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Symbole W&H

OSTRZEŻENIE!
(jeżeli istnieje ryzyko zranienia osób)

UWAGA!
(jeżeli istnieje ryzyko
uszkodzenia rzeczy)

Ogólne wyjaśnienia  
bez ryzyka dla osób lub rzeczy

Symbole używane w instrukcji obsługi

Serwis W&HMożliwość sterylizacji do
podanej temperatury
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Symbole W&H

Symbole na urządzeniu

Przestrzegać instrukcji obsługi

Data produkcji

Numer katalogowyREF

Numer seryjnySN

Nie wyrzucać razem
z odpadami z gospodarstwa 
domowego.

Prąd przemiennyAC

VA Elektryczny pobór mocy
przez urządzenie

Napięcie elektryczne 
urządzenia

V

Natężenie prąduA

Częstotliwość prądu 
przemiennego

Hz

Data Matrix Code do 
identyfikacji produktu, 
np. przy czynnościach 
dotyczących higieny/ 
pielęgnacji
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Symbole W&H

Góra

Symbole na opakowaniu / wkładach

Uwaga: Zgodnie z prawem 
federalnym Stanów 
Zjednoczonych sprzedaż 
niniejszego urządzenia 
dozwolona jest jedynie na 
polecenie stomatologa, 
lekarza lub innego 
pracownika medycznego z 
certyfikatem stanu,
w którym on lub ona pracuje 
i będzie używać tego 
urządzenia lub zleci jego 
używanie.

Produkt łamliwy

Chronić przed wilgocią

Dopuszczalny 
zakres temperatury 
przy składowaniu

Dopuszczalna
wilgotność powietrza

Symbol CE 
producenta

„Der Grüne Punkt”
(zielony punkt)
Znak, którego właścicielem 
jest firma Duales System 
Deutschland AG

Chronić przed 
wysoką 
temperaturą

Termin przydatności

RE Y
Ogólny symbol na określenie 
utylizacji/recyklingu

Dopuszczalny 
zakres temperatury 
podczas transportu
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1. Wprowadzenie

Bezpieczeństwo użytkownika oraz bezpieczeństwo pacjentów
Celem niniejszej instrukcji obsługi jest przekazanie informacji na temat sposobu używania tego produktu firmy W&H. 
Musimy jednak ostrzec przed możliwymi niebezpiecznymi sytuacjami. Państwa bezpieczeństwo, bezpieczeństwo 
Państwa zespołu oraz oczywiście bezpieczeństwo Państwa pacjentów jest dla nas bardzo ważne.

Dlatego prosimy o bezwzględne przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, podanych na stronach 14-15.

Przeznaczenie produktu
Jest to urządzenie do czyszczenia i pielęgnacji instrumentów dentystycznych (w szczególności prostnicy i kątnicy, turbin, 
przyrządów zasilanych pneumatycznie i silników powietrznych).

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia Assistina, stwarzając przez to 
zagrożenie dla użytkownika i osób trzecich.

Podczas przygotowywania instrumentów dentystycznych przy użyciu urządzenia Assistina nie zachodzi dezynfekcja ani 
sterylizacja.
Po czyszczeniu instrumentów dentystycznych i ich pielęgnacji olejem serwisowym w urządzeniu Assistina konieczne jest 
przeprowadzenie końcowej dezynfekcji i sterylizacji.
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Wprowadzenie

Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie Assistina jest przeznaczone do stosowania w stomatologii, zgodnie z przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zasadami unikania wypadków oraz zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. 
Urządzenie Assistina może być przygotowywane do użycia i konserwowane wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie 
ochrony przed infekcjami, zasad bezpiecznej pracy i bezpieczeństwa pacjentów. Niewłaściwe użycie (np. brak dostatecznej 
higieny i pielęgnacji), nieprzestrzeganie wskazówek producenta lub zastosowanie akcesoriów i części zamiennych, które nie 
zostały zatwierdzone przez firmę W&H, zwalniają producenta z obowiązku świadczeń gwarancyjnych lub innych roszczeń.

Produkcja zgodnie z dyrektywami obowiązującymi w Unii Europejskiej
Niniejszy produkt medyczny został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG, dotyczącą 
takich wyrobów medycznych jak

> urządzenie W&H Assistina 3x3 (czyszczenie zewnętrzne, czyszczenie wewnętrzne i pielęgnacja olejem serwisowym  
 do 3 instrumentów dentystycznych)
> urządzenie W&H Assistina 3x2 (czyszczenie wewnętrzne i pielęgnacja olejem serwisowym do 3 instrumentów 
 dentystycznych)

w takim stanie, w jakim został on przez nas dostarczony. Niniejsze oświadczenie nie obowiązuje dla nieprzewidzianych 
dodatków, rozbudowy i temu podobnych.
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Wprowadzenie

Odpowiedzialność producenta
Producent może odpowiadać za wpływ na bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność urządzenia Assistina wyłącznie 
wtedy, gdy użytkownik przestrzega następujących wskazówek:

> Urządzenie Assistina należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
> Urządzenie Assistina nie zawiera żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika (dopuszczalna jest 

tylko wymiana „o-ringu” i filtra powietrza). Zmiany lub naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego 
partnera serwisowego W&H (patrz strona 57).

