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1. Oversigt over VacStation 

 

 

1. Hovedmotorboks 

2. Retningsrør  

3. Sugedyse 

4. Volumenkontrol 

5. Strømledning 
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2. Symboler 

WARNING  
Hvis vejledningen ikke følges korrekt, kan det medføre fare 
for produktet eller brugeren/patienten. 

NOTE  
Yderligere oplysninger, forklaring af drift og ydeevne. 

 Serienummer 

 Katalognummer 

 Produktionsdato 

LOT
 

Produktionsparti 

 
Beskyttelsesjording 

 
Type B anvendt del 

 Sikring 

 
WEEE-direktivmærkning 

 
Hold tør 

 55 C

20 C  
Begrænsning på temperatur 

 80%

20%  
Begrænsning på fugt 

 106kPa

70kPa  
Begrænsning på atmosfærisk tryk 

 Producentens logo 

 
CE-mærkning 

E C REP  Autoriseret repræsentant i EU 

 
Se brugervejledning 
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3. Introduktion 

3.1 Anvendelsesområde 

VacStation bruges til at reducere spredning af aerosoler fra roterende 

instrumenter, slibepulver og kviksølvdampe under tandbehandlinger. 

Enheden må kun anvendes i hospitalsmiljøer, på klinikker eller i 

tandlægepraksisser af kvalificeret tandteknisk personale. 

3.2 Sikkerhedsanvisninger 

1. Læs denne vejledning før brug. 

 2. VacStation skal stå i oprejst position, når den anvendes. Den må ikke ligge på 

siden eller med bunden i vejret, da det vil beskadige maskinen eller forkorte dens 

levetid. 

3. Når filteret udskiftes, skal du være opmærksom på, om gummirammen er flad, 

da der ellers vil opstå luftlækager, og sugekraften dermed kan blive reduceret. 

4. Når du bruger spændeknappen, skal du trykke topdækslet godt ned og derefter 

fastgøre spændeknappen, da spændeknappen ellers vil blive beskadiget. 

5. Hovedfilteret er tungt, så vær forsigtig, når det udskiftes. VacStation er tung, så 

vær forsigtig, når du flytter den. 

6. Når det primære effektfilter udskiftes, skal du være opmærksom på, at den 

tætte side vender mod filteret, og den tynde side vender mod luftindtaget. 

 

WARNING
 

1. Enheden kan indfange virus og bakterier i den luft, der suges ind i enheden. 

Bemærk, at enheden ikke kan bruges til at forhindre spredning af virus og bakterier 

i luften, der ikke passerer gennem filtrene. 

2. Enheden må ikke placeres i fugtige omgivelser, eller hvor den kan komme i kontakt 

med nogen form for væske. 

3. Enheden må ikke udsættes for direkte eller indirekte varmekilder. Enheden skal 

betjenes og opbevares i et sikkert miljø. 

4. Det påkræves, at der tages særlige forholdsregler med hensyn til 

elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), og enheden skal monteres og betjenes i nøje 

overensstemmelse med EMC-oplysningerne. Enheden må især ikke anvendes i 

nærheden af lysstofrør, radiosendere, fjernbetjeninger, og systemet må ikke 
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anvendes i nærheden af aktivt HF-operationsudstyr på hospitalet. Bærbart RF-

kommunikationsudstyr (herunder eksterne enheder såsom antennekabler og 

eksterne antenner) bør ikke benyttes tættere end 30 cm på nogen dele af VacStation, 

inkl. kabler, der er specificeret af producenten. Ellers kan det medføre forringelse af 

udstyrets ydeevne. Må ikke betjenes eller opbevares ved høje temperaturer. 

Overhold de angivne drifts- og opbevaringsforhold. 

5. Hvis der opstår uregelmæssigheder i enheden under behandlingen, skal den 

slukkes. Kontakt bureauet.  

