
 

TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZA – PROPRIETATE MEDIDENT EXIM  

 

 

 

MANUAL DE UTILIZARE 

 

ENDO CLASA A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

* Inainte de a utiliza echipamentul, va rugam sa cititi cu atentie acest manual. 

 

Cuprins 

1. Descriere generala a produsului 

2. Precautii pentru siguranta inainte de utilizare 

3. Componentele produsului 

4. Numele componentelor si functia acestora  

5. Mod de functionare 

6. Mesaje de eroare 

7. Intretinere si reparare 

8. Curatare, dezinfectare si sterilizare 

9. Depanare 

10. Specificatiile produsului 

11. Garantie 

12. Eliminarea produsului 

Pagina 2 

Pagina 3 

Pagina 4 

Pagina 5 

Pagina 5 

Pagina 10 

Pagina 11 

Pagina 11 

Pagina 13 

Pagina 14 

Pagina 15 

Pagina 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Descriere generala a produsului 

1-1. Indicatii pentru utilizare 

-Nume general – endomotor si accesorii 

Aria de aplicare: proceduri endodontice in care se utilizeaza echipamente pentru 

canalele radiculare, concepute de catre producator pentru utilizarea in pregatirea 

mecanica si circulara a canalelor radiculare. 

 

1-2. Despre unitate 

-Gradul de protectie impotriva socurilor electrice: 

Echipament clasa II 

-Tipul de protectie impotriva socurilor electrice: 

Tipul B aplicat pe componenta 

-Echipament standard (IPX0) 

-Neadecvat pentru utilizarea in prezenta anestezicului care este inflamabil in 

amestec cu aerul, oxigenul, sau oxidul nitric. 

-Utilizare continua. 

 

 

1-3. Precautii pentru manipularea si utilizarea in siguranta a echipamentului 

-Pentru siguranta, cititi si intelegeti in intregime ’’Precautii pentru siguranta’’ 

inaite de utilizare. 

-Nu numai ca va vor ajuta sa utilizati in siguranta produsul, ci va vor ajuta si la 

prevenirea accidentarii, atat a Dvs. cat si a celorlalti. S-a efectuat urmatoarea 

clasificare in functie de gradul de pericol, de accidentare si de gravitate. 

 

Clasificare Gradul de pericol, accidentare, gravitate 

Pericol -Indica o posibila situatie periculoasa care ar putea cauza rani 

grave persoanelor sau daune dispozitivului 

Avertizare -Indica o posibila situatie periculoasa care ar putea cauza rani 

minore sau moderate sau daune dispozitivului 

Atentie -Indica instructiuni care trebuie luate in consideratie pentru 

siguranta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Precautii pentru siguranta inainte de utilizare 

 

Pericol 

-Sistemul poate functiona incorect daca este utilizat in prezenta interferentelor 

electromagnetice. 

-Nu dispuneti sistemul in vecinatatea altor dispozitive care pot emite interferente 

electromagnetice. 

 

Avertizare 

-Endo clasa A este destinat utilizarii doar de catre  medicii dentisti specializati. 

-Se va acorda o atentie speciala sigurantei pacientului, la utilizarea produsului. 

-Cititi manualul utilizatorului in detaliu si intelegeti in intregime functiile componentelor. 

-Asigurati-va ca produsul se afla in stare buna de functionare inainte de utilizare. Daca nu 

exista semne de defectiuni, continuati sa utilizati produsul. 

-Inainte de utilizarea produsului, se va efectua un test de functionare pentru a verifica daca 

produsul functioneaza la parametri normali. 

-In caz de semne de defectiune, incluzand vibrare excesiva, zgomot si incalzire in timpul 

utilizarii produsului, deconectati-l imediat pentru a opri utilizarea si contactati distribuitorul 

local pentru reparare. 

-Motoarele electrice genereaza semnificativ mai mult curent decat turbinele traditionale cu 

aer sau motoarele cu aer. 

