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Millo / Millo pro
N.o 1804-x000 / 1805-x000

Introdução 
Obrigado por adquirir um recortador de 
palato Millo ou Millo pro.
Este aparelho estabelece novos padrões 
em termos de funcionalidade, desempen-
ho e ergonomia.

 
Leia atentamente as seguintes 
instruções de utilização e obser-

de garantir uma longa vida útil e 
o bom funcionamento do aparelho.

Símbolos
Nestas instruções de utilização ou no 
próprio aparelho encontrará símbolos com 

 Perigo 
Há perigo iminente de ferimentos.

 Tensão eléctrica 
Há perigo de choque eléctrico.

 Atenção 
Se este aviso for ignorado, o 
aparelho poderá sofrer danos.

 
Informação 
Indica uma informação útil para 
a utilização do aparelho,  
facilitando o seu manejo.

 Atenção! 
Utilizar óculos de protecção.

 Atenção! 
Utilizar máscara de protecção.

 Para uso apenas em ambientes 
fechados.

 Antes de abrir o aparelho, desli-
gue-o da rede eléctrica, tirando a 

Os demais símbolos encontram-se acom-
panhados de explicações.
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Instruções de utilização

1. Instalação e colocação 
em funcionamento

1.1 Instalação
Colocar o aparelho sobre uma mesa de 
trabalho estável e plana.
Posicionar o aparelho de modo que a 

-
mente acessível.

1.2 Ligação eléctrica
-
-

cação do aparelho.

1.3 Ligação do sistema de 
aspiração
 Para o accionamento do  

Millo / Millo pro é obrigatória a 
ligação de um sistema de aspi-
ração ao aparelho.

aspirado deve ser 2040 l/h.
Ligar a mangueira de aspiração à tubula-

1.3.1 OPÇÃO MILLO PRO
O Millo pro dispõe de uma tomada 
própria.
Quando o Millo pro é ligado, esta toma-
da adquire a tensão eléctrica da rede, 
possibilitando accionar directamente um 
sistema de aspiração que esteja ligado ao 
aparelho.

 Observe a potência de ligação 
da tomada do aparelho.

 A tomada do aparelho destina-se 

sistema de aspiração. A ligação 
de outros aparelhos eléctricos 
pode causar danos no Millo pro.

Inserir o cabo de rede do sistema de 
aspiração na tomada localizada na parte 
de trás do Millo pro

Em caso de incompatibilidade entre os 
sistemas de tomadas, consulte a secção 

O Millo / Millo pro está agora pronto a ser 
utilizado.

Avisos para o proprietário
 Com base neste guia, instrua 

os utilizadores relativamente 
ao campo de aplicação, aos 
possíveis perigos durante o 

recortador de palato Millo / Millo pro.

Mantenha este guia à disposição dos 
utilizadores.

“Avisos para o proprietário” 
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2. Utilização
2.1 Elementos de controlo
Millo pro
Millo
A Botão LIGA/DESLIGA
B LED indicador de LIGA/DESLIGA
C Ajuste de altura (só no Millo pro
D Tubuladura de ligação para o sistema 

de aspiração
E Tomada do aparelho para a ligação 

de um sistema de aspiração (só no 
Millo pro

F Disjuntor (Millo pro
G Fusíveis (Millo
H Cabo de rede

2.2 Ligar / Desligar

Premir o botão LIGA/DESLIGA 

 - O LED indicador acende-se;
 - A fresa começa a girar.
 - Só no Millo pro  
A tomada do aparelho é alimentada 
com tensão, fazendo com que o siste-
ma de aspiração conectado ao aparel-
ho seja accionado.

Premir o botão LIGA/DESLIGA  

 - O LED indicador apaga-se;
 - A fresa pára gradualmente de girar.
 - Só no Millo pro  
A tensão é interrompida na tomada 
do aparelho, e o sistema de aspiração 
conectado pára de funcionar.

2.3 Avisos para a utilização
 Durante o trabalho, podem vir a 

projectar-se no ambiente frag-
mentos desprendidos do mode-
lo. Utilizar óculos de protecção!

 O pó produzido durante o tra-

Utilizar máscara de protecção!

 Perigo de ferimentos nas mãos! 
As fresas utilizadas têm corte 

 Perigo de ferimentos! 
A utilização da fresa de corte 
grosso para modelos em resina 
implica o risco de ferimentos por 
enganchamento e projecção do 
modelo. 
Para modelos em resina, utilize a 
fresa cónica de dentes cruzados. 