6. Du må aldrig selv åbne eller reparere enheden, da garantien ellers vil bortfalde. 
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4. Montering af VacStation 

4.1 Fjern beskyttende transportskum 

Før maskinen tages i brug for første gang, skal det beskyttende transportskum i 

bunden af hovedfilterenheden fjernes, da maskinen ellers ikke vil fungere normalt. 

Se følgende trin for at fjerne skummet. 

Trin Diagram Beskrivelse 

1 

 

Tag topdækslet af: 

Åbn de fire spænder (markeret 

med blå pile), og tag topdækslet 

af. 

2. 

 

Tag hovedfilterenheden ud: 

Tag tætningslisten og 

filterelementerne ud i rækkefølge. 

Tag derefter hovedfilterenheden, 

angivet af den stiplede linje, ud. 

3. 

 

Fjern skummet: 

Fjern det skum, der er monteret i 

bunden af hovedfilterelementet. 

Skummet kan bortskaffes i 

henhold til lokale love og 

forskrifter. 
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4. 

 

Monter hovedmotorboksen: 

Monter delene i rækkefølge, og 

fastgør de fire spænder. 

 

4.2 Montering af VacStation 

1. 

 

Montering af sugedyse: Skru 

møtrikken på, og fastgør 

sugedysen til retningsrøret. 

2. 

 

Montering af retningsrør: 

Sæt retningsrøret på topdækslet. 

 

NOTE
 

Retningsrøret skal monteres 

lodret og på topdækslet, da 

sugeevnen ellers vil forringes. 
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3. 

 

Tilslut strømledningen: 

Sæt den ene ende af 

strømledningen i motorhuset og 

den anden ende i en stikkontakt. 

 

NOTE
 

Kun det originale strømkabel må 

anvendes. 

4. 

 

Tilslutning af volumenkontrol: 

Sæt den ene ende af 

tilslutningsledningen i 

volumenkontrollen og den anden 

ende af tilslutningsledningen i 

interfacet på motorhuset som vist 

på billedet. 
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5. Brugergrænseflade 

 

     

1 Skærmdisplay 

2 Volumen ned 

3 Volumen op 

4 Afbryderknap 

Tænd for strømmen 

Tryk på afbryderknap 4 til "   " 

 

Volumen op  

Tryk på volumen op-tast 3 for at ændre 

luftmængden fra 1 til 10. 

 

Volumen ned  

Tryk på volumen ned-tast 2 for at ændre 

luftmængden fra 10 til 1. 

 

Sluk for strømmen 

Tryk på afbryderknap 4 til “   ”. 

 
 

 

 

5. Knap til indstilling af 

volumen 

6. Afbryderknap for 

volumenkontrol 

Tænd volumenkontrollen 
Tryk på volumenkontrollens afbryderknap 
6 for at sætte den på "ON". 
  
Indstilling af volumen 
Drej volumenindstillingsknappen med uret 
for at ændre luftmængden fra 1 til 10, 
mod uret fra 10 til 1. 
 
Sluk volumenkontrollen 
Tryk volumenkontrollens afbryderknap 6 
for at sætte den på "OFF". 

6
. 
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6. Brugervejledning 

WARNING
 

Bloker ikke luftindtaget kunstigt for at undgå at beskadige motoren. Hvis filteret 

er blokeret, skal det udskiftes med det samme for at undgå at beskadige motoren. 

NOTE  
Før første brug skal skummet, der er placeret under hovedfilteret, fjernes.  

Når du bruger spændeknappen, skal du sørge for at trykke topdækslet godt ned 

og derefter fastgøre spændeknappen, da spændeknappen ellers vil blive beskadiget. 

Fastgør retningsrøret, juster retningen af retningsluftrøret i henhold til forskellige 

situationer, tilslut strømforsyningen, tænd afbryderknappen (uden at anvende et 

eksternt tastatur for at justere luftmængden), den værdi, der vises på dette tidspunkt, 

er luftmængden ved sidste nedlukning.  

