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1. Giriş

satın aldığınız için teşekkür ederiz. APPLEDENTAL Elde Taşınabilir Diş Röntgeni Ünitesi. Bu kılavuz, 

kurulum, çalıştırma ve bakım talimatlarını içerir; yalnızca bu prosedürlerde deneyimli bir servis teknisyeni 

tarafından gerçekleştirilmelidir. 

1.1 Kullanım Amacı

NS birim 60kV değerinde gelişmiş bir yüksek frekanslı alan diş röntgen cihazıdır DC ve 2 Hem kimyasal 

film hem de dijital sensörler için tanısal yüksek kaliteli diş ve maksiller kemik görüntüleri üretmek için 

invertör X-ray kontrol yöntemlerine sahip mA tüp akımı. NSbirimşarj edilebilir bir Li-Polimer pil takımı 

tarafından sağlanan 22.2VDC'de çalışır. X-ışınları çekildiğinde dEvice elde taşınabilir veya bir tripod 

üzerine monte edilebilir. 

※ Dikkat ※
Bu cihaz yalnızca yetkili veya kalifiye personel tarafından kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır. Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. 

※ Referans ※

Üniteyi hasara karşı korumak ve doğru ve güvenli kullanım sağlamak için 

lütfen tüm kullanım kılavuzlarındaki önlemlere kesinlikle uyulduğundan emin 

olun. 

※ Referans ※

B Tipi Uygulanan Parça, tüm uygulanan parça türleri arasında en düşük 

düzeyde hasta koruması sağlar ve doğrudan kardiyak uygulama için uygun 

değildir. 

2. Güvenlik İşaretleri

Lütfen aşağıdaki güvenlik gereksinimlerine uyun: 
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● Görüntü teşhisi için gerekli röntgen dozunu aşmayın.

● Yalnızca kalifiye personel tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

● Hastanın cihaza dokunmasına izin vermeyin.

● Hastaların yanında cihazı başıboş bırakmayın.

● Cihaz arızalı görünüyorsa lütfen yetkili satıcınıza başvurun.

● Cihazın yapısını kurcalamak yasaktır

● Aşağıdaki koşullarda kullanmaktan kaçının:

- Yanıcı malzeme veya patlayıcı gazın etrafında

- Nemli veya nemli olduğu yerler

- Doğrudan güneş ışığı

- Yetersiz havalandırma alanları

- Tozlu alanlar

- Nemli yerler

- Tuzlu yerler

Cihazı aşağıda listelenen koşullarda tutun: 

● Güvenli saklamak için; sıcaklık -40℃∼70℃, nem 10%~90%RH

● Kullanım sırasında; sıcaklık -10℃~40℃, nem %30~70BN

● Optimum koşullar için; sıcaklık 10℃ ~30℃, nem %40~60BN

1) Depolama

●Cihazı nemli, tuzlu veya tozlu yerlerde saklamayın.

Bu koşullar çalışma sorunlarına neden olabilir.

●Cihazı, sıcaklığın aşırı derecede dalgalandığı yerlerde saklamayın. Cihazı doğrudan güneş ışığına

maruz bırakmayın.

●Cihazı yanıcı malzemelerin veya patlayıcı gazların yakınında veya çevresinde saklamayın.

●Şarj cihazı bağlıyken pil takımını uzun süre tutmayın.

●Dijital sensörü ana gövde bağlıyken tutmayın. Dijital sensör çok hassas bir cihazdır, bu nedenle onun
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için ayrı saklama kutusunda tutulmalıdır.

●Şarj cihazını bağlıyken ve şarj altındayken üniteyi maruz bırakamazsınız.

2) Dikkat

●Cihazı aşırı şok veya titreşime maruz bırakmayın.

●Cihazı tozlu, kirli veya eğimli bir yere/üzerine yerleştirmeyin.

●Sensörü kullanmadan önce, sensörü tek kullanımlık kılıfla mutlaka kapalı tutun.

