
  Brugsanvisning
  LED.H hærdelampe

Læs manualen inden lampen tages i brug
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Brugsanvisning for LED H hærdelampe

1.  Princip og anvendelse

2.  Opbygning og komponenter

1.1  LED.H bruger princippet om strålebelysning til at hærde lyssensitiv resin 
ved belysning i en kort periode.
1.2  LED.H bruges i forbindelse med tandbehandling.

LED.H består hovedsageligt af en kraftig 
LED.enhed, lysleder og lader.

Lysleder

Beskyttelsesskærm
ON/OFF knap

Display

Mode (tilstand)
Timer

Batteri

Ladestation

Ladeindikator
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Lader Tilslutning for adapter

Adapter

3.  Tekniske specifikationer

3.1  Strømforsyning: Opladeligt lithiumbatteri
Batterimodel: ICR18650
Volt og kapacitet: 3,7V/2200mAh
Adapterinput. AC100V til 240V, 50Hz860Hz
Adapteroutput: DC5V/1A

3.2: Lysleder: Optisk fiber

3.3: Lyskilde:
a): 5W kraftigt LED lys
b): Bølgelængde: 420nm-480nm
c): Lysintensitet: 1000mW/cm2 - 1200mW/cm2

3.4: Arbejdsbetingelser:
a): Temperaturforhold: 5 grader C - 40 grader C.
b): Relativ luftfugtighed < 80%
c): Lufttryk: 70kPa - 106kPa
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3.5  Dimensioner: Ø25 mm x 252 mm
3.6 Nettovægt: 178 g
3.7 Srømforbrug: <8W
3.8 Beskyttelsestype mod elektrisk stød: class II
3.9 Beskyttelse mod elektrisk stød: type B
3.10 Beskyttelse mod skadelig indtrængen af vand: IPX0
3.11  Beskyttelse mod antændelig blanding mod luft, ilt eller giftige gas: Ikke 

relevant

4.1  Tag den røde beskyttelseshætte af lyslederen, og isæt den med metaldelen 
først i LED.H lampen. Pres metaldelen helt ind

4.2 Påsæt beskyttelsesskærmen på lyslederen.
4.3 I tilfælde af adskillelse, følges pkt. 4.1 og 4.2 i omvendt rækkefølge,
4.4 Efter brug eller når batteriet skal oplades, tilsluttes laderen til 220 volt og 

adapteren tilsluttes ladestationen. Herefter isættes lampen i ladestationen.

4.  Ibrugtagning

5.  Daglig brug

5.1  Tryk forsigtigt på ”MODE” knappen.
LED.H kan hærde på følgende 3 måder:
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5.1.1  Full power mode: Skærmen viser 01. Lampen lyser med fuld power.

5.1.2  Ramping mode: Skærmen viser 02. Lampen skifter fra svag til   
kraftigere lys, og når maksimal styrke efter 5 sek.

5.1.3  Pulse mode: Skærmen viser 03. Lampen lyser pulserende.
Skiftevis med fuld lys og slukket.

5.2 Tryk let på TIMER knappen for at vælge hærdetiden. Du kan frit vælge 
mellem 9 forskellige tider: 3,5,10,15,20,25,30,35,40 sekunder

5.3 Under brug placeres lyset på den position, der skal hærdes. Tryk på ON/OFF 
knappen, et lydsignal høres og LED.H lyser. LED.H tæller ned til 0 sekunder 
og hærdningen er afsluttet.

5.4 Lyset kan altid slukkes ved tryk på ON/OFF knappen.

5.5 Lampen er forsynet med et kredsløb, der checker batteriets ladestand.
I tilfælde af lav ladestand vil batteriindikatoren blinke. Batteriet bør da
oplades.

5.6. Når batteriet behøver at oplades, forbind da adapteren til 220 volt. Isæt 
adapterens output i standeren. Indikatoren bliver da grøn. Dette betyder, at 
den nu er på STAND BY. Sæt lampen i laderen, og indikatoren skifter da til 
gul, og lampen begynder opladningen. Når natteriet er fuldt opladet, skifter 
indikatoren igen til grøn.

5.7 Efter brug tørres fiberen af med et klæde eller evt. en klud vædet med sprit.

5.8 LED.H slukker sig selv efter 2 min. uden aktivitet. Den tændes igen ved et 
tryk på en af knapperne.

5.9 Hærdedybden på kompositter er min. 4 mm efter 10 sek. hærdning.

5.10 Lyslederen kan autoklaveres ved 135 grader C. og 0,22 MPa
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6.1 Oplad batteriet i mindst 4 timer før lampen tages i brug første gang.