Frezele neintretinute, uzate sau utilizate necorespunzator pot genera caldura de frecare 

pasibile sa produca rani grave pacientului prin arsura. Generarea de caldura poate avea loc 

rapid si fara avertizare prealabila.   

Frezele trebuie intretinute corespunzator conform orarului de mentenanta specificat si 

verificate pentru depistarea semnelor de uzura inainte de fiecare utilizare. 

-Pentru a preveni ranirea persoanelor sau deteriorarea produsului, se solicita sa se verifice 

daca endomotorul este oprit inainte de schimbarea frezei. 

-Socurile violente precum scaparea pe jos a produsului, pot cauza avarieri ale produsului. 

-Conditii de transport si depozitare. Produsul se va transporta si depozita la temperaturi de  

-20 ̴ 60 0C, presiune atmosferica de 700  ̴  1060hPa si umiditate de la 0% pana la 90%. Daca 

aceste conditii nu sunt respectate, este posibil ca produsul sa nu functioneze corespunzator. 

 

Atentie 

-Nu dezasamblati incarcatorul endomotorului si nici endomotorul. 

-Inainte de curatarea produsului, asigurati-va ca l-ati deconectat, apoi stergeti endomotorul 

cu o carpa uscata. 

-Nu utilizati solventi organici pentru a curata endomotorul si incarcatorul endomotorului. 

-Pentru servisare si piese de schimb, va rugam contactati distribuitorul Dvs. local. 

-Asigurati-va ca produsul nu este expus la praf, sulfuri sau saruri. 

-Utilizati doar frezele recomandate. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

-Nu utilizati si nu lasati produsul intr-un mediu cu temperaturi ridicate, cum ar fi lumina 

directa si puternica a soarelui, in masina sub soarele arzator, langa foc sau in apropierea 

unei surse de incalzire. 

-Verificati produsul inainte de utilizare, acordati atentie instabilitatii, vibratiei, 

zgomotului si temperaturii (generarea de caldura). Daca depistati semne de defectiuni, 

chiar si de mica insemnatate, opriti imediat utilizarea si contactati distribuitorul Dvs. 

-Curatati intotdeauna manerul endomotorului care urmeaza sa fie instalat. Patrunderea 

murdariei in sistemul de prindere poate cauza pierderea caracteristicilor concentrice si 

deterioarea fortei de prindere. 

-Nu lubrifiati endomotorul.  Se ung doar capul si manerul. 

-Nu sterilizati endomotorul cu ajutorul caldurii. Nu sterilizati endomotorul in autoclava. 

    

 

3. Componentele produsului 

               1                                    2 / 6                 3                  4                      5 / 7 

 
 

1 Endomotor-maner 

2 Contra unghi 

3 LED optic Tip scurt (standard) 

4 LED Optic Tip lung (optional) 

 

5 Duza de pulverizare  

6 Incarcator endomotor 

7 Cablu de alimentare 

 



 

 

 

4. Numele componentelor si functiile acestora 

4-1. Endomotol (maner) 

 

 

 

 

 
Buton pornire/oprire Motor__ 

 
Buton superior ___________ 

Buton inferior _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buton alimentare si selectare _ 

 

 

<Ecran LCD> 
Alarma Baterie Mod 

 

pornita 

 

 

 

 

 

oprita 

 

 

Incarcata 

 

Incarcata 2/3 

 

Incarcata 1/3 

 

Descarcata 

 

F                R 

Inainte   inapoi 

 

 

->F->     ->R-> 
inainte        inapoi 

alternativ  alternativ 

 
 

 
Alarma ____ 

 

Nr. program 

 

 

 

 

Viteza rotatie  

 

 
______baterie 

 

______mod 

 

____viteza 

 

 

____rotatie 

 

 

4-2. Incarcator endomotor 

 

 
Buton pornire / oprire 

(LED alimentare curent si LED incarcare) 

 
Intrare alimentare curent 

 

 

5. Functionare 

5-1. Butoane 

1) Butoane alimentare curent si selectare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-Pentru a-l opri, apasati si tineti apasat butonul peste 2 secunde, cand e pornit. 