●Şarj masası cihazı ile şarj cihazı arasındaki bağlantı kablosunu sarsmayın

3) Referans

●Kullanmadan önce pil takımının ve cihazın durumunu kontrol edin.

●Cihazı çalıştırma prosedürüne göre kullanın.

●Cihazı havalandırılan bir alanda kullanın.

●Yalnızca bu ürünle birlikte verilen şarj cihazını kullanın.

●Temizlemeye çalışmadan önce pil şarj cihazının fişinin çekildiğinden emin olun. Temiz kuru bir bez

parçası kullanarak üniteyi temiz tutun. Yalnızca alkol bazlı olmayan dezenfektan mendiller kullanın

veya sıvı veya spreyle nemlendirin.

4) Garanti

●Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren kalitesi için bir yıl garantilidir.

●Garanti süresinin anlaşılmasının zor olması durumunda garanti, imal edildikten üç ay sonra geçerlidir.

●Ürünlerin kendisinde meydana gelen kusurlar veya hatalı işçilik olması durumunda, ürünün durumuna

göre ürün ya ücretsiz olarak onarılacak ya da değiştirilecektir.

●Garanti kapsamında bile dönem, hasar kullanıcının hatasından kaynaklanıyorsa, ücretsiz onarım geçerli

değildir.

●Sızdırmazlık için ekli seviyenin sökülmesi veya böyle bir göstergenin olması durumunda ücretsiz onarım

ve garanti uygulanmaz.

●Tasarlanan A/S Merkezi dışında yapılan onarımlar garanti kapsamı dışındadır.

●Ücretli veya ücretsiz tamiri yapılan ürün için servis süresi uzatılmayacaktır.

2.1 Temizleme

Temizlemeye çalışmadan önce pil şarj cihazının fişinin çekildiğinden emin olun. üzerindeki gücün açık 

olduğundan emin olun.birimtemizlerken kapalıdır. Yalnızca alkol bazlı olmayan dezenfektan mendil veya sıvı 

veya sprey ile nemlendirilmiş bez kullanın. 
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NS birim ve beraberindeki pil şarj cihazı, herhangi bir sterilizasyon işlemine tabi tutulacak şekilde 

tasarlanmamıştır. 

Güvenli maruz kalma faktörleri ve çalıştırma talimatlarına uyulmadığı takdirde bu ünite operatör ve hasta için 

tehlikeli olabilir. 

Optimum radyasyonun operatörün hemen arkasında koni şeklinde bir alan içinde bulunur. geri saçılmakalkan 

(sözde önemli doluluk bölgesi). Ekipmanı çalıştırmaya yetkili tüm personel, güvenlik önerileri ve belirlenmiş 

maksimum izin verilen dozlar hakkında bilgi sahibi olmalı ve hamile olan veya hamile kalmayı bekleyen hastalar 

ve operatörler ile ilgili kurum içi radyasyondan korunma programınızın belirttiği tüm yönergeleri takip etmelidir. 

Radyasyondan korunma programını uygularken lütfen radyasyondan korunma ve röntgen ekipmanının 

kullanımını düzenleyen eyalet, eyalet ve yerel yönetmeliklere başvurun. Uygun kayıt ve bu tür düzenlemelere 

uygunluğu sağlayın. 

çalıştırmayın birim hasta ve operatör maruz kalmaya hazır olana ve kesinti olasılığını azaltana ve herhangi 

birinin yanlışlıkla röntgen ışınlarına maruz kalmasını önleyene kadar. Hastanın hemen arkasında biri varsa (x-

ışını emisyonu yönüne göre) pozlamayı denemeyin. Tetik düğmesinin aniden bırakılmasıyla herhangi bir 

nedenle maruz kalma zamanından önce sonlandırılabilir. 

Önemli doluluk bölgesi

Bir operatörün mevcudiyetini gerektiren, zemini olan en az bir önemli doluluk bölgesi sağlayın 2'(60cm) x 

2'(60cm)'den az olmayan alan ve 6,5'(195mm)'den az olmayan bir yükseklik. 