 Dependendo da pressão aplica-
da, o nível de pressão sonora 
atingido durante o trabalho pode 

 
Utilizar protectores auriculares!

 Risco de ferimentos por 
preensão e enovelamento! 
Não trabalhar com cabelos 
longos soltos nem com peças de 
roupas largas ou soltas.

Guiar o modelo da arcada dentária com 
ambas as mãos sobre a mesa de  
trabalho.
Não levar o modelo contra a fresa sem 
apoiá-lo.
Mover o modelo contra o sentido de 

 - desgaste ideal
 - reduz o risco de enganchamento.
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2.4 Ajuste da altura da fresa
só no Millo pro

Girar a roda de ajuste para a esquerda.

Girar a roda de ajuste para a direita.

2.5 Substituição da fresa
 Perigo de ferimentos! 

 
Tenha especial cuidado ao 
substituí-las.

 Perigo de ferimentos! 
As fresas aquecem-se durante 

antes de as substituir.

 Utilizar apenas fresas originais 
da Renfert.

Para substituir as fresas, proceda do 

Desligar o aparelho.

Deixar a fresa arrefecer.

 
Poderá remover a capa de 
protecção mais facilmente se 
pressionar as partes achatadas 

 
A chave Allen encontra-se num 
suporte sob a mesa de trabalho.

Remover a fresa puxando-a para fora.

-

Recolocar a capa de protecção.

suporte.
Volte a montar a mesa de trabalho.

3. Limpeza / Manutenção
 Antes de efectuar procedimen-

tos de limpeza ou manutenção, 

da tomada de corrente.

3.1 Limpeza do corpo do 
aparelho
 Nunca lave o aparelho sob água 

corrente nem o submerja em 
água.

 Não limpar o aparelho com jacto 
de vapor.

 Perigo de ferimentos! 
Se necessário, cobrir a fresa 
cortante.

 NÃO utilizar produtos de limpeza 
agressivos, abrasivos ou que 
contenham solventes.

Desligar o aparelho.

Limpar a o corpo do aparelho com um 
pano húmido.

Limpar com aspirador o compartimento 
colector de pó e passar um pano húmi-
do.
Enxugar o aparelho com um pano macio 
e limpo.

3.2 Limpeza da mesa de 
trabalho

Limpar a mesa de trabalho, p. ex. a jacto 
de vapor.
Enxugar a mesa de trabalho e recolocá-
la no aparelho.

3.3 Substituição do fusível
3.3.1 MILLO

 Antes de substituir o fusível, 
-

rente.
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 Nunca utilizar fusíveis com altos 
valores.

Deitar o aparelho de lado.

trocar o fusível.

3.3.2 MILLO PRO

premindo-o para dentro na parte de trás 
do aparelho.

4. Peças de reposição
Os códigos para peças de reposição ou 

deste manual de instruções. 

1 Recortador de palato Millo / Millo pro
1 Fresa cónica com 6 arestas (corte 

de resina
1 Chave Allen
1 Instruções de utilização
1 Ficha Schuko (apenas para o mod. 

6. Modelos
1804-0000 Millo, 230 V / 50/60 Hz
1804-1000 Millo, 120 V / 60 Hz
1805-0000 Millo pro, 230 V / 50/60 Hz
1805-1000 Millo pro, 120 V / 60Hz

7. Acessórios 
1806-0001 Fresa cónica com den-

1806-0002 Fresa cónica com 6 
arestas de corte (corte 

para modelos de resina
N.o 2921-0050 Silent TS, 230 V, 50/60 Hz
N.o 2921-1050 Silent TS, 100-120 V, 

50/60 Hz
90003-4305 Adaptador universal 

para a tubuladura da 
mangueira

15-0823 Mangueira para siste-
mas de aspiração PVC-
Flex Superelastic  
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Causa Solução
O aparelho não 
entra em funcio-
namento após ser 
ligado.

O cabo de rede não 
está ligado à tomada de 
corrente.
Ausência de tensão na 
tomada de corrente.
O aparelho está ligado a 
um sistema de aspi-
ração que se desligou.

Ligar o cabo de rede à tomada de 
corrente. 

 

se necessário, consultar as in-
struções de utilização do sistema 
de aspiração.

O aparelho 
desliga-se durante 
o uso.