6.2 Under brug skal lyset peges direkte mod materialet der skal hærdes. Dette 
vil betyde, at du får max. effekt.

6.3 Undgå at lyse i øjenene.

6.4 Brug udelukkende original lader, adapter og batteri. Brug af uoriginalt 
tilbehør kan forårsage skade på lampen. 

6.5 Berør aldrig batteri og strømførende dele med metalgenstande. Dette kan 
forårsage skade på lampen.

6.6 Genopladning af batteriet bør ske i et køligt og veltempereret lokale.

6.7 Skil aldrig batteriet ad. Det kan resultere i kortslutning og lækage.

6.8 Tryk eller ryst aldrig batteriet. Batteriet må heller aldrig kortsluttes.

6.9 I tilfælde af, at lampen ikke skal bruges i en længere periode, bør batteriet 
afmonteres og opbevares separat.

ADVARSEL: Hvis lampen lyser ubrudt i længere end 40 sekunder. kan
temperaturen på lyslederen nå 56 grader C.

ADVARSEL: Lampen og tilbehør må ikke modificeres uden producentens 
godkendelse. 

6.  Forholdsregler
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Hjertepatienter, gravide samt børn bør ikke bruge en LED.H hærdelampe.

8.1 Lampen indeholder udelukkende dele, der skal serviceres af professionelle.
Der er ingen dele, der skal serviceres af brugeren.

6.2 Kun lyslederen kan autoklaveres ved høj temperatur og højt tryk.
Øvrige dele bør rengøres let med spritklud eller desinficerende væske.
Udstyret bør aldrig nedsænkes i vand eller anden væske !
Rengør aldrig med opløselige eller flygtige væsker !  Dette vil skade 
lampe og tilbehør.

8.3 Husk at rengøre lyslederen. Materialerester fjernes, idet de vil formindske 
levetiden og hærdningens effektivitet.

8  Vedligeholdelse

7  Kontraindikationer
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FEJL: MULIG ÅRSAG: LØSNING:

Ingen indikation 1. Der er ingen strømpå batteriet 1. Oplad batteriet
Lampen er ”død” 2. Batteriet er fejlbehæftet. 2. Skift batteriet.

3. Lampens batteribeskyttelsessystem 3. Placer lampen i
er aktiveret laderen og oplad.

Display viser ”Er” Der er fejl i lampen Send lampen til
reparation.

DIsplay blinker Lav batteristand Oplad batteriet

Svagt lys 1. Lyslederen sidder ikke rigtigt 1. Sæt lyslederen i
korrekt.

2. Det er ridser eller revner i 2. Skift lysleder.
lyslederen.
3. Der er materialerester på 3. Rengør lyslederen.
lyslederen

Batteriet lader ikke, 1. Adapteren er ikke forbundet 1. Forbind adapteren.
selvom adapteren er korrekt.
forbundet. 2. Der er fejl ved adapteren. 2. Skift adapteren

3. Ladestationens kontakt er 3. Rens med alkohol.
beskidt.

Batteriet skal oplades Batteriets kapacitet er formindsket. Skift batteri
oftere og oftere.

”Mode” indikatoren 1. Lav ladestand 1. Oplad batteriet.
blinker under opladning.2. Batteriet er kortsluttet. 2. Skift batteriet.

Hvis der fortsat er fejl efter løsning er forsøgt udført, bør forhandleren kontaktes
for udbedring.

9  Fejlfinding
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Fra købsdatoen ydes der 2 års garanti på dette produkt. Garantien gælder ikke 
for batteriet eller lyslederen. Garantien bortfalder helt, hvis der er forsøgt 
reparation eller ved misbrug eller hvis enheden på nogen måde har lidt overlast.

11.1Dette udstyr bør behandles forsigtigt. Holdes væk fra åben ild. Udstyret bør 
bruges og opbevares i et skyggefuldt, tørt, køligt og velventileret lokale.

11.2Opbevar ikke udstyret sammen med varer der er enten braændbare, giftige, 
ætsende eller eksplosive.

11.3Udstyret bør opbevares og benyttes i omgivelser, hvor den relative 
luft fugtighed er < 80%, lLufttrykket ligger i intervallet 70kPa til 106kPa
og temperaturen er -10 grader C, - +55 grader C.

11.4Udefra kommende påvirkning og rystelser bør undgås under transport.

11.5Udstyret bør ikke transporteres sammen med farligt gods.

11.6Hold udstyret borte fra sne, regn og sol under transport.

Udstyret indeholder ikke farlige elementer. Det kan bortskaffes i.h.t. lokale regler.
Vi forbeholder os ret til at ændre design, teknologi, dele, brugsanvisning og pakning
uden varsel. Hvis der forekommer forskelle mellem billeder og produktet, henviser vi til
det originale produkt.

10. After service

11. Opbevaring og transport

12. Miljø

13. EU-repræsentant

10



14. Symboler

Varemærke Produktionsdato

Producent

Kun indendørs brug

Class II udstyr

Genvinding

Holdes tørt

Fugtighed

Type B produkt

Almindeligt udstyr

CE-mærket produkt

FDA-mærket produkt

Forsigtig

Temperaturområde

Atmosfærisk tryk

Overensstemmelse med WEEE-direktiv

Se medfølgende dokumenter

Autoriseret EU-repræsentant
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CE-certificeret af TüV Rheinland

15. Udtalelse

16. Overensstemmelseserklæringer
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