 Telsiz incelemelerinin türü, önemli doluluk bölgesi kullanıcı olarak belirlenir.

 X-ray ekipmanının açıkça tanınabilir özelliklerine göre sınırlarının konumları da dahil olmak üzere önemli
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kullanım bölgesinin konumu. 

 Röntgen ekipmanı ile kullanım için çıkarılabilir koruyucu cihazların kimliği ve uygulama ve kullanımları

hakkında bilgiler.

3. Garanti

Garanti:Taksi yazılı olarak belirtilmedikçe, müşteriye teslim tarihinden itibaren üç (3) yıl boyunca, normal 

kullanım ve uygun bakım koşulları altında tüm parçalarda işçilik ve malzeme kusurları olmayacaktır.

Zhuhai RAYIMAGING Technology Co, Ltd İster üründeki bir kusurun sonucu olsun, isterse başka bir şekilde, 

ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar, yaralanma veya kayıptan, bu tür bir hasar, yaralanma 

veya kayıptan önce ürün (1. ) hasar görmüş veya yanlış kullanılmış; (2) Guangdong JINME Medical Technology 

Co., Ltd dışındaki kişiler tarafından onarılmış, değiştirilmiş veya değiştirilmiş (3) geçerli kodlar ve yönetmeliklere 

tam olarak uygun şekilde kurulmamış; veya (4) yetkili satıcı tarafından kurulmamış.Zhuhai RAYIMAGING 
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Technology Co, Ltd Bu garantinin ihlali veya başka bir şekilde ihmal edilmesi yükümlülüğü, kesinlikle ve 

münhasıran ürün veya parçanın onarımı veya değiştirilmesi ile sınırlı olacaktır. Bu garanti, seri numarası 

değiştirilmiş, tahrif edilmiş veya çıkarılmış herhangi bir ürün için geçersiz olacaktır. 

4. Kalite kontrol prosedürü

Bilişim TeknolojikV, mAs ile ölçülür bir yıllık süre. 

ölçüm sapma ±%5, ölçüm noktaları aşağıdaki gibidir. 

Osiloskop ile ölçülür 

60 kV 0,5 s (2 mA) Testi Kalite Testi 

kV Kontrol Noktası (TP 6) = 6 V (Osiloskop) = 60 kV 

mA Kontrol Noktası (TP 9) = 4 V (Osiloskop) = 2 mA 
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Bölüm I. Uygulama 

Bu ünite, yüksek frekanslı invertör kontrollü taşınabilir diş telsiz X-ray sistemidir. 

1. Kompozisyon.

1.1 Ana gövde

 röntgen jeneratörü

 X-ışınına maruz kalma konisi

 Yüksek kapasiteli pil

1.2 Aksesuarlar 

 Pil şarj cihazı :1 adet

 Boyun askısı :1 adet

 El kayışı :1 adet

 Kullanım Kılavuzu:1 adet

Bölüm II. Özellikler 

1. Ana gövde

1) X-ışını jeneratörü

(1) Tüp Voltajı 60 kV (Sabit)

(2) Tüp akımı 2 mA (Sabit)

2) X-ray Kontrol cihazı

(1) Ana güç Pil 22,2 V DC, Adaptör 25.6 DC

(2) Pozlama süresi 0.01 ~ 2.00 sn (Manuel 56 adım)
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3) X-ışınına Maruz Kalma

(1) Tip Yuvarlak stil

(2) Çıkış Radyasyon Alanı 60 mm

(3) SSD(standart) 200 mm

4) X-ışını tüpü

(1) Tip Sabit anotlu X-ışını tüpü

(2) Tüp Modeli KL11-0.4-70

(3) Tüp Odak 0,4 mm

(4) Anot ısı kapasitesi 4500 J

(5) Maksimum Tüp Voltajı 70 kV

(6) Hedef Açısı 12 °

(7) Toplam filtreleme Temel filtreleme 0,8 mm Al

Ek filtreleme 1.0 mm Al 

(8) Soğutma sistemi Yağ Soğutma

2. Pil

1) Tip Li-ion Polimer

2) Gerilim 22,2 V DC

3) Kapasite 950 mAh

3. Şarj cihazı

1) Giriş 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

2) Çıkış voltajı 25.2 DC

3) Çıkış akımı 1 A

4) Ünite LED'inin durum göstergesi (Kırmızı: Şarj ediliyor , Yeşil: Şarj tamamlandı)
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Bölüm III. Birim açıklaması 

