
 

Zakres czynności wykonywanych podczas rocznego przeglądu technicznego

unitu Planmeca Compact i

 

Przegląd techniczny powinien być przeprowadzany raz do roku przez autoryzowany serwis, zakończony wpisem
w paszporcie technicznym.

 

1. Ramiona konsoli:

                

                Ramię OP

•    sprawdzenie pracy ramienia

•    hamowanie i balans  

•    dostosowanie hamulca dociskowego i sprężyny naciągającej

                Ramię SD

•    sprawdzenie pracy ramienia

•    dostosowanie hamulca dociskowego

 

2. Ramiona ssaka:

                

                Ramię Ergo, ramię nastawne

•    sprawdzenie ruchów ramienia i dostosowanie hamulca

 

3. Konsola narzędziowa:

                

                Kolektor oleju

•    czyszczenie kolektora

                Ramiona instrumentów

•    sprawdzenie stanu ramion

•    wymiana jeśli potrzeba

                Rękawy

•    sprawdzenie stanu rękawów – wymiana jeśli potrzeba

•    sprawdzenie stanu szybkozłączek

•    sprawdzenie stanu uszczelek – wymiana jeśli potrzeba
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•    sprawdzenie szczelności

•    sprawdzenie czy otwór na zewnętrznej części rękawa jest widoczny

                Panel kontrolny

•    sprawdzenie czy działają wszystkie przyciski

•    sprawdzenie stanu wyświetlacza

                Multiplexer

•    wymiana zaworu wody

•    wymiana membran kontrolnych

•    wymiana o-ringów w razie potrzeby

 

4. Narzędzia:

                

                Strzykawko-dmuchawka

•    czyszczenie końcówki

                Turbina

•    sprawdzenie ciśnienia powietrza napędowego

•    sprawdzenie napięcia żarówki

•    sprawdzenie o-ringów. Wymiana dwa razy do roku

•    smarowanie

                Micromotor

•    sprawdzenie  napięcia żarówki

•    sprawdzenie  o-ringów. Należy je wymieniać dwa razy do roku

•    smarowanie

 

 

 

5. Sterownik nożny:

                

                Pedał

•    sprawdzenie pracy pedału (czy pedał wciska się płynnie)

•    sterowanie fotelem – czy działa prawidłowo

•    kalibracja pedału
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6. Blok higieniczny:

                

                Regulator wody

•    wymiana filtra i membrany

•    czyszczenie i smarowanie wkładu

•    sprawdzenie szczelności

                Regulator powietrza

•    wymiana filtra i membrany

                Zespół filtra wody

•    wymiana filtra

                Sprawdzenie wyłączników bezpieczników

                Misa

•    sprawdzenie obudowy filtra – wymiana jeśli potrzeba

•    kontrola napełniania kubka wodą i podnoszenie misy

•    sprawdzenie mikroprzekaźnika misy

                Sprawdzenie ciśnienia wody i powietrza wewnętrznego – moduł serwisowy 38

                Silnik podnoszący

•    sprawdzenie ruchów góra, dół

•    czyszczenie i smarowanie ślimaka. Sprawdzenie pod kątem przecieków i ew. rdzewienia

                

                

7. Fotel:

                

                Silnik oparcia

•    sprawdzenie pracy silnika

•    czyszczenie i smarowanie ślimaka

                Sprawdzenie wyłączników bezpieczeństwa

                Tapicerka – sprawdzenie mocowania tapicerki

 

8. System ssący:

•    Przewody ssące
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•    otwarcie i czyszczenie dyszy ssących

•    sprawdzenie stanu węży

•    wykonanie ewentualnej kalibracji

                Filtr wstępny

•    wymiana jeśli jest taka potrzeba

                Kolektor amalgamatu

•    kontrola czy pracuje prawidłowo

•    w razie potrzeby wymiana

                System ssący Microvac II

•    wymiana membran

•    sprawdzenie szczelności

 

9. Lampa operacyjna:

•    czyszczenie osłony lampy

•    sprawdzenie czy strumień światła jest ustawiony centralnie

•    sprawdzenie balansu ramienia lampy

 

10. System oczyszczania wody:

•    sprawdzenie pracy systemu

 

11. System czyszczenia ssaków:

•    sprawdzenie kalibracji czasu napełniania

 

12. System oczyszczania torów wodnych:

•    regulacja ciśnienia

 

13. Systemy wodne:

•    sprawdzenie i regulacja czujników oraz przepływu wody

•    wymiana filtra głównego

 

14. Mechaniczna stabilizacja:

•    wizualna (bez demontażu) kontrola
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•    sprawdzenie śrub montowanych do podłogi

•    kontrola śrub silnika podnoszącego

•    sprawdzenie śrub fotela (również wewnętrznych)

•    sprawdzenie śrub ramion konsoli
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