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UL-CERTIFICEREt produkt, 
SIKKERHEDSVURDERET til ES60601-1

INDIKATIONER FOR BRUG/TILSIGTET ANVENDELSE  
Operationslyset er en lyskilde beregnet til at belyse mundhulen 
hos tandpatienter og giver tandlægen bedre fo synlighed for en 
under diagnostisk og terapeutisk behandling i et klinisk miljø. 
Der er ingen kontraindikationer for dette produkt.

Se Forest™ General Information Operator’s Guide for en ordliste 
over symboler, termer, EMC/elektrisk sikkerhedserklæring og 
brugervejledning.

FORVENTET LEVETID Med korrekt vedligeholdelse og 
service er Forest-produkter designet til en defineret "levetid" 
under normal brug (baseret på ca. 50 patienter om ugen) på 
5 år fra fremstillingsdatoen, med undtagelse af servicebare 
komponenter. Nogle komponenter kan blive forældede på grund 
af teknologiske ændringer eller produktforbedringer og kan 
nødvendiggøre produktopdateringer eller opgraderinger. Ved 
afslutningen af den definerede levetid kræver alle produkter 
undersøgelse af en uddannet servicetekniker før fortsat brug. 
Herefter kræves yderligere undersøgelser hvert 5. år.
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FORSIGTIG: Føderal lovgivning begrænser denne enhed 
til salg af eller på ordre fra en tandlæge, der er licenseret 
af loven i den stat, hvor han/hun praktiserer og tilsigter at 
bruge eller ordinere brug af enheden.

 BEMÆRK: Se servicehåndbogen og installations vejl-
edningen for fuldstændige tekniske beskrivelser.

TÆNDER IKKE

TRIN 1: Sørg for, at strømledningen til strømforsyningen er sat korrekt i.

TRIN 2: Hvis den stadig ikke fungerer, skal du tage netledningen ud og 
kontrollere sikringens tilstand.

TRIN 3: Kontakt vores tekniske serviceafdeling, hvis problemet ikke er 
løst. (TF) 800.423.3555

LYSTENSITET ER BETYDLIG dæmpet

KRIPENDE LYS ARM 

LYS AUTO TIL/FRA JUSTERING (FIG. 1) 
(kontakt din servicetekniker)

TRIN 1: Fjern skruerne på endestykkerne til flexarmen (1,3 mm 
sekskantnøgle). Fjern endestykker.

TRIN 2: Fjern de fire skruer, der fastgør flexarmdækslet (1,7 mm 
sekskantnøgle).

TRIN 3: Skub dækslet ned ad flexarmen. 

TRIN 4: Løsn de to sætskruer, der fastgør tænd/sluk-kontakten blok 
(2,4 mm sekskantnøgle).

TRIN 5: Skub blokken væk fra lyset til senere aktivering eller mod lyset 
for hurtigere aktivering.

TRIN 6: Gør trinene i modsat rækkefølge for at fuldføre. 

TRIN 1: Se trin 1 - 3 (auto tænd/sluk-justering).

TRIN 2: Find blokken ved siden af automatisk tænd/sluk-kontakt inde 
i armen. 

TRIN 3: Løsn og fjern (2) skruer - 1,98 mm sekskantnøgle. 

TRIN 4: Fjern blokering (automatisk On/Off - deaktiveret). 

TRIN 5: For at genaktivere den automatiske tænd/sluk skal du blot 
geninstallere blokken.

FIG. 1: TIL/FRA JUSTERING
VEDLIGEHOLDELSE & RENGØRING/DESINFEKTION

FEJLFINDINGSLAMPE

DEAKTIVERING AF AUTO ON/OFF (FIG. 2) 
(kontakt din servicetekniker)

TRIN 1

LYS

LYS

SÆTSKRUE

TRIN 2

TRIN 3
TRIN 4

TRIN 2-4

FIG. 2: DEAKTIVERING AF AUTO ON/OFF

TRIN 1: Følg trinene for “Rengøring af frontskærm og reflektor”.

TRIN 2: Kontakt vores tekniske serviceafdeling, hvis lyset forbliver 
svagt. (TF) 800.423.3555

TRIN 1: Smør Chairpefatning med multifunktionsfedt inkluderet med 
lys.

FORSIGTIG: Kontroller, at sætskruen er ordentligt spændt for at 
undgå, at endehætten løsner sig.

FLERE FORMÅL FEDT
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RENGØRING AF FRONTLYSSKÆRM OG REFLEKTOR

  FORSIGTIG: Slibende materialer eller rengøringsmidler 
såsom alkohol, trichlorethylen, benzin, terpentin eller 
lignende bør ikke bruges på nogen del af lyset.