> Instalacja elektryczna w pomieszczeniu musi być zgodna z wymaganiami normy IEC 60364-7-710 („Wykonanie 
instalacji elektrycznych w pomieszczeniach użytkowanych w celach medycznych”) lub przepisami obowiązującymi w 
kraju użytkownika.

> Zerwanie plomby z urządzenia przez osoby nieupoważnione powoduje utratę praw z tytułu gwarancji.
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2. Kompatybilność elektromagnetyczna (KEM)

Wskazówki dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (KEM)
W stosunku do elektrycznych urządzeń medycznych odnośnie KEM stosowane są szczególne środki ostrożności. 
Urządzenia te muszą być instalowane oraz użytkowane zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi KEM.

W&H gwarantuje kompatybilność urządzenia z wymaganiami dotyczącymi KEM wyłącznie pod warunkiem stosowania 
oryginalnych akcesoriów i części zamiennych W&H. Stosowanie innych akcesoriów/ innych części zamiennych 
może doprowadzić do nasilenia się zakłóceń elektromagnetycznych lub do zredukowania odporności na zakłócenia 
elektromagnetyczne.
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3. Rozpakowanie

Opakowanie W&H jest przyjazne dla środowiska naturalnego 
i można je poddać utylizacji poprzez firmy z branży 
recyklingu.

Zaleca się zachowanie oryginalnego opakowania.

 > Wyjąć karton z W&H
  Service Oil F1 i wkładem
  MD-200. 
 > Zdjąć element ustalający.

 Wyjąć karton z W&H 
Activefluid i wkład MC-1100 .

 Wyjąć karton z 
> kablem zasilającym 
> adapterem 
> wężem doprowadzającym powietrze 
> pierścieniem do czyszczenia

  zewnętrznego (Assistina 3x3).

 Wyjąć urządzenie.
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4. Zakres dostawy

Po rozpakowaniu powinno się mieć następujące części:

W&H Assistina 3x3 (MB-300), NR REF 19923000
 adapter RM/ISO, NR REF 06257600
 wąż doprowadzający powietrze 2 m, NR REF 06700100
 W&H Service Oil F1, MD-200, NR REF 06691500
 W&H Activefluid, MC-1100, NR REF 06691600
 Pierścień do czyszczenia zewnętrznego, NR REF 06692700

W&H Assistina 3x2 (MB-200), NR REF 19922000
 adapter RM/ISO, NR REF 06257600
 wąż doprowadzający powietrze 2 m, NR REF 06700100
 W&H Service Oil F1, MD-200, NR REF 06691500
 W&H Activefluid, MC-1100, NR REF 06691600

Kabel zasilający do urządzenia W&H Assistina 3x3 / 3x2
 REF 01343700 (EU)
 lub:
 REF 02821400 (USA, CAN, J) / REF 03212700 (UK, IRL) / REF 02909300 (AUS, NZ) / REF 04280600 (CH) / REF 05901800 (DK)

Opcjonalnie dla urządzenia W&H Assistina 3x3 / 3x2
 Adapter do wszystkich produktów W&H z systemem Roto Quick, NR REF 02690400
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5. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bezwzględnie stosować się do następujących wskazówek:
> Urządzenie Assistina należy przechowywać przed uruchomieniem w temperaturze pokojowej przez 24 godziny.
> Ustawić urządzenie Assistina na równej, poziomej powierzchni.
> Ustawiać urządzenie tylko w pomieszczeniach o wystarczającej wentylacji!
> Należy zadbać o prawidłowe warunki eksploatacji sprzętu.
> Sprawdzić przed użyciem urządzenie pod kątem uszkodzeń, nieszczelności i luźnych części (np. adapter, pokrywa, 

pierścień do czyszczenia zewnętrznego).
> Przed uruchomieniem zamknąć pokrywę i szufladę na odpady!
> W trakcie procesu przygotowania urządzenie powinno być zamknięte!

Niewłaściwe użycie
Niewłaściwe użycie oraz niedozwolony montaż, zmiana bądź naprawa urządzenia Assistina lub też nieprzestrzeganie 
instrukcji firmy W&H zwalnia producenta z obowiązku świadczeń gwarancyjnych lub innych roszczeń!

Kabel sieciowy
Używać wyłącznie dołączonego kabla sieciowego.

Ustawić urządzenie w taki sposób, by kabel zasilający był łatwo dostępny.
W sytuacjach niebezpiecznych urządzenie można odłączyć od sieci przy użyciu kabla zasilającego.

Urządzenie
Urządzenie zostało zaszeregowane jako „Normalne urządzenie” (zamknięte urządzenia bez zabezpieczenia przed dostaniem się 
do środka wody).
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Płyny procesowe
> Po wdychaniu: dopływ świeżego powietrza, po wystąpieniu dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
> Po styczności ze skórą: zmyć mydłem i dużą ilością wody.
> Po styczności z oczami: Przemywać oczy przy otwartych powiekach przez kilka minut pod bieżącą wodą.
  W przypadku utrzymujących się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
> Po połknięciu: W przypadku utrzymujących się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
> Używać wyłącznie z płynami procesowymi zatwierdzonymi przez producenta.