-Pentru a-l porni, apasati si tineti apasat butonul peste 2 secunde, cand e oprit. 

-Daca apasati butonul pentru mai putin de 1 secunda, modul de selectare se activeaza prin 

indicarea intermitenta a simbolului pe afisajul LCD. 

Modul de selectare apare sub forma urmatoare: program, rpm, rotatie, semnal sonor si program 

in mod repetat. 

 

2) Buton crestere / descrestere, Buton superior/inferior (sus/jos) 

# Prin apasarea butonului de sus / jos, modul se schimba dupa cum urmeaza: 

1. Program 

–De la 1 la 9, in total 9 programe care se repeta. 

Prin apasarea butonului ’’sus’’ numarul creste, iar prin apasarea butonului ’’jos’’, 

numarul descreste. 

Program Program Simbol 

P1  

 

 

Standard 

(Directia inainte) 

 

 

 

Derulare auto stop 

 

 

 

F 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 Inapoi alternativ  

Auto stop 

->R-> 

P8 Inainte alternativa ->F-> 

P9 Standard 

(Directie derulare) 

 

Derulare auto stop 

 

R 

 

2.  RPM (rotatii pe minut) 

-De la 200 la 600, prin apasarea butonului de sus/jos, cate 50 unitati la fiecare crestere 

sau descrestere, deci se roteste dupa cum urmeaza: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 

550, 600. 

3. Rotatie 

-In cazul modului standard sau de derulare, de la 0,5 la 3,0 prin apasarea butonului 

sus/jos, cate 0,5 unitati la fiecare crestere sau descrestere, deci se roteste dupa cum 

urmeaza: 0,5; 1,0; 1,5, 2,0; 2,5; 3,0. 

-In cazul modului alternativ, de la 2,0 la 7,0, prin pasarea butonului sus/jos, cate 0,5 

unitati la fiecare crestere sau descrestere, astfel se roteste dupa cum urmeaza: 2,0; 2,5; 

3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0. 

4. Semnal sonor 

-La apasarea butonului de sus/jos, semnalul de avertizare este pornit/oprit in mod repetat. 

 

3) Buton motor pornit/oprit 

-Acest buton este utilizat pentru a porni motorul si pentru a-l opri. 

-In cazul LED-ului optic, puteti actiona butonul oprit/pornit doar cand motorul e in 

functiune. 

Cand motorul se afla in functiune, apasati butonul ’’sus’’ si astfel puteti alege intre 

optiunile de pornire/oprire. 



 

 

 

4) Altele 

-Pe durata functionarii, in cazul incarcarii, graficul indica valoarea rotatiei. 

 

5-2. Cum se schimba bateria 

#Bateria trebuie sa fie incarcata complet conform urmatoarelor instructiuni. 

1) Mai intai de toate, verificati daca voltajul indicat pe produs corespunde cu voltajul 

local furnizat, inainte de conectarea la sursa de curent. (puterea de alimentare a Endo 

Clasa A este de 100 ̴ 240VAC). 

2) Intruduceti cu precizie cablul de alimentare in borna, in partea inferioara a 

incarcatorului, apoi conectati cablul de alimentare la intrarea de alimentare. 

3) Dupa activarea butonului de alimentare (tineti apasat butonul pentru 0,5 secunde), 

asigurati-va ca LED-ul de incarcare este verde. 

4) Pozitionati endomotorul in incarcator pentru a-l incarca inainte de prima utilizare 

(cand endomotorul se afla dispus in incarcator, LED-ul de incarcare se schimba din verde 

in galben, indicand ca unitatea se incarca. Daca se aude semnalul de avertizare la 

dispunerea edomotorului in incarcator, afisajul LCD este pornit, indicand nivelul de 

incarcare a bateriei). 