Ved opstart viser displayet en tocifret værdi, der angiver luftmængdeområdet: 

01-10, hvis den ikke betjenes i løbet af 3 minutter (herunder nøgleboks og maskinens 

▲- eller ▼-tast), vises den samlede flowværdi, og flowværdien er en trecifret værdi 

(flowværdien er, når ventilatoren roterer 5,76 millioner omdrejninger, den samlede 

værdi er 001, som akkumuleres i multipler på 5,76 millioner omdrejninger). 

6.1 Indstilling af luftmængde 

Der kan indstilles en samlet luftmængde på 01~10 hastigheder. Klik på 

tasterne ▲ eller ▼ for at indstille luftmængden. Når 01 vises, er luftmængden på 

det laveste niveau, når 10 vises, er luftmængden på det højeste niveau. 

 

6.2 Tilslut volumenkontrol til justering af luftmængde 

Når volumenkontrollen til regulering af luftmængden er tilsluttet, virker ▲- eller 

▼-tasterne ikke på maskinen, og luftmængden kan kun justeres ved hjælp af 

knappen på volumenkontrollen. Når luftmængden er høj, er maskinens 

sugekapacitet stærk. Det anbefales at arbejde med en stor luftmængde. 
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6.3 Slukning 

Sluk enheden ved at trykke på volumenkontrollens afbryderknap til "OFF", 

hvorefter skærmen viser "OFF". Afbryd strømforsyningen ved at trykke på 

afbryderknappen på hovedmotorboksen til "   ". 

 

WARNING
 

I nogle tilfælde, f.eks. hvis sugedysens temperatur er meget lavere end vandets, 

kan der komme kondensvand ud af sugedysen. I så fald skal enheden være i drift i 

15~30 minutter uden at blive anvendt til behandling. Dette skal ske for at sikre. at 

der ikke er vand eller damp i retningsrøret og sugedysen. 
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7. Vedligeholdelse 

  

7.1 Rengøring og desinfektion 

7.1.1 Fremad 

Af hensyn til hygiejne og sikkerhed skal komponenterne (sugedysen) rengøres 

og desinficeres før hver brug for at forhindre kontaminering. Dvs. første gang, den 

anvendes, samt hver gang efterfølgende. Komponenterne (retningsrør, 

hovedmotorboks, strømledning og volumenkontrol) skal rengøres og desinficeres 

regelmæssigt i henhold til brugen. Overhold nationale retningslinjer, standarder og 

krav til rengøring og desinfektion. 

Rengøring og desinfektion slider ikke nævneværdigt på dette instrument. 

Begrænsninger i antallet af rengøring og desinfektion bestemmes derfor af 

enhedens funktion/slid. Hvad angår behandlinger, er der ikke maks. antal på tilladt 

rengøring og desinfektion. Enheden må ikke anvendes i tilfælde af tegn på 

forringelse af materialet. Hvis enheden beskadiges, skal den rengøres og 

Komponenterne i figuren er: 

1: Hovedmotorhus 

2: Hovedfilterenhed 

3: Sekundær filterenhed 

4: Forfiltervat 

5: Gummipude 

6: Topdæksel 

7: Retningsrør 

8: Sugedyse 



 7  Vedligeholdelse    

Side  15/27 

desinficeres, før den sendes tilbage til producenten med henblik på reparation. 

7.1.2 Generelle anbefalinger 

 Brugeren har ansvaret for produktets sterilitet under første cyklus og ved enhver 

yderligere brug samt for brug af beskadigede eller urene instrumenter, i relevant 

omfang, efter sterilisering. 

 Bær af hensyn til din egen sikkerhed personlige værnemidler (handsker, briller 

osv.). 

 Anvend kun en desinfektionsopløsning med virkningsgodkendelse 

(VAH/DGHM-katalogisering, CE-mærkning og FDA-godkendelse) og i 

overensstemmelse med brugsanvisningerne fra producenten af 

desinfektionsopløsningen. 

 Vandkvaliteten skal stemme overens med lokale forskrifter, især for det sidste 

skylletrin eller ved brug i en desinficerende vaskemaskine. 