1. Ünitenin parça adı

1) Önden görünüm

① Durum göstergesi (LED)

② Röntgen Pozlama düğmesi

③ X-ışını Pozlama konisi

④ El kayışı halkası

2) Arkadan görünüm
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⑤ Kolye askısı halkası ⑥ Yetişkin / Çocuk Seç düğmesi

⑦ Güç AÇMA/KAPAMA düğmesi ⑧ MARUZ KALMA süresi değişimi(+)

⑨ MARUZ KALMA süresi değişimi(-) ⑩ MOD düğmesi

⑪ MARUZ KALMA zaman tasarrufu ⑫ Şarj konektörü

⑬ El anahtarı konektörü ⑭ Diş tipleri

⑮ LCD ekran ⑯ Standart sabitleme holü

3) Yan görünüm

⑰ Pil değiştirme kapağı 

2. İşlevsel açıklama.

① LED'de Durum Göstergesi

 LED rengi değişiyor: Ünite durum göstergesi

 Kapalı ⇒ Kapat

 Yeşil ⇒ atış için bekleme

 Sarı ⇒ röntgen çekmek

 Kırmızı ⇒ Birim hatası

②Röntgen Pozlama düğmesi
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 X-ray EXPOSURE kullanır.

 Düğmeye 2 saniye daha basarsanız, ayarlanan süre

boyunca pozlanır.

 Düğmeyi 2 saniyeden önce bırakırsanız, bir birim

hatası oluşur.

③X-ışını Pozlama konisi

 Koninin içini kurşunla yaptık, röntgeni kullanıcıya maruz
bırakmasını engelliyor.

④ El kayışı halkası

 Üst ve alt halkalar el kayışı ile bağlanır.

⑤ Kolye askısı halkası

 Kolye askısı ile bağlamak içindir.

⑥ Yetişkin Çocuk Seç düğmesi

 Düğmeye basarsanız,

LCD'de YETİŞKİN/ÇOCUK ve sembolünü görüntüler.
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⑦ Güç AÇMA/KAPAMA düğmesi

 Üniteyi açmak (veya kapatmak) için bir düğmedir.

⑧ Pozlama süresini değiştirme (+)

⑨ Pozlama süresini değiştirme (-)

 Düğmeye basıldığında, pozlama süresi artırılmış.

⑩ Kullanıcının MOD düğmesi

 Düğmeye basıldığında, pozlama süresi azalacaktır.

 Kullanıcı, ayarlanan öğeyi değiştirmek isterse, düğmesine

basın ve ayar öğesi alanına girebilirsiniz.

⑪ Pozlama süresinden tasarruf

⑫ Şarj konektörü

 Düğmeye 2 saniye daha basarsanız, pozlama süresi

kaydedilir.
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 Bağlayıcı amaç pil şarj etme.

⑬ El Anahtarı konektörü

⑭ Diş tipi maruz kalma nesnesi

 Konektör, el anahtarı ile bağlantı amaçlıdır.

 Pozlama nesnesinin dişini seçmek için kullanılan düğmelerdir.

⑮ LCD ekran

⑯ Standart sabitleme holü

 birim görüntülenir'durumu ve bilgileri.

 Salon tripod ile kullanım amaçlıdır.

⑰ Pil değiştirme kapağı

 Kapak, pil koruması ve değiştirilmesi için kullanılır.

Bölüm IV. Operasyon 
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1. AÇIN

1) ON düğmesine basıldığında ve ünite bip sesiyle açıldığında.