Zatwierdzone płyny procesowe
> W&H Activefluid, MC-1100
> W&H Service Oil F1, MD-200

Wkłady
> Należy natychmiast wymieniać wadliwe lub nieszczelne wkłady!
> Chronić wkłady przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym!

Kolec wkładów urządzenia jest zaostrzony.
Należy pamiętać o ryzyku skaleczenia wystającym kolcem!

Pierścień do czyszczenia wewnętrznego
Zagrożenia stwarzane przez pole magnetyczne
Działanie wszczepionych systemów, takich jak rozruszniki serca oraz ICD (wszczepiany kardiowerter-defibrylator serca) 
może zostać zaburzone przez pola magnetyczne.

> Nie zbliżać pierścienia do czyszczenia zewnętrznego do wszczepionych systemów.
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Szuflada na odpady

Panel sterowania

Pokrywa

Blokada przesuwu 
pokrywy

6. Opis – przednia części i wskaźniki LED

Dioda LED uruchomieniaPrzycisk uruchomienia

Pokrywa Szuflada na 
odpady

W&H Service Oil F1, 
MD-200

W&H Activefluid, 
MC-1100

Panel sterowania / wskaźniki LED

Uchwyt
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Przewód przyłączeniowy

Uchwyt magnetyczny

Dysze czyszczące

Opis – Pierścień do czyszczenia zewnętrznego do urządzenia Assistina 3x3
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Opis – Adapter RM/ISO

Uszczelka

Przycisk zwalniającyO-ringi
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Element napędowy 
(ruchomy) do
3 instrumentów 
dentystycznych

Nakrętka rękawa

Prowadnica węża

Odpływ

Czujnik

Otwór odpowietrzający

Gniazdo do podłączenia 
pierścienia do czyszczenia 
zewnętrznego (3x3)

Uszczelnienie pokrywy

Opis – przestrzeń procesowa
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Opis – komora na wkład

Kolec wkładu

Komora na wkład do 
W&H Service Oil F1,  
MD-200

Przyciski do 
odblokowania 
wkładów

Komora na wkład do W&H 
Activefluid, MC-1100
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Opis – strona tylna

Gniazdo przyłączeniowe 
węża doprowadzającego 
powietrze

Gniazdko sieciowe

Pierścień

Gniazdo USB
(wyłącznie dla serwis)
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7. Uruchomienie – wkładanie / wyjmowanie wkładu

Przed włożeniem wkłady muszą być przechowywane w temperaturze pokojowej.

Kolec wkładu jest ostry.
Należy pamiętać o ryzyku skaleczenia wystającym kolcem!

 Wysunąć szufladę na odpady.

	Włożyć wkład.
 > Wsunąć wkład.
 > Zablokowanie wkładu jest
  słyszalne.

 Wyjąć wkład.
 > Nacisnąć przycisk w celu
  poluzowania wkładu.
 > Wysunąć wkład.

 Wsunąć szufladę na odpady.

Przy każdej wymianie wkładu
   > oczyścić i zdezynfekować komorę na wkład,
   > wykonać pierwsze napełnianie.
Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących użycia środków dezynfekujących.
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Uruchomienie – Włożyć pierścień do czyszczenia zewnętrznego (Assistina 3x3)

 Otworzyć pokrywę. Włożyć pierścień do czyszczenia zewnętrznego.
Pierścień do czyszczenia zewnętrznego jest namagnesowany.

 Wsunąć węże przyłączeniowe równolegle do gniazd przyłączeniowych. 
Zablokowanie węży przyłączeniowych jest słyszalne.

 Zacisnąć węże przyłączeniowe w prowadnicach węży.
 Zamknąć pokrywę.
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Uruchomienie – Wyjąć pierścień do czyszczenia zewnętrznego (Assistina 3x3)

 Otworzyć pokrywę. 
Wyjąć węże przyłączeniowe z prowadnic węży.

 Wyciągnąć węże przyłączeniowe z prowadnic węży.

Wyjąć pierścień do czyszczenia zewnętrznego z urządzenia Assistina przed czyszczeniem i dezynfekcją.

 Wyjąć pierścień do czyszczenia zewnętrznego 
Zamknąć pokrywę.
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Uruchomienie – Wykonać przyłącze powietrza.

Założyć wąż doprowadzający powietrze
 Centralne zasilanie powietrzem jest wyłączone.
 Wprowadzić do oporu wąż doprowadzający powietrze.

Wyjąć wąż doprowadzający powietrze.
 Zakręcić centralne zasilanie powietrzem.
 Docisnąć pierścień w dół. Równocześnie wyciągnąć wąż doprowadzający powietrze.