 Brug ikke blegemiddel eller desinficeringsmidler med klorid. 

Desinfektionskomponenter 

Sugedyse  

 

Retningsrør  

 

Hovedmotorboks 

 

Strømledning 

 

Volumenkontrol 

 

 

Tør alle overflader af med en klud, der er let fugtet med ethanol til desinfektion (ethanol 

70-80 vol%) i mindst 2 min. Gentag 5 gange. 

NOTE  

Der må kun anvendes ethanol til desinfektion (ethanol 70-80 vol%). 

Brug ikke for meget ethanol, da det kan komme ind i maskinen og beskadige 
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komponenterne indeni. 

7.2 Udskiftning af filter 

7.2.1 Hyppighed af filterskift 

 

Komponenter 
Hyppighed 

(Kontrollér den akkumulerede flowværdi 
på skærmen) 

Forfiltervat 

 

Dispay 010 og dets multipla, såsom 

010/020/030 … 

(Cirka hver måned baseret på en 

gennemsnitlig driftstid på 4 timer pr. dag) 

Sekundær filterenhed 

 

Display 050 og dets multipla, såsom 

050/100/150 ... 

(Cirka hver 3.-6. måned baseret på en 

gennemsnitlig driftstid på 4 timer pr. dag) 

Hovedfilterenhed 

 

Dispay 100 og dets multipla, såsom 

100/200/300 … 

(Cirka hver 6.-12. måned baseret på en 

gennemsnitlig driftstid på 4 timer pr. dag) 

NOTE  

Når skærmen viser "□" cirkulært, skal du kontrollere filtrene. Udskift filteret, hvis 

filtret først overskrider den påkrævede holdbarhed. Hvis "□" fortsætter, skal du 

kontrollere tilstanden på andre filtre og udskifte det filter, der er blokeret. 

7.2.2 Sådan udskiftes filtre 

Løsn de fire spændeknapper på kanten af maskinens topdæksel, og løft 

topdækslet, forfiltervattet, den sekundære filterenhed og hovedfilteret op i den 

rækkefølge. Udskift hovedfilteret med et nyt. Sørg for, at det nye hovedfilter er 

placeret korrekt, og at ventilatorudgangen, der er forbundet med bunden af filteret, 

er ledende. 
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NOTE  

Når du udskifter filteret, skal du først slukke på afbryderknappen. 
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8. Fejlfinding 

Hvis der opstår et problem eller en funktionsfejl, skal du kontrollere maskinen 

ud fra nedenstående tabel, før du kontakter forhandleren for hurtigt at løse 

almindelige problemer eller funktionsfejl. Kontakt forhandleren, hvis problemet eller 

fejlen ikke kan løses. 

 

Problem eller 
funktionsfejl  

Årsager Løsninger 

Skærmen blinker 

skiftevis "OFF" og 

med uret "□", 

afgiver en alarm, 

ventilatoren 

stopper med at 

virke. 

Luftindtaget er 

helt blokeret 

Sluk for strømmen, kontrollér, om 

retningsrøret og sugedysen er 

blokeret af fremmedlegemer. Hvis 

det er tilfældet, skal du fjerne dem. 

Hvis problemet ikke løses, skal du 

åbne topdækslet og kontrollere, om 

der er fremmedlegemer, der blokerer 

luftindtaget inde i maskinen. Hvis det 

er tilfældet, skal du fjerne dem. 

Genstart maskinen efter disse trin, og 

hold øje med, om den efter et minut 

afgiver en alarm. Hvis det er tilfældet, 

skal filteret udskiftes. 

LED-skærmen 

viser "ERR", 

afgiver en alarm, 

ventilatoren og 

motoren stopper 

med at virke. 