5) Cand bateria este incarcata complet, luminile afisajului LCD vor fi stinse iar 

simbolurile nivelului de incarcare vor fi afisate. (La incarcarea completa si la detasarea 

endomotorului de incarcator, lumina LCD-ului se va aprinde). 

 

 
Cablu de alimentare 

 
Buton de alimentare 

  

  

Atentie! 

-In cazul in care nu se aude semnalul de avertizare sau afisajul LCD-ului nu este pornit, chiar 

daca endomotorul se afla dispus in incarcator, incetati imediat utilizarea unitatii si contactati 

distribuitorul local cel mai apropiat, sau centrul de servisare pentru reparare. 

-Cand afisajul LCD-ului nu este aprins, chiar daca butonul de alimentare este pornit, cu siguranta 

exista o problema la circuitul incarcatorului. 

In acest caz, contactati imediat distribuitorul local sau centrul de servisare pentru reparare. 

-Introducerea cablului de alimentare sau apasarea in mod fortat a butonului de pornire pot cauza 

distrugerea bornei, a butonului sau a circuitului, prin urmare acordati atentie acestor elemente.  

 

 

 



 

 

-Nu utilizati unitatea de la alti producatori cu incarcatorul endomotorului Endo Clasa A deja 

existent si nu dispuneti sau atasati materiale precum piese din metal, cabluri sau lichide in/la 

incarcatorul endomotorului, deoarece ar putea produce daune circuitului, supraincalzire si pot lua 

foc. 

-In timp ce bateria se afla in incarcatorul endomotorului, exista posibilitatea de supraincalzire in 

partea inferioara endomotorului, insa supraincalzirea este usoara si de scurta durata, prin urmare 

nu exista probleme. In cazul in care endomotorul este introdus si scos in mod repetat din 

incarcator, intr-un interval scurt de timp, acesta nu va fi incarcat complet din cauza acestei 

supraincalziri. 

O data ce endomotorul este dispus in incarcator, lasati-l sa se incarce complet, nu-l mai detasati. 

Bateria epuizata complet nu poate servi drept incarcator pentru endomotor, prin urmare trebuie 

inlocuita cu una noua. 

-Evitati incarcarea bateriei in locatii care sunt expuse unui nivel foarte ridicat de temperatura (sub 

lumina directa a soarelui, in apropierea ferestrelor sau surselor de caldura). 

Dispuneti incarcatorul endomotorul in locuri in care temperatura este ambientala si unde nu exista 

umiditate. 

-Bateria nu va substitui incarcatorul cand: 

Bateria este incarcata complet. / Bateria este deteriorata. 

Utilizati doar incarcatorul Endo Clasa A penru a incarca endomotorul.  

 

 

5-3 Moduri de operare 

# Endo Clasa A poate fi setat sa functioneze in urmatoarele doua moduri: 

1) Modul Derulare auto stop  F inainte  R inapoi (derulare) 

-Cand endomotorul este suprasolicitat, se opreste din functionare imediat si merge in 

directie inversa pana la remedierea problemei. Dupa remedierea problemei legate de 

suprasolicitare, endomotorul incepe sa functioneze din nou in directia inainte. 

-In timpul modului inapoi, la suprasolicitarea endomotorului, acesta se opreste imediat 

din functionare si merge in directia inapoi pana cand problema suprasolicitarii este 

remediata. Dupa remedierea acesteia, endomotorul incepe sa functioneze din nou in 

directia inapoi. 

 

2) Modul Auto Stop  ->F -> inainte alternativ  /  ->R -> inapoi alternativ 

-In timpul modului alternativ, cand endomotorului este suprasolicitat, acesta se opreste 

din functionare. 

#Remarca 

-Derularea auto stop este disponibila doar in Modul inainte si Modul inapoi 

-Auto stop este disponibil doar in Modul alternativ inainte si Modul alternativ inapoi 

-Functionarea alternativ inainte inseamna miscarea inainte-inapoi repetata mergand in 

directia inainte. 