Zakręcić centralne zasilanie powietrzem!
Stosować wyłącznie czyste i przefiltrowane sprężone powietrze!
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 Podłączanie kabla zasilającego.
Zwracać uwagę na pozycjonowanie!

Uruchomienie – informacje ogólne

Podłączyć kabel zasilający.

Włączanie / wyłączanie urządzenia Assistina
Włączanie

 Podłączyć urządzenie do sieci 
zasilającej.

Wyłączanie

 Odłączyć urządzenie od sieci 
zasilającej

Wszystkie diody LED świecą przez 1 sekundę na pomarańczowo.
Urządzenie Assistina jest gotowe do użycia.

Ustawić urządzenie Assistina na równej, poziomej powierzchni.
Pamiętać, by urządzenie Assistina można było w prosty sposób odłączyć od sieci zasilającej.
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Uruchomienie – pierwsze napełnianie

 Zamknąć pokrywę. Naciskać przycisk uruchomienia przez 5 sekund. 
Pierwsze napełnienie urządzenia Assistina trwa około 2 minuty.

W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia Assistina (ok. 14 dni) należy powtórzyć pierwsze napełnienie.

Diody LED uruchomienia świecą na zielono. Urządzenie jest gotowe do użycia.

Przeprowadzić pierwsze napełnienie bez instrumentów dentystycznych.
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Uruchomienie – tryb oczekiwania

Po 15 minutach bez używania urządzenie przechodzi w tryb oczekiwania.
Diody LED nie świecą.

Wszystkie diody LED świecą przez 1 sekundę na pomarańczowo.
Urządzenie Assistina jest ponownie gotowe do użycia.

Aktywacja urządzenia Assistina
> Nacisnąć przycisk uruchomienia.
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Uruchomienie – uruchomienie próbne

> Nałożyć wstępnie zdezynfekowany instrument stomatologiczny na element napędowy (zob. strony 33-35).
> Uruchomić urządzenie Assistina (zob. s. 36).

Instrument stomatologiczny jest przy wyjmowaniu lekko wilgotny.
Następnym krokiem jest ręczna dezynfekcja i sterylizacja (zob. s. 31).

> Przy zaburzeniach funkcjonowania urządzenia (np. wibracje, nietypowe dźwięki, rozgrzanie urządzenia, wypływ cieczy lub 
nieszczelność) należy natychmiast wyłączyć urządzenie Assistina i zwrócić się do autoryzowanego partnera serwisowego 
W&H (patrz strona 57).
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8. Higiena i pielęgnacja – informacje ogólne

> Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju dyrektyw, norm i wytycznych dotyczących czyszczenia, dezynfekcji 
i sterylizacji.

> Zakładać odzież ochronną.

> Wyczyścić i zdezynfekować instrumenty stomatologiczne natychmiast po każdym zabiegu, aby wypłukać płyny 
(np. krew, ślina itp.), które mogły ewentualnie wniknąć do wnętrza, i zapobiec ich osadzaniu na wewnętrznych częściach 
urządzenia.

> Należy sterylizować instrumenty dentystyczne na zakończenie procesu przygotowawczego w urządzeniu Assistina.

> Należy przestrzegać zaleceń podanych w części „Higiena i pielęgnacja” instrukcji obsługi instrumentów dentystycznych.
 Przygotowywanie z urządzeniem Assistina 3x3: Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dezynfekcji wstępnej, 

dezynfekcji ręcznej, sterylizacji i przechowywania.
 Przygotowywanie z urządzeniem Assistina 3x2: Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dezynfekcji wstępnej, 

czyszczenia ręcznego z zewnątrz, dezynfekcji ręcznej, sterylizacji i przechowywania.

> Po przygotowaniu w urządzeniu Assistina instrumenty stomatologiczne są gotowe do dezynfekcji i sterylizacji.

> Należy pamiętać o całkowitym wysuszeniu instrumentów dentystycznych przed dezynfekcją i sterylizacją.
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Higiena i pielęgnacja – opis procesu

 Dezynfekcja 
wstępna

Assistina
3x3

 Przygotowanie w urządzeniu Assistina
 >  Czyszczenie zewnętrzne, czyszczenie 

wewnętrzne, pielęgnacja olejem 
serwisowym

 Dezynfekcja 
wstępna

 Ewentualnie 
dezynfekcja 
ręczna

 Ręczne 
czyszczenie 
zewnętrzne

 Przygotowanie w urządzeniu 
Assistina

 >  Czyszczenie wewnętrzne, 
pielęgnacja olejem serwisowym

 Ewentualnie 
dezynfekcja 
ręcznaAssistina

3x2

Program przygotowawczy przebiega automatycznie przy pełnej obsadzie w ciągu około 6 min i 30 s (Assistina 3x3) 
lub około 6 min (Assistina 3x2).