Ventilator- eller 

linjestyringsdelen 

er unormal 

Sluk for strømmen, og genstart 

maskinen for at kontrollere, om den 

fungerer korrekt. Hvis ikke, skal du 

kontrollere ventilatoren. 
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9. Tekniske data 

Producent Changzhou Sifary Medical Technology Co.,Ltd 

Model VacStation 

Mål 53 x 46 cm x 60 cm±1 cm (pakke) 

Rør Φ75 mm × 1500 mm 

Vægt 21 kg±10 % 

Indgang 
220-240 V AC til europæisk standard/100-120 V AC  
til amerikansk standard 

Frekvens 50/60 Hz 

Strøm 250 W maks. 

Filtereffektivitet  
（0,3um） 

99,97 % 

Statisk tryk 3.000 Pa 

Blæsehastighed 14 m/s 

Volumen (inkl. filter) 3,7 m3/min 

Ultraviolet 
Ultraviolet lysintensitet: 2260uB/cm2 

Bølgelængde: 265-285 nm 

Elektrisk 
sikkerhedsklasse: 

KlasseⅠ 

Anvendt del B 

Driftsbetingelser: 

Anvendelse: i lukkede rum 
Omgivelsestemperatur: 5 °C ~ 40 °C 
Relativ luftfugtighed: <80 % 
Driftshøjde < 3.000 m over havets overflade 

Transport- og 
opbevaringsbetingelser 

Omgivelsestemperatur: -20 °C ~ +55 °C 
Relativ luftfugtighed: 20 %~80 % 
Atmosfærisk tryk: 70 kPa~106 kPa 
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10. EMC-tabeller 

 

Vejledning og erklæring fra fabrikanten – elektromagnetiske emissioner 

VacStation-systemet er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser som angivet 

nedenfor. Kunden eller brugeren af VacStation-systemet skal sikre, at det anvendes i 

sådanne omgivelser. 

Emissionstest Overensstemmelse 
Elektromagnetisk 

miljø – vejledende 

RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 

VacStation-systemet 

anvender 

udelukkende RF-

energi til interne 

funktioner. Dets RF-

emission er derfor 

meget lav og 

forårsager derfor 

sandsynligvis ikke 

interferens i 

elektronisk udstyr i 

nærheden. 

RF-emissioner CISPR 11 Klasse B VacStation er 

beregnet til 

anvendelse i alle 

anlæg bortset fra i 

beboelsesejendomme 

og anlæg, der er 

direkte tilkoblet det 

offentlige 

lavspændingsnet, 

som leverer strøm til 

bygninger, der 

anvendes til 

beboelse. 

Harmoniske emissioner IEC61000-3-2 Klasse A 

Spændingsfluktuationer/flickeremissioner 

IEC 61000-3-3 
Opfylder 
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Vejledning og erklæring fra fabrikanten – elektromagnetisk immunitet 

VacStation-systemet er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser som angivet nedenfor. Kunden eller 

brugeren af VacStation-systemet skal sikre, at det anvendes i sådanne omgivelser. 

Immunitetstest IEC 60601 

testniveau 

Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø – 

vejledende 

Elektrostatisk afladning 

(ESD) IEC 61000-4-2 

+/- 8 kV kontakt 

 

+/- 2 kV, +/- 4 kV, 

+/- 8 kV, +/- 15 kV 

luft 

+/- 8 kV kontakt 

 

+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV, 

+/- 15 kV luft 

Gulve skal være af træ, 

beton eller keramiske 

fliser. Hvis gulve er 

dækket med syntetisk 

materiale, skal den 

relative fugtighed være på 

mindst 30 %. 

Elektriske hurtige 

transienter/bygetransienter 

IEC 61000-4-4 

±2 kV 

100 kHz 

repetitionsfrekvens 

±2 kV 

100 kHz repetitionsfrekvens  

Netspændingskvaliteten 

skal være som i et typisk 

kommercielt eller 

medicinsk miljø. 

