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Histórico Kota

A Kota é uma empresa que importa e fabrica produtos odontológicos da mais alta
qualidade para dentistas e técnicos em prótese dentária desde 1992. Sua história começa
com o sonho de se construir uma empresa referência em excelência no mercado odon-
tológico, que forneça produtos e cursos inovadores e de melhor custo-benefício, que
colabore com o desenvolvimento do mercado odontológico e, especialmente, com a
saúde e o bem-estar das pessoas.

O sonho idealizado tornou-se concreto e, atualmente, a Kota importa produtos do Japão,
Estados Unidos, Alemanha e Paquistão. Em seus planos, a empresa deseja continuar a se
destacar na importação de produtos com alto padrão de qualidade e também aprimorar
e difundir sua própria linha de produtos: Kota Indústria, Kota Equipamentos e Kota
Instrumentais.

Caro usuário,

Obrigado por escolher um produto Kota Equipamentos.

Os fotopolimerizadores são produzidos com a alta qualidade Kota, que garante total
confiabilidade e segurança aos seus produtos.

Para manter o perfeito funcionamento do seu fotopolimerizador KotaLux são
necessários alguns cuidados básicos. Leia atentamente este Manual do Usuário e não
deixe de seguir as orientações de instalação e uso.

A Kota oferece 12 (doze) meses de garantia para o fotopolimerizador KotaLux. Não deixe
de consultar os termos da garantia ao final deste Manual.



Termos de garantia
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Abrangência e prazo de garantia

A Kota Equipamentos garante o fotopolimerizador KotaLux e seus acessórios contra
defeitos de  material e mão-de-obra, desde que operados de acordo com as condições
de uso especificadas no Manual do Usuário.

O prazo desta garantia é de um ano contado a partir da data em que o equipamento foi
adquirido, sendo 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual.

Para reparar seu equipamento desta garantia, entre em contato com a Kota Equipamen-
tos acompanhado desta garantia e da respectiva nota fiscal de compra ou o número de
série do produto.

As peças, acessórios ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da
garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do
aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último.

Todas as peças, acessórios, placas ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-
ão propriedade da Kota Equipamentos.

Condições de garantia

A Kota Equipamentos não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer equipa-
mento que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo mau
funcionamento do fotopolimerizador ou seus acessórios usados com peças queKotaLux
não sejam originais da Kota Equipamentos.

Itens excluídos desta garantia

Esta garantia não cobre:

Defeitos ou danos resultantes do uso do produto de outro modo que não seja especi-
cado no Manual do Usuário.

Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de
modicação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela Kota
Equipamentos.

Produtos que tenham tido o número de série removido ou tornado ilegível.

Defeitos ou danos devido a derramamento de substâncias agressivas ao aparelho.
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Dados do equipamento Precauções de segurança

Não utilize extensão ou outros tipos de conectores entre cabo de força e a tomada. Isto
pode diminuir o desempenho de seu equipamento e elevar o consumo de energia.

Para limpeza, utilizar apenas um pano úmido. Não aplicar produtos abrasivos, solventes
ou corrosivos sobre o produto.

Utilize produtos originais Kota Equipamentos, identicados pela marca, que garantem
melhor desempenho de seu equipamento.
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Largura: .230 mm

Profundidade: .290 mm

Peso: .10,5 kg

Potência: .300 W

Voltagem: .110/220 volts

Freqüência: .50-60 Hz

Espectro de luz: .300-500nm

Fonte de luz: . .: .Lâmpadas formato dicróico com fonte MHL Duração aprox 800h

Altura: .328 mm

Cor: .Preto

290 230

32
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Plataforma giratória: .3 a 6 rpm

Ruídos: .até 70dB



Visualização
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KOTALUX

04

Painel

Chave LIGA/DESLIGA

Porta para entrada de material para fotopolimerização.
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02
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ATENÇÃO: Nunca abra a porta do equipamento enquanto este estiver em operação. Os raios
ultra-violeta são nocivos à saúde.

04 Depois de selecionado o tempo desejado, pressione a tecla [START/STOP] para dar
início à polimerização. O LED UV-Ray acenderá  o display numérico indicará o tempo de
regressivo. Caso queira interromper o processo, pressione A[START/STOP] novamente.
ventoinha, localizada na parte posterior do equipamento, será acionada sempre que a
operação for iniciada e permanecerá ligada por um minuto após o término do processo.
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Ventoinha



Visualização

0508

A Display LCD. Indica tempo restante de fotopolimerização.

B DLED UV-Ray. Acende quando a tecla [START/STOP] ( ) é pressionada.

C Teclas [ ] e [ ]. Programam o tempo, em minutos, da fotopolimerização� �

pretendida. Ajuste a cada 30 segundos. Escala de 0 a 10 minutos.

D Tecla [START/STOP]. Dá início e interrompe o processo de fotopolimerização.

Operação

02 Ligue a chave geral, localizada na parte posterior do equipamento. O display digital irá
acender, indicando que o equipamento está ligado.

03 O tempo de fotopolimerização é ajustado pelas teclas [ ] e [ ] no painel, e pode ser� �

determinado a cada 30 segundos, numa escala de 0 a 10 minutos.

A BC D
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OperaçãoInstalação

Instale o KotaLux sobre uma base plana e firme, mantendo-o a uma distância mínima de
10cm em relação à parede atrás do equipamento, garantindo, assim, uma perfeita
refrigeração.

A chave seletora de voltagem está localizada na  base do equipamento. Selecione a
voltagem adequada à sua rede - 110V ou 220V - antes de conectar o equipamento
à tomada.

IMPORTANTE: A voltagem padrão de fábrica para o KotaLux é de 220V. Antes de conectar
o equipamento à rede, verifique a chave seletora de voltagem.
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01 Abra a porta do equipamento deslizando-a para cima e coloque o material a ser foto-
polimerizado sobre o prato, fechando a porta em seguida.

OBSERVAÇÃO: Fixe o material a ser polimerizado no supote de fotopolimerização.
Introduza ambos no equipamento antes de iniciar o processo.

10cm

Prato

Suporte de fotopolimerização