 Sterylizacja

t Sterylizacja
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Higiena i pielęgnacja – opis adaptera

Podczas programu przygotowania w urządzeniu mogą pozostać następujące adaptery bez założonego instrumentu:

06257600
Adapter RM/ISO

02692000
Adapter do turbin Sirona  

serii T1, T2, T3

04713200
Adapter do złącza  

KaVo Multiflex®*

02690400
Adapter do wszystkich  

produktów W&H  
z systemem Roto Quick

02083500
Adapter Borden 
2/3-otworowy  

do turbin z połączeniem 
stałym

(*Multiflex® to zarejestrowany 
znak handlowy firmy KaVo 

GmbH, Niemcy)

> Pozostałe adaptery i złączki należy usunąć z urządzenia przed uruchomieniem programu przygotowania.
> Inne adaptery – patrz s. 49.
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Higiena i pielęgnacja – zakładanie / zdejmowanie adaptera

Zdjąć
 Odkręcić nakrętkę kołpakową ręcznie, kręcąc nią w prawo.
 Ostrożnie odkręcić adapter z elementu napędowego urządzenia.

Należy natychmiast wymieniać uszkodzone lub nieszczelnie „o-ringi” (patrz strona 43).

 Solidnie zamocować 
(szczelnie) nakrętkę 
kołpakową, kręcąc nią

 w lewo.

Zakładanie
 Otworzyć pokrywę. Założyć 

adapter do oporu na element 
napędowy urządzenia.

Pamiętać o prawidłowym 
ustawieniu!
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Higiena i pielęgnacja – wprowadzanie / wyjmowanie

 Otworzyć pokrywę. Ostrożnie wyjąć instrument stomatologiczny.
 > Nacisnąć przycisk odblokowujący na adapterze RM/ISO.
lub
 > Przesunąć w górę przesuwną tulejkę adaptera Roto Quick.

Wprowadzić instrumenty stomatologiczne za pomocą szybkozłączki ISO lub Roto Quick.

 Otworzyć pokrywę. Wprowadzić instrument stomatologiczny na adapter z otworem wylotowym 
skierowanym do przodu.

Ustawić pierścień obrotowy silnika powietrznego na obroty w prawo lub w lewo.
W ustawieniu 0 nie zachodzi pielęgnacja.

Wyjąć instrumenty stomatologiczne za pomocą szybkozłączki ISO lub Roto Quick.

 Wprowadzić kolejny przez ręczne przekręcanie elementem napędowym.
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Nałożyć instrument stomatologiczny ze złączem RM Fix bezpośrednio na element napędowy urządzenia.

Higiena i pielęgnacja – wprowadzanie / wyjmowanie

Wprowadzić instrumenty stomatologiczne za pomocą złącza RM Fix.

 Otworzyć pokrywę.
 Osadzić instrument 

stomatologiczny.

 Solidnie zamocować 
(szczelnie) nakrętkę 
kołpakową, kręcąc nią

 w lewo.

Wyjąć instrumenty stomatologiczne za pomocą złącza RM Fix.

 Otworzyć pokrywę. 
Odkręcić nakrętkę 
kołpakową ręcznie,

 kręcąc nią w prawo.

 Zdjąć instrument 
stomatologiczny.
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 Nacisnąć przycisk uruchomienia. Obydwie diody LED uruchomienia migają na zielono.
Program przygotowawczy jest wykonywany przy pełnej obsadzie w ciągu
  > ok. 6 min 30 s (Assistina 3x3) lub
  > ok. 6 min (Assistina 3x2)
automatycznie.

Higiena i pielęgnacja – proces przygotowania (ze wskaźnikiem czasu)

Proces przygotowania zakończył się prawidłowo.
Wszystkie diody LED świecą na zielono.

Proces przygotowania trwa. 
Czas jego trwania jest wyświetlany w fazach. Po każdej zakończonej fazie dioda LED 
świeci światłem ciągłym. Podczas tej fazy miga dioda LED.

> Ilości W&H Activefluid, MC-1100 i W&H Service Oil F1, MD-200, są dokładnie dozowane.
> W przypadku wprowadzenia mniej niż 3 instrumentów dentystycznych automatycznie skraca się proces przygotowania 

i zmniejsza zużycie płynów procesowych.
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Zdjąć pokrywę.

9. Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia Assistina

Firma W&H zaleca wykonywanie czyszczenia i dezynfekcji urządzenia Assistina raz dziennie lub w razie potrzeby.

Urządzenie
Przygotowanie

	> Blokada przesuwu
ostrożnie przesunąć  
w tył do oporu.

 > Otworzyć pokrywę.

 Wyłączanie
 Odłączyć urządzenie od sieci zasilającej

 Obustronnie nacisnąć 
pokrywę na zewnątrz  
i zdjąć.
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Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia Assistina

Ręczne czyszczenie i dezynfekcja wewnątrz i na zewnątrz
Oczyścić przestrzeń procesową suchym ręcznikiem.
Zdezynfekować powierzchnię zewnętrzną i przestrzeń procesową przez wycieranie.

> Dezynfekcja za pomocą środków dezynfekujących, zaleca się przecieranie powierzchni przeznaczonych do dezynfekcji.
> Używać środków dezynfekujących, które nie działają utrwalająco na proteiny.
> Stosować tylko środki do dezynfekcji nie zawierające chloru, które otrzymały certyfikat od oficjalnie uznanych instytutów 

certyfikujących.
> Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących użycia środków dezynfekujących.