2) Önyükleme sırasında LED yeşil renkte yanıp söner ve bekleme sırasında yeşil renkte yanar.

3) Pil normal olduğunda herhangi bir işaret yoktur.

4) Batarya yeterli olmadığında,

⇒ ünite bip sesi çıkarır ve güç kablosunun şekli aynı anda 10 kez yanıp söner ve ardından güç otomatik

olarak kapanır. 

5) No.4) olması durumunda yukarıdaki gibi şarj cihazı ile şarj etmelisiniz.

6) Üniteyi açtığınızda, LCD aşağıdaki gibi 5 saniye süreyle 3 adımlık ekran değişir.

♦ Aşama 1

♦ Şirket adı ve yazılım sürümü

♦ Adım 2

♦Pozlama çekimi için bekleme

2. KAPATIN

Üniteyi kapatmak istiyorsanız, OFF düğmesine 2 saniye basın. 

3. MARUZ KALMA koşulu seti
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1) YETİŞKİN / ÇOCUK seçme düğmesi

Hasta tipini seçmek istiyorsanız, YETİŞKİN/ÇOCUK seçme düğmelerine basın.

Harf ve sembol ekranda görüntülenir. 

2) Diş tipi düğmeler

Temel set : Çekmek istediğiniz 7 tip düğmeden birini seçin (maksiller ön diş, köpek, azı ve 

alt maksiller ön diş, köpek, azı dişi) 

3) LCD kompozisyonları

4) Standart Pozlama süresi

Hasta 

Tip 

Film/ 

Dijital 

YETİŞKİN 

Film 0,50 0.60 0.90 0.35 0.40 0,50 0.95 

Dijital 0.15 0.20 0.30 0.10 0.12 0.20 0,50 

ÇOCUK 

Film 0.25 0.40 0,55 0.16 0.20 0.25 0.65 

Dijital 0.08 0.10 0.12 0.07 0.10 0.16 0.30 

5) MARUZ KALMA süresi
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MARUZ KALMA süresini değiştirmek isterseniz YUKARI/AŞAĞI butonları ile 56 adımı değiştirebilirsiniz. 

6) MARUZ KALMA süresini kaydetme

Otomatik kaydetme : OTOMATİK modda POZLAMA süresini değiştirdikten sonra üniteyi çektiğinizde, 

otomatik olarak kaydedilir. 

Manuel kaydetme : Manuel modda POZLAMA süresini değiştirdikten sonra üniteyi çektiğinizde, eğer 

KAYDET düğmesine 2 saniye daha basarsanız, pozlama süresi kaydedilir. 

4. MARUZ KALMA

1) İlk önce, çekmek istediğiniz pozlama koşullarını ayarlayın.

2) Dijital sensörü veya filmi, pozlamak istediğiniz karşı tarafa sabitleyin ve ardından poz kısmındaki ünite ile

temasa geçin. 

3) Pozlama düğmesine basın.

4) Güç durumu sembolü 2 saniye sonra yanıp söner.

5) Pozlama başlatıldığında, LCD'de poz sembolü görüntülenir. Aynı zamanda LED sarı yanar ve bip sesi çıkarır.

6) Pozlama süresini ayarladığınız çekimi bitirmek için lütfen poz düğmesine basın.

7) Çekimi bitirdikten sonra 5 saniye bekleme sembolü görüntülenir ve ardından bir sonraki pozu çekebilirsiniz.

8) Cihazı tamamen şarj ederseniz pil yaklaşık 150 kez çekim yapabilirsiniz.

5. Pilin Şarj Edilmesi ve Değiştirilmesi

1) Şarj

Kalan pil kapasitesi LCD'nin sağ üst köşesinde görüntülenir. 

Pil kapasitesi yetersiz ise görüntüden etkilenir. Bu nedenle pili her zaman kontrol etmelisiniz. 

Pilin kapasitesi yeterli değilse, güç kablosu simgesi LCD'de bip sesiyle 10 kez yanıp söner ve ardından ünite 

otomatik olarak kapanır. Otomatik olarak kapandıktan sonra şarj olması 3 saat sürer. 