-Functionarea alternativ inapoi inseamna miscarea inainte-inapoi repetata mergand in 

directia inapoi. 

 

 



 

 

 

Atentie! 

-In caz de voltaj scazut al bateriei, rotatia nu poate ajunge la valorile stabilite, deci va rugam sa o 

utilizati dupa incarcarea completa. 

-In timpul modului alternativ, poate avea loc supraincalzirea cauzata de miscarea repetata de 

inainte-inapoi. Pentru a reduce temperatura, va rugam sa o reutilizati dupa tinerea temporara  

intr-un loc racoros. 

  

 

 

5-4 Cum se conecteaza si se deconecteaza adaptorul contra-unghi 

 
Atentie: 

-Adaptorul contra-unghi trebuie inlocuit in siguranta, dupa oprirea alimentarii cu curent electric. 

-Nu utilizati adaptorul contra-unghi de la alt producator cu aceast dispozitiv. 

-Verificati adaptorul contra-unghi care trebuie sa fie conectat in siguranta la endomotor inainte 

de functionare. 

 

5-5. Cum se introduce si se detaseaza freza (prin apasare) 

  
1) Intoarceti usor si introduceti freza in suportul de fixare in timp ce tineti apasat 

butonul. 

2) Asigurati-va ca freza este instrodusa corespunzator in suportul de fixare, prin apasare 

usoara,  fara sa tineti apasat butonul. 

3) Scoateti freza in timp ce tineti apasat butonul. 

Atentie! 

-Deconectati in siguranta pentru a introduce si a inlatura freza. 

-Dupa introducerea frezei, verificati daca aceasta a fost introdusa corespunzator in suportul de 

fixare tragand-o usor cu mana. 

-Curatati intotdeauna zona de contact a frezei inainte de inserare. Daca nu este introdusa 

corespunzator din cauza murdariei, curatati-o si apoi reintroduceti freza. 

-Utilizati freza respectand limita de viteza recomandata. 

 



 

 

 

6. Mesaje de eroare 

 

# Urmatoarele mesaje de eroare afisate pe ecranul LCD va vor ajuta in aflarea cauzei: 

erorilor: 

Cod de 

eroare 

Eroare Cauza Solutie 

E1 Valoarea de rotatie 

prestabilita este 

depasita 

-cand endomotorul este oprit. 

-cand sarcina depaseste 

valoarea de rotatie 

prestabilita 

-verificati daca locatia 

unghiului este inchisa 

-cresteti valoarea de rotatie 

 

 

E2 Voltajul bateriei este 

excesiv de ridicat 

-cand tipul de baterie este 

diferit 

-cand circuitul este defect 

-inlocuiti bateria 

-contactati centrul de 

servisare local pentru 

reparatii 

 

 

E4 Voltajul bateriei este 

prea scazut in timpul 

incarcarii 

 

 

-este posibil sa existe 

probleme la baterie 

-inlocuiti bateria 

E5 Voltajul bateriei este 

prea ridicat in timpul 

incarcarii 

-este posibil sa existe 

probleme la baterie 

-inlocuiti bateria 

-contactati centrul de 

servisare 

 

 

E7 Circuitul de operare a 

motorului este defect 

-cand piesa circuitului este 

defecta 

-contactati centrul de 

servisare local pentru 

reparare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentie! 

-Fiecare mesaj de eroare se poate sterge prin apasarea butonului pornire/oprire iar unitatea va 

reveni in modul asteptare. 

 

 



 

 

 

 

7. Intretinere si Reparatii 

7-1 Lubrifierea contra-unghiului 

# Nu se poate lubrifia decat adaptorul contra-unghi al dispozitibului Endo Clasa A 

# Lubrifierea este necesara dupa fiecare utilizare si inainte de sterilizare 

 

 

Contra-unghi 

 

Duza pulverizare  

 

 

 
 

 

1) Lubrifiati o data pe zi inainte de sterilizare 

2) Insurubati duza de recipientul de pulverizare, aproximativ 10 rotatii 

3) Introduceti duza de pulverizare in partea inferioara a adaptorului contra-unghiului si 

lubrifiati pana cand uleiul iese din adaptor, timp de 2-3 secunde 

4) Adaptoarele ar trebui pozitionate vertical astfel incat uleiul in plus sa se poata scurge  

in afara. 