Urządzenie i adapter

 Assistina 3x3
 > Ostrożnie wysunąć szufladę na odpady.
 > Prawidłowo usunąć płyn procesowy z szuflady na odpady.
 > Usunąć zanieczyszczenia zewnętrzne.

 Assistina 3x2
 > Ostrożnie wysunąć szufladę na odpady.
 > Prawidłowo usunąć płyn procesowy z szuflady na odpady.
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Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia Assistina

Szuflada na odpady, pokrywa i pierścień do czyszczenia zewnętrznego (Assistina 3x3)

Ręczne czyszczenie i dezynfekcja wewnątrz i na zewnątrz
> Wypłukać szufladę na odpady, pokrywę i pierścień do czyszczenia zewnętrznego wodą zdemineralizowaną (< 38 °C) i  

wyczyścić szczotką.
> Dezynfekcja za pomocą środków dezynfekujących, zaleca się przecieranie powierzchni przeznaczonych do dezynfekcji.
> Używać środków dezynfekujących, które nie działają utrwalająco na proteiny.
> Stosować tylko środki do dezynfekcji nie zawierające chloru, które otrzymały certyfikat od oficjalnie uznanych instytutów 

certyfikujących.
> Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących użycia środków dezynfekujących.

Uruchomienie po czyszczeniu i dezynfekcji

 Założyć szufladę na odpady, pokrywę i pierścień do czyszczenia zewnętrznego (Assistina 3x3).
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Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia Assistina

 Przesunąć blokadę przesuwu do przodu.

 Włączanie
 Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej.

 Założyć pokrywę.
Zwracać uwagę na pozycjonowanie!
Zablokowanie pokrywy jest słyszalne!
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 Oczyścić szufladę na odpady, zdezynfekować ją i ponownie wsunąć.
Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących użycia środków dezynfekujących.

10. Serwisowanie – opróżnianie szuflady na odpady

Diody LED uruchomienia i dioda LED szuflady na odpady świecą na pomarańczowo.
Liczba rozbłysków diody LED jest zgodna z liczbą cykli pielęgnacji. Po opróżnieniu 
odliczanie rozpoczyna się na nowo.

Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju dyrektyw, norm i wytycznych dotyczących utylizacji płynów 
procesowych oraz czyszczenia i dezynfekcji.

 Ostrożnie wysunąć szufladę na odpady. 
Prawidłowo utylizować płyny procesowe zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danym kraju.
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 Założyć nowy „o-ring”.

Serwisowanie – wymiana „o-ringów”

Należy natychmiast wymieniać uszkodzone lub nieszczelne o-ringi!
Nie używać ostrych narzędzi!

 Mocno ścisnąć „o-ring” kciukiem i palcem wskazującym, tak by powstała pętla.

 Zdjąć „o-ring”.
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 Przesunąć pierścień (a, b) 
w kierunku filtra powietrza i 
zdjąć wąż doprowadzający 
powietrze.

 Wymienić filtr powietrza 
i podłączyć wąż 
doprowadzający powietrze (a, 
b).

 Podłączyć wąż 
doprowadzający powietrze.

Zwrócić uwagę na 
kierunek przepływu na  

 filtrze powietrza.

(a) (b)

(a) (b)

Serwisowanie – wymiana filtra powietrza

> Filtr powietrza należy wymieniać po zabrudzeniu lub co najmniej 1 x w roku.
> Stosować wyłącznie czyste przefiltrowane powietrze pod ciśnieniem!

Przed wymianą filtra powietrza zakręcić centralne zasilanie powietrzem.

 Docisnąć pierścień w dół. 
Równocześnie wyciągnąć wąż 
doprowadzający powietrze.
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11. Komunikaty błędów

Dioda LED Opis Postępowanie

Nie świeci żadna z diod LED.

Urządzenie w trybie oczekiwania > Nacisnąć przycisk uruchomienia.

Nie świeci żadna z diod LED.

Urządzenie nie jest podłączone do
zasilania elektrycznego.

> Włączyć dopływ prądu.

Nie świeci żadna dioda LED albo  
wszystkie diody LED świecą na 

pomarańczowo.

Awaria elektroniki >  Przesłać całe urządzenie do autoryzowanego 
partnera serwisowego W&H.
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Komunikaty błędów

Dioda LED Opis Postępowanie

Diody LED uruchomienia migają na 
pomarańczowo, LED W&H Service Oil 
F1, MD-200 świeci na pomarańczowo

Wkład W&H Service Oil F1, MD-200 
pusty albo brak go w urządzeniu.

Awaria elektroniki

> Wymienić lub włożyć wkłady.  
> Nacisnąć 1 x przycisk uruchomienia.
>  Przeprowadzić cykl pierwszego napełniania (patrz 

strona 27): Naciskać przycisk uruchomienia przez 
ok. 5 sekund.

>  Przesłać całe urządzenie do autoryzowanego 
partnera serwisowego W&H. 

Diody LED uruchomienia migają na 
pomarańczowo, dioda LED W&H 
Activefluid, MC-1100 świeci na 

pomarańczowo.

