFO

• Naam product, modelnummer of onderdeelnummer
• Serienummer product
• Retourneringsonderdeelnummer dealer
• Reden van retourneren
• Kopie van factuur als aankoopbewijs

De artikelen worden beoordeeld.  Het Goedkeuringsnummer voor retourneren geeft geen garantie op 
een teruggave.  Uw medewerking bij deze procedure helpt ons de retouren zo snel mogelijk af te werken.

	GARANTIE		REGISTRATIE
GA NAAR ééN VAN ONZE WEBSITES EN REGISTREER UW STAR DENTAL-PRODUCT. DIT ZORGT 
ERVOOR DAT HET CORRECT GEREGISTREERD WORDT EN DAT U SNELLE EN GOEDE SERVICE 
KRIJGT MOCHT ééN VAN UW AANKOPEN NAGEKEKEN OF GEREPAREERD MOETEN WORDEN IN 
DE GARANTIEPERIODE.

Voor producten van Identafi® Oral Cancer Screening System:  www.identafi.net/warranty

 Voor alle overige StarDental®-producten:  www.dentalez.com/warranty

Spray-
opening


