
MASSAGE & FJERNBETJENING OPERATØRVEJLEDNING 

4.5.21       0097-345       Rev. H      1 van 1

6200 NE Cherry Drive, Hi l lsboro, OR 97124 USA   (TF) 800 . 423 . 3555  (T) 503 . 640 . 3012  (F) 503 . 693 . 9715   

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

SELECTSELECT

PUPULSLSEE

WAWAVEVE

SHOSHORTRT MED L MED LONGONG

INFLINFLATATEE DEFLADEFLATETE

  

ZONESZONES

33

22

11

MODESMODES

STRØM
Tænd/sluk for massageenhed. 
Enheden kan også tændes ved 
at trykke på en hvilken som helst 
ZONE 1-3-tast.

ZONER (ZONES)

(Grønt lys indikerer 
aktiv zone) 

1 - Nedre ryg

2 - Øvre venstre ryg

3 - Øverste højre ryg

OPPUST (INFLATE) |  
TØM FOR LUFT (DEFLATE)
For at aktivere skal du trykke på SELECT 
og derefter trykke og holde INFLATE 
eller DEFLATE nede til det ønskede 
INFLATION/DEFLATION niveau.

STRØM CYKLUS
CYKLUS (CYCLE)
Virker kun, når PULSE eller WAVE er 
aktiveret. Tryk for at aktivere en KORT, 
MELLEM eller LANG cyklus.

TILSTAND (MODE)
(Grønt lys indikerer aktiv tilstand)

ZONE (ZONE)
Tryk på SELECT og derefter en hvilken 
som helst zone 1-3 for at aktivere. Tryk på 
en vilkårlig zone 1-3 for at annullere.

PULS (PULSE)
Massage simulerer en pulserende 
handling. Tryk på PULSE efterfulgt af en 
vilkårlig zone 1-3. Tryk på en vilkårlig zone 
1-3 for at annullere.

BØLGE (WAVE)
Massage simulerer en bølgelignende 
handling. Tryk på WAVE efterfulgt af en 
hvilken som helst zone 1-3. Tryk på en 
vilkårlig zone 1-3 for at annullere.

  BEMÆRK: Systemet tømmes for luft, 
når enheden slukkes.

ADVARSELSSYMBOL-TAST 
Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende 
bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedlige-
holdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

 ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller 
teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret 
ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke 
følges, kan det medføre personskade.

FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller 
forholdsregler skal følges for at undgå systemuregel-
mæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.

BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det 
nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre 
vigtige oplysninger.
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