Wkład W&H Activefluid, MC-1100 pusty
albo brak go w urządzeniu

Awaria elektroniki

> Wymienić lub włożyć wkłady.  
> Nacisnąć 1 x przycisk uruchomienia. 
>  Przeprowadzić cykl pierwszego napełniania (patrz 

strona 27): Naciskać przycisk uruchomienia przez 
ok. 5 sekund.

>  Przesłać całe urządzenie do autoryzowanego 
partnera serwisowego W&H.

Diody LED uruchomienia migają na 
pomarańczowo, dioda LED W&H 
Activefluid, MC-1100 świeci na 

pomarańczowo.

Zasilanie powietrzem ulega awarii  
w trakcie procesu przygotowywania.

> Przywrócić główne zasilanie powietrzem.
> Nacisnąć 1 x przycisk uruchomienia.
>  Przeprowadzić cykl pierwszego napełniania (patrz 

strona 27): Naciskać przycisk uruchomienia przez 
ok. 5 sekund.
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Komunikaty błędów

Dioda LED Opis Postępowanie

Diody LED uruchomienia migają na 
pomarańczowo,

pokrywa świeci na pomarańczowo.

Pokrywa zostaje otwarta w trakcie procesu 
przygotowania.

> Zamknąć pokrywę.
>  Nacisnąć przycisk uruchamiania 2 x. 

Proce przygotowania rozpoczyna się na nowo.

Diody LED świecą na pomarańczowo,
szuflada na odpady świeci na 

pomarańczowo.

Szuflada na odpady jest pełna.

Szuflada na odpady jest otwarta albo brak 
jej w urządzeniu.

> Opróżnić szufladę na odpady.
> Nacisnąć przycisk uruchamiania 1 x. 

> Zamknąć lub wprowadzić szufladę na odpady.

Diody LED uruchomienia migają na 
pomarańczowo, szuflada na odpady 

świeci na pomarańczowo.

Szuflada na odpady zostaje otwarta w 
trakcie procesu przygotowania.

> Zamknąć szufladę na odpady.
> Nacisnąć przycisk uruchamiania 2 x. 
    Proce przygotowania rozpoczyna się na nowo.
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Komunikaty błędów

Dioda LED Opis Postępowanie

Diody LED uruchomienia migają na 
pomarańczowo

Proces przygotowanie nie zakończył się 
prawidłowo (np. awaria prądu).

> Nacisnąć przycisk uruchamiania 2 x. 
    Proce przygotowania rozpoczyna się na nowo.

Diody LED uruchomienia migają na 
pomarańczowo

Przycisk uruchamiania naciśnięty w 
trakcie procesu przygotowania.

> Nacisnąć przycisk uruchamiania 2 x. 
    Proce przygotowania rozpoczyna się na nowo.

Diody LED świecą na pomarańczowo,
wszystkie inne diody LED migają na 

pomarańczowo

Zabrudzony lub zakryty czujnik. > Zdezynfekować czujnik przez wycieranie.
> Sprawdzić pierścień do czyszczenia  
    zewnętrznego węża i ew. zaczepić go w klipsie.
> Nacisnąć przycisk uruchamiania 2 x.
    Proce przygotowania rozpoczyna się na nowo.
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Komunikaty błędów

Jeżeli któregoś z opisanych błędów nie można usunąć przez podane działania zaradcze, konieczna jest naprawa 
u autoryzowanego partnera serwisowego W&H (patrz strona 57).

> Odłączyć urządzenie od węża doprowadzającego powietrze i kabla zasilającego.
> Wyjąć instrumenty z urządzenia.

Dioda LED Opis Postępowanie

Diody LED uruchomienia świecą na 
pomarańczowo, a wszystkie pozostałe 

diody LED migają na pomarańczowo.

Awaria czujnika >  Przesłać całe urządzenie do autoryzowanego 
partnera serwisowego W&H. 

Wszystkie diody LED świecą na 
pomarańczowo.

Element napędowy > Ręcznie przekręcić element napędowy.
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02692000
Adapter do turbin Sirona  

serii T1, T2, T3

02679000
Adapter do zdejmowanej 

kątnicy

04713200
Adapter do złącza KaVo 

Multiflex®*

02690400
Adapter do wszystkich  

produktów W&H  
z systemem Roto Quick

02691000
Adapter do instrumentów 

dentystycznych  
Sirona T1 CLASSIC

02083500
Adapter Borden 2/3-otworowy  

do turbin z połączeniem stałym

12. Akcesoria W&H

Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria i części zamienne W&H lub akcesoria dopuszczone do użytku przez 
W&H!