 

Atentie! 

-Nu tineti un recipient de pulverizare cu capul in jos. In astfel de cazuri se pulverizeaza doar gaz 

in loc de ulei. 

-Pentru a preveni detasarea adaptorului de pe duza de pulverizare, tineti-l cu grija. 

   

8. Curatare, dezinfectare si sterilizare 

# In scopuri de siguranta sanitara si de igiena, adaptoarele contra-unghi pot fi curatate, 

dezinfectate si sterilizate inainte de fiecare utilizare, evitand orice contaminare. 

Acest lucru se executa atat la prima utilizare cat si in cazul utilizarilor ulterioare. 

 

Atentie! 

Nu sterilizati endomotorul in autoclava si nici la abur.   

 

Recomandari generale: 

-Nu uitilizati materiale si detergenti pe baza de clor. 

-Pentru propria Dvs. siguranta, va rugam sa purtati echipament de protectie personala 

care include, insa fara a se limita la manusi, ochelari si masti. 

-Nu sterilizati endomotorul, incarcatorul endomotorului sau cablul de alimentare. 

Dupa fiecare utilizare, toate obiectele care au intrat in contact cu agentii infectiosi trebuie 

curatate cu ajutorul unor carpe imbibate in dezinfectant si solutie de curatare. 

 

 



 

 

 

 

 

Atentie! 

Contra-unghiul trebuie sterilizat la abur inainte de prima utilizare si intre pacienti, penru a 

preveni contaminarea incrucisata. Dupa sterilizare, asigurati-va ca adaptorul contra-unghi a ajuns 

la o temperatura sub 400C inainte de utilizare. 

 

 

Curatarea endomotorului 

-Cand endomotorul se murdareste, stergeti-l cu o carpa din bumbac inmuiata in alcool.  

 

Curatarea incarcatorului endomotorului 

-Cand incarcatorul devine murdar, stergeti-l cu o carpa din bumbac inmuiata in spirt 

sanitar. 

 

Sterilizare contra-unghiului in autoclava 

-Doar adaptorul contra-unghiului Endo Clasa A poate fi sterilizat. Se recomanda 

sterilizarea contra-unghiului in autoclava pe perioada tratamentului si dupa tratament, 

respectand urmatoarele proceduri: 

1. Curatati contra-unghiul utilizand o perie moale apoi inlaturati murdatia de pe suprafata 

acestuia utilizand o carpa moale (nu utilizati perii din sarma de metal). 

2. Lubrifiati contra-unghiul intocmai cum este specificat la punctul 7-1 de mai sus 

3. Pozitionati contra-unghiul in autoclava 

4. Setati temperatura autoclavei (de ex., in jur de 4 minute la 1320C (=270 0F) 

5. Dupa sterilizarea contra-unghiului utilizand autoclava, se va usca si se va pastra in loc 

uscat. 

(se recomanda un timp de uscare cuprins intre 20 si 30 minute) 

 

Ciclu  Pre-vacuum 

Configurare ambalat 

Temperatura  132 grade celsius (=270 0F) 

Timp de expunere 4 minute  

Timp de uscare de la 20 la 30 de minute  

 

Atentie! 

Se recomanda ca micro-endomotorul sa fie protejat impotriva contaminarii incrucisate 

utilizand o protectie de unica folosinta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Depanare 

 

Problema Cauza Solutie 

LCD-ul nu se aprinde -Cand bateria este complet 

epuizata 

-Cand endomotorul nu a 

fost utilizata pentru o 

perioada lunga de timp  

 

In cazul in care bateria nu a 

fost epuizata complet, trebuie 

incarcat din nou. 

