GARANTIBESTEMMELSER
Apparatet er dækket af en 12 måneders garanti mod fejl i materialer og fabrikation (gælder ikke batteriet). Indenfor perioden vil apparater blive repareret,
justeret eller ombyttet.

Uniteeth Tandsliber
Brugsanvisning

Returfragt, forsikring og bevis for købsdatoen medsendes apparatet.
Skader, der opstår som følge af fejlanvendelse, er ikke dækket af garantien.
Der ydes ingen erstatning for følgeskader. Vi fraskriver os erstatningspligt for
indirekte skader og tab.
ADVARSEL
Husk hætten skal være påsat under slibning, falsen presses ned over tanden
under slibning.

FORORD
Uniteeth Tandsliber er et tandslibeudstyr specielt udviklet til at slibe ulvetænder på pattegrise. Slibehovedet består af en hurtig roterende diamantbeklædt
cylinder, som er konstrueret således at beskadigelsen af bløddele i mundhulen
ikke kan finde sted.
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I forhold til tandklipning med tang er tandsliberen en klar forbedring, både
human og sundhedsmæssig, da den eliminerer de risici for sygdomme, som
tandklipning med tang ofte medfører.

TANDSLIBNING
Start tandsliberen med trykknappen.
Før fixturet ned over ulvetænderne i over- eller undermunden og tryk let.
Efter ca. 1 sekund er 1/3 af ulvetænderne slebet bort.
Det er nok og bedst kun at bortslibe 1/3 af ulvetænderne.
OPLADNING
Ledningen fra tandsliberen til batteriet fjernes og forbindes med laderen. Forbind det
medfølgende lade-apparat med el-nettet. Den røde kontrol lampe lyser mens batteriet
oplades og slukker når batteriet er fuldt opladet.
Laderen er en såkaldt to-trins lader, hvilket betyder at batteriet ikke tager skade at
stå til opladning selv om det er fuldt opladet, ladefunktionen ophører når batteriet er
opladet.
Batteriet er af bly akkumulator typen, hvorved levetiden reduceres, når det ikke er
fuldt opladet. Da laderen ikke skader batteriet selvom det er fuldt opladet, er det en
god ide, efter endt brug, at sætte batteriet til opladning indtil næste gang det skal
bruges.
• Batteriet her en effektiv brugstid på ca. 45 min. svarende til tandslibning
af ca. 100 pattegrise.
• Batteriet kan med det medfølgende lade-apparat ikke overlades.
• Ladetid er ca. 10-14 timer.
RENGØRING/DESINFEKTION
Diamanthovedet bør renses for tandstøv efter endt brug. Rengør diamanthovedet
med en fugtet tandbørste eller lign. Diamanthovedet og fixturet kan desinficeres med
sprit, rodalon eller anden desinfektionsvæske.

SKIFT AF DIAMANTCYLINDER
Ved normal brug har diamantcylinderen en holdbarhed svarende til slibning
på ca. 7.000 pattegrise. Diamantcylinderen skiftes ved at skrue hætten af og
løsne cylinderen med den medfølgende 6 mm nøgle.
VEDLIGEHOLDELSE
Uniteeth bør opbevares i tørre omgivelser, f.eks. på et kontor eller lignende.
Apparatet må ikke opbevares i stærk solskin eller temperaturer over 40 grader.
Afmonter jævnligt diamantcylinderen og rengør delene, der huses i toppen.
Delene bør altid være rene og tørre for at undgå rustdannelser.
Batteriet SKAL OPLADES umiddelbart efter brug.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Vægt:
0,350 kg.
Hastighed:

ca. 10.000 omdr./min.

Ladetid:

ca. 10-14 timer

Arbejdstid:

ca. 45 min.

Netspænding:

230 Volt (afhængig af lade-apparat)

Volt:

2