05204600
Adapter urządzenia do główki 

kątnicy Entran

(*Multiflex® to zarejestrowany znak handlowy 
firmy KaVo GmbH, Niemcy)

06257600
Adapter RM/ISO
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Akcesoria W&H

02675200
Filtr powietrza

06692500
Szuflada na odpady

06691900
Pokrywa (3x3)

06947500
Pokrywa (3x2)

06692700
Pierścień do czyszczenia wewnętrznego

06700100
Wąż doprowadzający powietrze 2 m
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W&H Activefluid, MC-1100

06691600
1 wkład

06872300
1 karton (6 wkładów)

W&H Service Oil F1, MD-200

06691500
1 wkład

06872200
1 karton (4 wkładów)

Akcesoria W&H

02695700
„O-ring”, adapter RM/ISO

02060100
„O-ring”, adapter Roto Quick, duży

02060200
„O-ring”, adapter Roto Quick, mały
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13. Serwis

Naprawa
W przypadku wystąpienia wady odesłać całe urządzenie.

Przesyłka zwrotna
> W razie ewentualnych pytań zwracać się do autoryzowanego partnera serwisowego W&H (patrz strona 57).
> W razie przesyłki zwrotnej używać oryginalnego opakowania!
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Assistina 3x3   3x2

Napięcie sieciowe:  100 – 240 V AC
Dopuszczalne wahania napięcia:  ±10 %
Prąd znamionowy:  0,1 – 0,3 A
Częstotliwość:  50 – 60 Hz
Maks. pobór mocy:  40 VA

Zużycie powietrza: ok. 100 Nl/min.  ok. 60 Nl/min.
Ciśnienie robocze:  5 – 10 barów (regulacja przez 
  wbudowany automatyczny regulator ciśnienia)

Głośność: 70 dB  65 dB

Wymiary (szer. x gł. x wys.):  207 x 397 x 358 mm
Masa: 7,5 kg  6,5 kg

Wielkość napełniania:  1000 ml W&H Activefluid, MC-1100
  200 ml W&H Service Oil F1, MD-200

14. Dane techniczne
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Warunki fizyczne

Temperatura podczas transportu: 0°C do +50°C
Temperatura przy składowaniu: +5°C do +40°C

Wilgotność powietrza przy składowaniu i transporcie: od 8% do 80% (względna), bez kondensacji

Temperatura pracy: +10 °C do maks. +40 °C
Wilgotność powietrza w trakcie pracy: maks. względna wilgotność powietrza 80% w temperaturze do +31°C,
 malejąca liniowo do 50% względnej wilgotności powietrza w temp. +40°C, 
 bez kondensacji

Stopień zanieczyszczenia (pollution level):  2
Kategoria nadnapięcia (overvoltage category):  II

Wysokość terenu: do 2000 m nad poziomem morza

Dane techniczne
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15. Recykling i utylizacja

Recykling
W&H poczuwa się do szczególnych obowiązków w stosunku do środowiska. Urządzenie Assistina i opakowanie opracowano 
w sposób przyjazny dla środowiska w najwyższym możliwym stopniu.

Utylizacja urządzenia Assistina (instrumentu i akcesoriów)
Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów, dyrektyw, norm i wytycznych dotyczących utylizacji 
zużytego sprzętu elektrycznego.
Przed utylizacją należy sprawdzić, czy części nie są skażone.

Utylizacja wkładów
Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów, dyrektyw, norm i wytycznych dotyczących utylizacji 
wkładów z płynami. Przed utylizacją należy sprawdzić, czy części nie są skażone.

Utylizacja opakowania
Materiały opakowaniowe zostały wybrane z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska i utylizacji i dzięki temu nadają się 
do recyklingu. Niepotrzebne materiały opakowaniowe przekazać jako surowce wtórne. Dzięki temu surowce zostaną odzyskane 
i uniknie się powstawania odpadów.



Niniejszy produkt W&H został wykonany z niezwykłą starannością przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów. 
Niezawodność sprzętu gwarantują wszechstronne badania i kontrole. Roszczenia gwarancyjne mogą zostać uwzględnione 
tylko pod warunkiem przestrzegania zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi.

W&H jako producent ponosi odpowiedzialność za wady materiałowe i produkcyjne w okresie 12 miesięcy od dnia zakupu 
produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się z produktem lub 
naprawami przeprowadzanymi przez osoby trzecie nieuprawnione przez W&H do ich wykonywania!

Produkt podlegający naprawie gwarancyjnej musi być dostarczony do sprzedawcy lub autoryzowanego partnera 
serwisowego W&H wraz z dowodem zakupu. Spełnienie świadczeń gwarancyjnych nie przedłuża okresu gwarancji ani 
rękojmi.

I n f o r m a c j e  d o t y c z ą c e  g w a r a n c j i

1 2  m i e s i ę c y  g w a r a n c j i
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Autoryzowani partnerzy serwisowi W&H

Zapraszamy do odwiedzenia witryny W&H: http://wh.com,  
gdzie w punkcie menu „Serwis” można znaleźć najbliższego partnera serwisowego W&H. 
W przypadku braku dostępu do Internetu prosimy o kontakt pod: 
 
W&H POLAND Sp. z o.o., ul. Tukana 3 B, 02-843 Warszawa, Polska 
t + 48 22 3318000, f + 48 22 3318001, E-Mail: office@whpoland.pl
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Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0, f + 43 6274 6236-55
office@wh.com wh.com