Bateria nu este incarcata 

corespunzator 

Cand bateria este complet 

epuizata  

Inlocuiti bateria in 

compartimentul aferent. 

Cand se afiseaza un cod de 

eroare  

 

Verificati mesajul de eroare 

Bateria incarcatorului 

endomotorului nu 

functioneaza (LED-ul 

incarcatorului frezei dentare 

nu este pornit). 

Cand cablul de alimentare 

nu este conectat la priza 

Conectati cu grija cablul la 

intrarea de alimentare. 

Cand butonul de pornire e 

setat pe oprit 

Activati butonul de pornire 

 

Cand siguranta este arsa 

Contactati cel mai apropiat 

distribuitor 

Freza dentara dispusa in 

incarcator este 

supraincarcata 

 

Cand bateria sau circuitul 

frezei dentare este defect 

Contactati distribuitorul Dvs. 

local penru reparatii 

Freza dentara nu se invarte Cand praful intra in contra-

unghi 

 

Curatati contra-unghiul sau 

inlocuiti-l cu unul nou 

Puterea motorului este 

neobisnuit de slab 

 

 

Cand voltajul ramas in 

bateria este prea scazut 

 

 

Incarcati bateria 
Functia auto derulare nu 

functioneaza 

RPM  a motorului este 

neobisnuit de redusa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Specificatiile produsului 

 

Endomotor     Incarcator endomotor  

Baterie reincarcabila  Li-on Voltaj principal  100-240V AC, 50/60 Hg 

Voltaj principal 3.7V Capacitate calculata  300 mA 

Capacitate calculata 800mAH Dimensiuni (l*L*H) 100 * 100 * 51 

Dimensiuni (l*L*H) 157 * 29 * 31 Greutate 150g 

Greutate 130 g  

 

Contra-ungi 

Valoare transmisie 1:1 

Viteza maxima (RPM) 600 

Viteza de functionare 200-600 

Tipul bornei si a suportului de fixare  Borna individuala SMT & suport fixare prin 

apasare 

Greutate 30 g 

Dimensiuni (Ø*L) 16*87 

 

Mediu de utilizare                                          Mediu de depozitare 

Temperatura  10 ̴ 40 0C Temperatura  -20 ̴ 60 0C 

Umezeala  10 ̴ 75% Umezeala  0 ̴ 90% 

Presiune atmosferica 500 – 1060hpa Presiune atmosferica 700 – 1060hpa 

 

Tipul manerului  

Tipul I (ISO1797-1) 

 

Maner Diametru Lungimea corespunzatoare L1 

 

Miniatura, 

scurt 

Standard, 

lung 

Extra 

lung 

 

 

Tipul 1a 

 

 

 

 

2,35 

 

- 

 

11 

 

12 

 

 

 

# a Extinderea manerul de TIPUL 1  (de ex. prin marcare sau cap de lucru) va fi peste 

L1=13,5 mm. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11. Garantie 

-Toate componentele acestei unitati au garantie timp de 12 luni de la data achizitionarii. 

-Prezenta garantie include in mod expres orice defectiune sau dauna de consecinta, 

cauzate de manipulare neglijenta, instalare incorecta sau utilizara necorespunzatoare. 

 

12. Eliminarea produsului 

12-1. Eliminarea produsului Endo Clasa A (unitatea de control) si a incarcatorului 

endomotorului  

-Respectati legislatia specifica tarii Dvs., directivele, standardele si liniile directoare in 

ceea ce priveste eliminarea dispozitivelor electrice folosite. 

12-2. Eliminarea materialelor de ambalare 

-Toate ambalajele vor fi selectate tinand cont de aspectele de protectie a mediului si de 

eliminare a deseurilor, si pot fi reciclate. Va rugam sa trimiteti ambalajele vechi la 

centrele corespunzatoare de colectare si procesare. Astfel, veti contribui la reciclarea 

materiilor prime si la evitarea risipei. 
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