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Precauções. 

A instrução de funcionamento mostra como operar, manter e consertar o equipamento, de modo 
que sua vida de funcionamento seja a maior possível. Um serviço adequado é essencial para um 
funcionamento em longo prazo sem problemas do aparelho. 

deste manual antes da instalação e uso do aparelho e aqueles que possuem 
Os funcionários que operam o aparelho devem se familiarizar com o conteúdo &
acesso a ele. • 

O aparelho pode ser operado somente por médicos ou equipe de auxílio com 
qualificações adequadas. 

O aparelho é composto na classe de segurança I. 

CUIDADO: Para evitar o risco de choque eléctrico, o aparelho deve ser conectado apenas 
a uma rede de fornecimento com aterramento de proteção. 

Antes de conectar o aparelho à tomada de alimentação, certifique-se de que os parâmetros da 
rede elétrica sejam idênticos aos das especificações do aparelho. A tensão de alimentação, a 
frequência e o consumo de energia são especificados no restante da documentação e no painel 
traseiro do aparelho. 

Não exponha o aparelho à umidade ou chuva forte . 

ADVERTÊNCIA! Nunca use o aparelho em ambientes de gases anestésicos 
inflamáveis. 

Se gases inflamáveis (incluindo gases anestésicos) forem liberados nas proximidades do aparelho, 
este deve ser imediatamente desligado e desconectado da tomada de alimentação. 

Para evitar o superaquecimento do aparelho, certifique-se de que haja ventilação adequada antes 
de iniciar o aparelho. Recomenda-se manter uma distância mínima de 10 cm das laterais 
esquerda, direita e traseira do aparelho. 

Sob nenhuma circunstância abra a tampa do aparelho quando ele estiver &
conectado à energia. A tensão elétrica no interior da unidade pode chegar a 0,4 l 
kV. O choque elétrico pode resultar em incapacidade permanente ou morte. 1 

NUNCA coloque o aparelho próximo a superfícies quentes ou áreas sujeitas a vibrações ou 
choques. 

Reparos do aparelho, que não os especificados nesta instrução de funcionamento, podem ser 
realizados apenas pelo fabricante ou por um fornecedor de serviço autorizado especificado pelo 
fabricante. O único reparo que o usuário pode executar, depois de se familiarizar com o conteúdo 
da instrução de funcionamento: troca de fusíveis para a conexão de energia elétrica. 
O endereço de serviço pode ser encontrado no item 10 da instrução de funcionamento. 

O carregamento da bateria do Pedal sem fio deve ser realizado fora do centro cirúrgico . 

• Sob nenhuma circunstância abra a caixa do Pedal.

• Bateria do Pedal sem fio não deve ser substituída pelo usuário.

• Em caso de quaisquer perturbações ou disfunções no funcionamento do
aparelho, desligue-o imediatamente usando o interruptor de alimentação
localizado no painel traseiro.

Levando-se em conta as orientações acima, o fabricante se sente responsável pela 
segurança e confiabilidade do aparelho. 

O fabricante não assume nenhuma responsabilidade por danos que tenham surgido através 
de abuso ou incompatibilidade com o funcionamento pretendido do aparelho. 
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