influenciar na afferição do dispositivo e fazer com que o
mesmo apresen
nte resultados incorretos.
- Não utilizar o e
equipamento em locais com umidade
u
e
poeira excessivvos.

mento e em seguida retire a Base
B
do Gabinete
equipam
(10) conforme mostrado na figura a seguir.
s

ADVERTÊNCIAS
- Não utilizar o e
equipamento para outras fina
alidades que
não sejam as in
ndicadas neste manual.
- O não cumprimento das instruções des
scritas neste
manual durante
e a utilização do equipame
ento poderá
fazer com que o período de garantia estabelecido pelo
fabricante seja rreduzido ou cancelado.

Tu
urboTester®
Medidor de
e rotação e frequência para
p
turbinas e ultrassons odontológicos

CUIDADO!
O equipamento utiliza um imã de neodím
mio em seu
como consequência gera campos
c
interior e c
magnéticos. Não utilize o equipamento próximo
p
a
hos marcapassos ou simila
ares.
aparelh

MANUA
AL DE INSTRUÇÕ
ÕES
4. DESCRIÇÃ
ÃO E FUNÇÕES
1. INTRODUÇÃ
ÃO
Este Manual de In
nstruções contém informações
importantes e necessárias para a correta utiliza
ação e
manutenção do eq
quipamento TurboTester®.

Os produtos da AT
TCP Engenharia Física são projetados
p
e fabricados para oferecer vida útil longa e des
sempenho
ótimo durante sua utilização.

2. APLICAÇÕE
ES
O TurboTester® é um equipamento de alta tec
cnologia
desenvolvido para
a o controle de qualidade e ve
erificação
das condições de uso de equipamentos odonto
ológicos,
como peças de mã
ão de alta e baixa rotação e
ultrassons para prrofilaxia.
As funções dispon
nibilizadas no TurboTester® visam
v
os
seguintes usuários
s e aplicações:
• Fabricantes de equipamentos odontológic
cos, para
o controle de qualidade na linha de produção.
• Técnicos, para a comprovação da necessida
ade de
serviços de manuttenção e o controle de qualidade da
assistência técnica
a prestada.
• Cirurgiões den
ntistas, para a verificação preventiva
p
do estado de pe
eças de mão e de equipam
mentos de
profilaxia por ultrassom.
as: Teste,
• Universidades e Laboratórios de Pesquisa
desenvolvimento e melhoria de peças de mão
m
e de
equipamentos de profilaxia por ultrassom.

3. INFORMAÇÕ
ÕES IMPORTANTES
LEIA ANTES
A
DE OPERAR O
EQUIPA
AMENTO
- Não utilizar o equ
uipamento próximo de áreas com alta
emissão eletromag
gnética, pois essas emissões
s podem

(7) Parafusos do gabinete
e fixação do gabinete. Devem
m ser
Parafusos de
removidos so
omente para substituição da bateria.
b

- Posicione
e novamente o equipamento agora
a
com o
visor (4) pa
ara cima e em seguida, ligue o aparelho a ser
medido e aproxime
a
a sua extremidade do
d sensor (6)
mantendo--a a uma distância de aproxim
madamente 1cm.
O resultado
o medido será apresentado im
mediatamente no
visor.

m
(8) Região magnética
Região do eq
quipamento onde devem ser aproximadas
a
as peças de mão
m e os insertos para a mag
gnetização
antes da realização da medição.
(9) Número de
d série
Indicação do número de série do equipam
mento, utilizado
para a rastrea
abilidade e o suporte técnico.
(10) Gabinete
Parte inferior (base) do gabinete.

Se um equipamento de proffilaxia por
S
u
ultrassom
for erroneamente
e medido no
m
modo
RPM, o equipamento mostrará a
i
indicação
“Out”. Se uma peça de mão for
m
medida
no modo kHz, a rota
ação será
a
apresentada
erroneamente dividida por 60.

5. OPERAÇ
ÇÃO DO EQUIPAMENTO
O

ATENÇÃO!
A utilização imprrópria do equipamento bem
m como a
não observância
a das recomendações deste
e manual
podem ocasion
nar danos ao produto e resu
ultados
errôneos. Leia atentamente este manual antes
a
de
começa
ar a utilizar o equipamento.

Antes da medição, o aparellho a ser medido
A
d
deverá
ser obrigatoriamentte magnetizado!

a) Ligando o equipamento
Pressione mo
omentaneamente o Botão SE
ET (1). O
equipamento será ligando apresentando no
n visor o
último modo de
d operação utilizado.
(1) Botão SET
Este botão dese
empenha 3 funções distintas::
• Se o equipam
mento estiver desligado, prressione o
botão SET pa
ara ligar o equipamento. Obs
s.: Ao ser
ligado, o equ
uipamento estará no último modo de
operação con
nfigurado (kHz ou RPM x 100
00)
• Se o equipam
mento estiver ligado, pressione
rapidamente o botão SET para alternar en
ntre os
peração disponíveis (kHz para
a ultrassons
modos de op
e RPM x 100
00 para peças de mão);
• Se o equipam
mento estiver ligado, mante
enha
pressionado o botão SET por aproximada
amente 2
segundos pa
ara desligá-lo.
(2) Ponto indic
cador de frequência (kHz)
Quando este po
onto está ativo, indica que a medição
m
está sendo apre
esentada em kHz. Quando nã
ão está
sendo realizada
a medição no equipamento, o display
apresenta o valo
or 00.00 kHz. Este ponto tam
mbém
corresponde ao
o ponto decimal da indicação.
(3) Ponto indic
cador de rotação (RPMx1000)
Quando este po
onto está ativo, indica que a medição
m
está sendo apre
esentada em RPMx1000 (rota
ações por
minuto vezes m
mil). Quando não está sendo realizada
r
medição no equ
uipamento, o display apresenta o valor
000.0 RPMx100
00. Este ponto também corres
sponde ao
ponto decimal d
da indicação.