Overspænding 

IEC 61000-4-5 

Fase til fase: ±0,5 

kV, ±1 kV 

 

Ledning til jord: 

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 

kV 

Fase til fase: ±0,5 kV, ±1 kV 

 

Ledning til jord: ±0,5 kV, ±1 

kV, ±2 kV 

Netspændingskvaliteten 

skal være som i et typisk 

kommercielt eller 

medicinsk miljø. 
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Spændingsdyk 

IEC 61000-4-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spændingsafbrydelser 

IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 cyklus 

ved 0°, 45°, 90°, 

135°, 180°, 225°, 

270° og 315° 

 

0 % UT; 1 cyklus 

og 70 % UT; 25/30 

cyklusser 

sinusfase ved 0° 

 

 

0 % UT; 250/300 

cyklus 

0 % UT; 0,5 cyklus 

ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 

225°, 270° og 315° 

 

0 % UT; 1 cyklus og 70 % 

UT; 25/30 cyklusser 

sinusfase ved 0° 

 

0 % UT; 250/300 cyklus 

Netspændingskvaliteten 

skal være som i et typisk 

kommercielt eller 

medicinsk miljø. Hvis 

brugeren af enheden 

kræver kontinuerlig drift 

under 

netspændingsforstyrrelser, 

anbefales det, at 

enhederne forsynes af en 

nødstrømsforsyning eller 

et batteri.  

Magnetfelt for nominel 

netfrekvens IEC 61000-4-

8 

30 A/m 

50 Hz eller 60 Hz 

30 A/m 

50 Hz eller 60 Hz 

Magnetfeltet for 

netfrekvensen skal være 

på et niveau, der er 

karakteristisk for et typisk 

kommercielt eller 

medicinsk miljø. 

Bemærk: UT: nominel(le) spænding(er); f.eks. 25/30 cyklusser betyder 25 cyklusser ved 50 Hz eller 30 

cyklusser ved 60 Hz 

 

Vejledning og erklæring fra producenten – elektromagnetisk immunitet 

VacStation-systemet er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser som angivet nedenfor.  Kunden eller brugeren af 

VacStation-systemet skal sikre, at det anvendes i sådanne omgivelser. 

Immunitetstest IEC 60601 testniveau Overensstemmelsesniveau 
Elektromagnetisk miljø – 

vejledende 
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Ledningsforstyrrelser 

forårsaget af RF-felter 

IEC 61000-4-6 

3 V  

0,15-80 MHz, 6 V i ISM-bånd 

mellem 0,15 MHz og 80 MHz, 

80 % AM ved 1 kHz  

 

 

 

 

3 V/m, 80 MHz - 2,7 GHz, 

80 % AM ved 1 kHz 

 

 

 

 

 

Se tabellen over trådløst RF-

kommunikationsudstyr i 

"Anbefalede 

minimumsseparationsafstande"  

3 V 

 

 

 

 

 

 

Bærbart og mobilt RF-

kommunikationsudstyr må ikke 

anvendes tættere på 

VacStation-systemets dele, 

herunder kabler, end den 

anbefalede sikkerhedsafstand, 

som er udregnet ud fra ligningen, 

der gælder for transmitterens 

frekvens. 

 

Anbefalede 

minimumsseparationsafstande 

Se tabellen over trådløst RF-

kommunikationsudstyr i 

"Anbefalede 

minimumsseparationsafstande" 

 
 

RF EM-strålingsfelter 

IEC 61000-4-3 

 

 

  

3 V/m 

 

  

 

 

 

 

Nærhedsfelter fra 

trådløst RF-

kommunikationsudstyr 

 

 

 

 

Opfylder  

IEC 61000-4-3 

 

Anbefalede minimumsseparationsafstande 



 10 EMC-tabeller    

Side  24/27 

I dag anvendes meget trådløst RF-udstyr på forskellige behandlingssteder, hvor der også 

anvendes medicinsk udstyr og/eller systemer. Når de anvendes i umiddelbar nærhed af 

medicinsk udstyr og/eller systemer, kan det medicinske udstyrs og/eller systemers 

grundlæggende sikkerhed og essentielle ydeevne blive påvirket. VacStation er testet med 

immunitetstestniveauet i nedenstående tabel og opfylder de relaterede krav i IEC 60601-1-

2:2014. Kunden og/eller brugeren skal bidrage til at holde en minimumsafstand mellem trådløst 

