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1.1. Reinigen van de Automatische Snelspankoppeling 

 
 

 

  

     

Het reinigen wordt wekelijks aangeraden. 
 
Reserveer een vaste datum aan het einde van de workweek voor het reinigen van het handstuk. 
Dit vergt niet veel tijd, maar voorziet u en uw cliëten van veiligheid en onderhoud dit belangerijke 
onderdeel. 
If you notice after some cleaning intervals, that only a small amount of abrasive dust is present in 
the hand piece, you may extend the cleaning intervals. 

 

 

Belangrijk:  
Breng geen pijpreiniger (of andere 
instrumenten) in de fraisopening. 
 
Smeer het handstuk niet met olie of vet. 
 
Beide leiden tot defecten en dure reparaties. 

 
 

 

 

Ontkoppel het netsnoer! 
Deze reinigingsprocedure mag alleen worden uitgevoerd met een ontkoppeld netsnoer. 

  

  

Draai de schroef uit de sprayleiding. Een passende 
inbus sleutel bevindt zich in de onderhoudsset van 
uw apparaat. 

Druk  voorzichtig de sprayleiding van het handstuk 
(voorwaarts). Zorg dat de interne leidingen en de kabel 
niet beschadigen. 
 

 

  
 

Als de meenemer in het handstuk blijft zitten, verwijder 
deze met een pincet en monteer deze op de micromotor, 
platte zijde eerst. 
 
Opmerking: Start de motor niet wanneer alleen de 
meenemer, maar niet het handstuk is gemonteerd. 

Schroef het handstuk van de micromotor. Zorg dat 
de grijze kunststof meenemer (a) op de micromotor 
gemonteerd zit. 
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Ontschroef de borgmoer d.m.v. een 10-cent munt Verwijder de klemkamer. Wanneer de klemkamer niet uit 
zichzelf uit de behuizing glijdt, kunt u de testfrais in het 
handstuk aanbrengen en deze gebruiken om de 
klemkamer eruit te drukken. 
 

  

Druk nu het lager en de schacht uit de 
handstukbehuizing. Om dit te doen, steek de 
testfrais, onder een lichte hoek, in het handstuk 
totdat deze tegen de voorste rand van de schacht 
aandrukt, en druk de schacht naar buiten. 
 

Trek het voorste lager van de schacht. 

 

 

Reiniging van de individuele onderdelen: 
Demonteer het spannings apparaaten reinig de 
individuele onderdelen grondig d.m.v. een borstel en 
pijp reiniger. 
 
Onderdelen (a) tot (e) rechts van de illustratie kunnen  
additioneel gereinigd worden in de ultrasoon. 
 
Belangerijk: de klemkamer (f) en het voorste lager (g) 
mogen niet  worden gereinigd in de ultrasoon, dit 
beschadigt de lagers. 
 
De onderdelen moeten complete opgedroogd zijn voor 
montage. 
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Monteer nu de gereinigde en opgedroogde 
onderdelen, druk de siliconen spanring (a) op de 
coresponderende pinnen op de spannbett  (b). 
Breng nu de 3 spanstiften aan (c) en de druk de 
gemonteerde onderdelen in de klemkamer (f). 
 

Tip: Bij deze handeling, sluit de spanbett af met 3 
vingers, dit voorkomt dat de spanstiften eruit vallen. 

  

Druk de gemonteerde klemkamer in de schacht. 
 

Druk het voorste lager op de schacht. 
 

  

Druk de Schacht met de klemkamer in de 
handstukbehuizing. 
 

Draai de borgmoer in de handstukbehuizing. 
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Spare Parts 
 
Vervangen van het voorste lager 
 
Als u, tijdens het werken met het handstuk, ongewone geluiden opvalt kan dit veroorzaakt worden door een 
versmeerd of versleten voorste lager. Het lager is beschikbaar al seen individueel onderdeel en kan eenvoudig 
worden vervangen tijdens het reinigen van het handstuk. Zie ook stap 11 van de reinigingsinstructies 

  

  

Controleer of de meenemer op de micromotor zit 
(zie stap 3) en schroef het handstuk op de 
micromotor. 
 

Bij het monteren van de sprayleiding, controleer of de 
kabel in een Z-vorm ligt tussen de 2 leidingen. 

 

 
 
 

 

Druk de sprayleiding op de punt van het handstuk 
en druk vervolgens de sprayleiding op de blauwe 
klemring in een gecentreerde positie. 
 

Zorg dat de sprayleiding in een rechte lijn is gemonteerd 
en niet is verbogen. 

 
 

Draai de schroef van de sprayleiding weer vast. Tip: Houdt de schroef als weergegeven.  Dit maakt het 
eenvoudiger de schroef te draaien en vast te houden. 
 

  

Uw handstuk is nu weer gereed voor gebruik.  
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