2) Değiştirme

Arızalı veya ömrü bitmiş bir piliniz varsa, değiştirme için lütfen GBTKOREA Co., Ltd. veya satın alma 

mağazası ile iletişime geçin. 
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6. “MOD” İşlevi  

 

 

 

Açılışta “MODE” tuşuna 2 saniye daha basarsanız set item ekranı aşağıdaki gibi değişir.  
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1) Uyku Modu

Kullanıcı üniteyi uyku modu süresi boyunca kullanmazsa, otomatik olarak uyku moduna geçer. Uyku

modundayken, pozlama düğmesini çalıştırmaz ve LED yeşil renkte yanıp söner. Eğer istersen bekleme

durumunu değiştirmek için MOD düğmesine basın.

2) Güç Tasarrufu

kullanıcı yaparsa üniteyi güç tasarrufu süresi için kullanmayın, gücü otomatik olarak kapatır. Gereksiz

elektrik tüketimini engelleyen bir fonksiyondur.

3) Kaydetme Modu

Otomatik kaydetme veya manuel kaydetmeyi seçmek için bir işlevdir.

4) F / D Seçimi

Analog (kimyasal film) veya dijital yöntemi seçme işlevidir. 

5) Sıfırla

Varsayılan ile başlatma için bir işlevdir. 

6) Uzm. Saymak

Toplam maruz kalma sayısını gösterir. 

7. “MODE” de Set değerini değiştirme
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Açılışta “MODE” tuşuna 2 saniye daha basarsanız set item ekranını değiştirir. 

1) Öğe hareketini ayarla

(1) YUKARI düğmesi

Öğeyi ayarla 

▶Uyku modu 10 Minimum 

Ayarlamak değer 

Güç tasarrufu 15 Minimum 

Modu Kaydet Manuel 

F / D Seç Dijital 

Öğeyi ayarla 
Sıfırla Numara 

Değer ayarla 
Tecrübe. Saymak 0 
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Uyku Moduna geçer → Sıfırla → F / D Seç → Modu Kaydet → Sırayla Güç Tasarrufu. 

(2) AŞAĞI düğmesi

Uyku Moduna geçer → Güç tasarrufu → Modu Kaydet → F / D Seç → Sırayla sıfırlayın.

2) Ayarlanan öğeden ayarlanan değer hareketine

Set öğesinden set değerine geçmek için “YETİŞKİN” düğmesine basın. 

3) Değer değişikliğini ayarla

Set değerinde YUKARI/AŞAĞI butonlarına basarak set değerini değiştirebilirsiniz. 

Temi ayarla 

▷Uyku modu ▶10 Minimum

 Değer ayarla Güç tasarrufu 15 Minimum

Modu Kaydet Manuel 

F / D Seç Dijital 

Öğeyi ayarla 
Sıfırla Numara 

Değer ayarla 

Tecrübe. Saymak 0 
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4) Varsayılan ve aralık

İşlev Varsayılan Menzil 

Uyku modu Güç tasarrufu 10 Minimum 5 ~ 20 Dak (1 dakikalık aralık) 

Güç tasarrufu Otomatik güç KAPALI 15 Minimum 5 ~ 40 Dak (5 dakikalık aralık) 

Modu Kaydet 
Otomatik veya Manuel 

kaydetme 

Manuel Manuel / Otomatik 

F / D Seç Film veya Dijital sensör Dijital Dijital / Film 

Sıfırla başlatma Numara Hayır Evet 

Tecrübe. Saymak Toplam MARUZ KALMA sayısı 0 

birikim kaydı 

(Maks. 99999) 

Bölüm V. Hata Kodu 

Üniteyi kullandığınızda, ciddi bir sorununuz varsa, LCD ekranda “Hata Kodu” ve “Hata İçeriği” belirir. 

Lütfen Apple Dental., Ltd. veya satın alma mağazası ile iletişime geçin. 
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Bölüm VI. birim çizimi 

Birim: mm 
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