RF-kommunikationsudstyr og VacStation som anbefalet nedenfor. 
Test 

frekvens: 
(MHz) 

Bånd 
(MHz) 

Tjeneste Modulering 
Maksimal 

effekt 
(W) 

Afstand 
(m) 

Immunitets
testniveau 

(V/m) 

385 380-390 TETRA 400 
Pulsmodulering 
18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430-470 
GMRS 460 
FRS 460 

FM 
± 5 kHz afvigelse 
1 kHz sinus 

2 0,3 28 

710 
704-787 

LTE-bånd 
13, 17 

Pulsmodulering 
217 Hz 

0,2 0,3 9 745 
780 
810 

800-960 

GSM 
800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 

CDMA 850, 
LTE-bånd 5 

Pulsmodulering 
18 Hz 

2 0,3 28 

870 

930 

1720 

1700-
1990 

GSM 1800, 
CDMA 1900, 
GSM 1900, 
DECT, 
LTE-bånd 
1,3,4,25; 
UMTS 

Pulsmodulering 
217 Hz 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 
2400-
2570 

Bluetooth, 
WLAN, 
802.11 b/g/n, 
RFID 2450, 
LTE-bånd 7 

Pulsmodulering 
217 Hz 

2 0,3 28 

5240 
5100-
5800 

WLAN 
802.11 
a/n 

Pulsmodulering 
217 Hz 

0,2 0,3 9 5500 

5785 

 

WARNING
 

1. Brug af andet tilbehør og andre kabler end dem, der er specificeret eller leveret 

af producenten af VacStation, kan medføre øgede elektromagnetiske 

emissioner eller nedsat elektromagnetisk immunitet på VacStation og medføre 
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funktionsfejl. 

Kabeloplysninger: 

Kabelnavn Kabellængder 
Afskærmet eller 

ej 
Bemærkninger 

Adapter 1.8 Nej / 

 

2. Brug af VacStation ved siden af eller stablet sammen med andet udstyr skal 

undgås, da det kan medføre funktionsfejl. Hvis en sådan anvendelse er 

nødvendig, skal VacStation og det andet udstyr observeres for at bekræfte, at 

de fungerer normalt. 
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11. Erklæring 

 

Levetid 

Levetiden for produkter i VacStation-serien er 3 år. 

Vedligeholdelse 

PRODUCENTEN stiller kredsløbsdiagrammer, komponentlister, beskrivelser og 

kalibreringsinstruktioner til rådighed for SERVICEPERSONALET i forbindelse 

med reparation af dele. 

Bortskaffelse 

Emballagen skal genanvendes. Enhedens metaldele skal bortskaffes som 

metalaffald. Syntetiske materialer, elektriske komponenter og printplader skal 

bortskaffes som elektrisk affald. De skal håndteres i overensstemmelse med de 

lokale love og bestemmelser for miljøbeskyttelse. 

Rettigheder 

Alle rettigheder til at ændre produktet forbeholdes producenten uden yderligere 

varsel. Billederne er kun til reference. Den endelige fortolkningsret tilhører 

CHANGZHOU SIFARY MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. SIFARY har søgt 

om flere patenter på det industrielle design, den indvendige struktur osv., og 

producenter af enhver kopi eller ethvert falsk produkt skal påtage sig det juridiske 

ansvar. 
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Changzhou Sifary Medcial Technology Co., Ltd 
 
Adresse: NO.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District, Changzhou City, 

213000 Jiangsu, Kina 
Tlf.: +86-0519-85962691 
Fax: +86-0519-85962691 
E-mail: ivy@sifary.com 
Web: www.eighteeth.com 

 

 
Llins Service & Consulting GmbH  
Tlf.: +49 175 4870819  
Adresse: Obere Seegasse 34/2, 69124, Heidelberg, Tyskland 
E-mail: Llins.Service@gmail.com 

 

Version: 01 
IFU-6835001 
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Alle rettigheder forbeholdes. 

 