TRIN 1: Fjern forskærmen (FIG. D & E). 

TRIN 2: Rengør forskærmen med en blød klud fugtet med mildt 
sæbevand. Brug af kemiske desinfektionsmidler kan beskadige 
komponenter. Forskærmen er ikke autoklaverbar.

TRIN 3: Rengør kun reflektoren (efter behov) med lavtryksluft. 

FJERNELSE OG STERILISERING AF HÅNDTAG

TRIN 1: Tryk låsetappen ind (FIG. F).

TRIN 2: For at hægte håndtagene helt af, vrik og træk 
håndtagene udad, mens du trykker på låsetappen.

Indgangsspænding  16/18 VAC
Lyskilde  10 LED'er (1 W hver) 
Plettørrelse   70 mm X 140 mm
Lysintensitet, Lux (Justerbar)  8.000 - 35.000
Farvetemperatur  4.200 - 6.000K
Beskyttelse mod elektriske farer   Klasse 1 enhed, IPXO
Strømforsyning/Transformer  Kontinuerlig drift

TEKNISK BESKRIVELSE/SPECIFIKATIONER

 ADVARSEL: Kun de specificerede strømforsyninger må 
bruges til sikker betjening af tandlægelyset.

Powertronix strømforsyning AA-200000-ME (230/115 VAC, 300 W, 
50/60 Hz), AA-119298-ME (230/115 VAC, 244 W, 50/60 Hz), 
AA119296-ME (230 VAC,/115 VAC,/115 VAC) 100W, 50/60 Hz) og 
Transformer AA-132400-ME (230/115 VAC, 100W, 50/60 Hz).

Se lysinstallationsvejledningen for at placere strømforsyningen/ 
transformatoren væk fra vandkilder.

 ADVARSEL: Kig ikke ind i lysstrålen, når lyset er tændt.

 BEMÆRK: Farvetemperaturen er subjektiv og varierer 
mellem operatører.

OPERATIONSLYS

•  Positioneringslys til belysning af mundhulen ved hjælp af 
håndtag til brændvidde og retning.

•  Tænde. Vip kontakten til venstre. (FIG. A)

 = Til     = Fra

•  Automatisk tænd/sluk. Løft let flexarm over og under 0 º. 
(Kontakt din servicetekniker for at deaktivere.)

•  Justering af lysintensitet. Brug knappen til at justere 
intensiteten (FIG. B).

•  Justering af farvetemperatur. Brug knappen til at justere 
farvetemperaturen (FIG. C).

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING/
DESINFEKTION

   ADVARSEL: For at undgå personskade skal du sikre dig, 
at tandlægelyset er slukket, før du fortsætter med følgende 
trin.

Der henvises til Forest™ Operatory Equipment Asepsis 
Operator’s Guide for procedurer til overfladeinfektionskontrol.

FJERNELSE OG UDSKIFTNING AF FORSKÆRM

  FORSIGTIG: Rør aldrig ved LED-reflektorerne eller -lysene. 
Rengør kun med lavtryksluft, efter behov.

TRIN 1: Drej fastgørelseselementerne ¼ omgang med uret 
foran på skærmen (FIG. D).

TRIN 2: Træk skærmen ud med fastgørelseselementerne 
(FIG. E). 

TRIN 3: Gør det modsatte for at genmontere skærmen.

FIG. A: 
VIPPEAKONTAKT

FIG. B: LYSTENSITET 

FIG. C: FARVETEMPERATUR

FIG. D: 
FASTGØRELSESELEMENT 
TIL FORSKÆRM

FIG. F: LÅSETAP

FIG. E: 
FORSKÆRM

FIG. G: 
FRIKTIONS-
JUSTERINGS-
SKRUE

TRIN 3: Autoklaver ved 121°C i 10 minutter eller 134°C i 
4 minutter.

TRIN 4: Følg trin 1 og 2 i modsat rækkefølge for at genmontere. 

TILBEHØR OG AFTAGELIGE DELE/RESERVEDELE

TRIN 1: Strømforsyning/Transformer 

TRIN 2: Forskærm 

TRIN 3: Håndtag

JUSTERINGSSKRUE TIL LYSFRIKTION

TRIN 1: Se på forsiden af lyset og fjern den højre dekorative 
kant fra bagsiden af lyset ved at trække den opad med 
fingrene. Nu synes friktionsjusteringsskruen (FIG. G).

TRIN 2: Brug en 1,5 mm unbrakonøgle til at justere sætskruen 
med uret for at skabe mere spænding til lyshovedet og mod 
uret for at løsne.