b) Alternand
do entre os modos RPM(x10
000) e kHz
Com o equipa
amento ligado, pressione rap
pidamente o
Botão SET [1
1] para alternar entre os mod
dos de
operação ofe
erecidos. Os pontos indicadorres (2) e (3) se
alternarão no
o estado ativo para indicar a configuração
c
escolhida pelo usuário (RPM(x1000) ou kHz).
k

- Encaixxe novamente o circuito eletrô
ônico no gabinete
observando se o mesmo se encontra
a perfeitamente
do nos quatro pinos de fixaçã
ão do gabinete.
encaixad
- Em seg
guida, encaixe a base do gab
binete (10)
fechando
o totalmente o gabinete e ins
sira novamente os
parafuso
os de fixação (7) até que o ga
abinete fique
completa
amente fechado.

Para testarr ultrassons, garanta que o TurboTester®
esteja no modo
m
kHz. No caso das peças de mão,
garanta qu
ue esteja no modo RPM(x100
00).

7. TER
RMOS DE GARANTIA

Modo de op
peração para
medição
o de RPM

Modo de operação
op
para
medição de
d frequência

c) Realizando uma medição
- Selecione um dos modos de operação conforme
descrito no pa
asso anterior e de acordo com
m o aparelho
a ser medido.
- Posicione o TurboTester® de forma que a parte de trás
zar a região
fique voltada para cima permitindo visualiz
retangular cin
nza indicada como “Magnetiz
ze to test”
- Com o aparrelho a ser medido desligado,, encoste sua
extremidade lateral na região magnética (8) por 05
segundos aproximadamente. Este procedimento fará
com que a pa
arte da peça de mão ou inserrto ultrassônico
se magnetize
e tornando-se sensível ao sen
nsor (6).

d) Desliga
ando o equipamento
Para deslig
gar o equipamento, simplesm
mente mantenha
pressionad
do o Botão SET (1) até que o visor se
apague, indicando que o mesmo foi des
sligado.
hutdown)
e) Desligamento automático (auto-sh
Quando o equipamento permanecer po
or 3 minutos sem
ntervenção por parte do usuá
ário, se desligará
qualquer in
o equipamento automaticamente.
Essa funçã
ão visa preservar a bateria.

6. SUBST
TITUIÇÃO DA BATERIA
A
O equipam
mento opera com uma bateria interna de lítio
modelo CR
R2032 de 3 Volts. Quando ho
ouver a
necessidad
de de substituição o visor aprresentará a
seguinte mensagem:
m

(4) Visor
Visor com displa
ay LCD de 4 dígitos que poss
sibilita a
visualização dos resultados obtidos nas med
dições.
(5) Gabinete
Parte superior (tampa) do gabinete.
(6) Sensor
pamento onde devem ser aprroximado a
Região do equip
peça de mão ou
u o ultrassom para a medição
o da rotação
ou frequência.

- Cuidad
dosamente, remova o circuito
o eletrônico do
equipam
mento e force a bateria para fo
ora do circuito
eletrônicco fazendo com que a mesma
a saia do seu
alojamen
nto.
- Insira a nova bateria no alojamento observando
atentamente para que sinal de positiv
vo “+” esteja
voltado p
para cima e observe se a me
esma está
perfeitam
mente encaixada no alojamen
nto.

Para substtituir a bateria, proceda da se
eguinte maneira:
- Desligue o equipamento.
- Utilizando
o uma pequena chave Phillips
s, remova os
quatro para
afusos (7) localizados na partte de trás do

A ATCP Engenharia Física oferece para
p
este
equipam
mento a garantia de 01 ano a partir da data de
compra, contra defeitos de material e/ou
e
fabricação que
nele se a
apresentarem.
Fatores que implicam na perda da ga
arantia:
1- Inobservância dos cuidados recom
mendados neste
manual d
de instruções com relação à operação do
equipam
mento.
2- Acide
ente, queda, operação inadeq
quada ou qualquer
outro da
ano provocado por uso incorre
eto ou ação de
agentes naturais.
3- Violaçção ou qualquer outra modific
cação ou alteração
executad
das no equipamento ou em suas
s
partes por
pessoal não autorizado pela ATCP Engenharia
E
Física.
Após o vvencimento do período de ga
arantia, todos os
serviçoss, peças e despesas serão co
obradas conforme
norma vigente da empresa.

ATCP Engenharia Fíísica
Rua Leda Vassimon, 735
Nova Aliança, Ribeirão Prreto - SP
CEP 14.026-567
e-mail: ha@atcp.com
m.br
www.atcp.com.brr