O interruptor de pro-
tecção do motor foi 
accionado porque a 
temperatura do motor 
estava demasiado alta.
 O fusível disparou.

-
rente e deixar o aparelho arrefecer 
durante cerca de 1,5 horas.
Utilizar um sistema de aspiração 

Ligar o disjuntor / Trocar o fusível 

Se o fusível disparar novamente, 
enviar o aparelho à assistência 
técnica para reparação.

de pó na mesa de 
trabalho.

Não está a ser utilizado 
nenhum sistema de 
aspiração.
Potência de aspiração 

Utilizar um sistema de aspiração 
 

aspiração.
-

ração não está dobrada.
-

Aumentar a potência de aspiração.
O fusível dispara. A potência do sistema 

de aspiração ligado ao 
aparelho é muito alta; 
observar a potência de 
ligação máxima (ver 

Ligar o sistema de aspiração a 
uma tomada de corrente separada.

Redução da capa-
cidade de des-
baste ou neces-
sidade de aplicar 
maior pressão.

Fresa sem corte.
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Causa Solução
A fresa desloca-se 
para fora durante 
o uso.

A fresa não foi devida-
mente inserida no anel 

devidamente apertado.

 

força.
Não é possível 
inserir a fresa.

A fresa utilizada não é 
uma fresa original da 
Renfert.

Utilizar apenas fresas originais da 
Renfert.

Não é possível 
retirar a fresa. não foi devidamente 

desapertado.
Corrosão na haste da 
fresa.

Desapertar mais o parafuso de 
 

Enviar o aparelho para a assistên-
cia técnica.

Não é possível 
desapertar o para-

O parafuso foi apertado 
com demasiada força.

Enviar o aparelho para a assistên-
cia técnica.

O sistema de 
aspiração não 
entra em funcio-
namento.

O sistema de aspiração 
está desligado.
O sistema de aspiração 
encontra-se no modo 
automático.
Ausência de tensão na 
tomada do aparelho.

Ligar o sistema de aspiração. 

Activar o modo de funcionamento 
contínuo no sistema de aspiração. 

Enviar o aparelho para a assistên-
cia técnica.
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Avisos para o proprietário

Os seguintes avisos têm o objectivo 
de ajudar o proprietário a garantir uma 
utilização segura do recortador de palato 
Millo / Millo pro no seu laboratório.

 Com base neste guia, instrua 
os utilizadores relativamente 
ao campo de aplicação, aos 
possíveis perigos durante o 

recortador de palato.
Mantenha este guia à disposição dos 
utilizadores.

A. Campo de aplicação
A.1 Utilização prevista
Utilizar este aparelho apenas para 
recortar modelos de arcadas dentárias 
confeccionados em gesso ou resina.

A.2 Não conformidade com a 
utilização prevista

Com este produto deverão ser utilizadas 
apenas peças acessórias, sobretudo fre-
sas, fornecidas pela empresa Renfert.
O emprego de acessórios de outros fa-
bricantes não está em conformidade com 
a utilização prevista e implica o risco de 
ferimentos graves.

A.3 Condições ambientais 

em ambientes fechados,
a altitudes não superiores a 2.000 m 
acima do nível do mar,
a uma temperatura ambiente entre os 5 

a uma humidade relativa do ar de no 
máximo 80 % a 31 ºC [87,8 ºF], decre-
scendo linearmente até a uma humidade 

com alimentação eléctrica de rede, 
desde que as oscilações de tensão não 
excedam os 10 % do valor nominal,

a um grau de poluição 2,
a uma categoria de sobretensões II.

utilizado a uma humidade do ar de até 80 %. Para que se 
garanta o bom funcionamento do aparelho a temperaturas 
entre os 31 e os 40 ºC [87,8 e 104 ºF], a humidade do ar 
deve decrescer proporcionalmente (p. ex. 35 ºC [95 ºF] = 
humidade do ar de 65 %; a 40 ºC [104 ºF] = humidade do ar 

acima dos 40 ºC [104 ºF].

B. Advertências e indicações 
de perigo
 Se o aparelho não for utilizado 

de acordo com estas instruções 
de utilização, a protecção previ-
sta já não poderá ser garantida.

 Para uso apenas em ambientes 
fechados. O aparelho foi con-
cebido para a utilização a seco 
e não deve ser utilizado nem 
armazenado ao ar livre ou em 

 O aparelho só deverá ser utiliz-
ado com um cabo de rede que 

necessária deverá ser efectuada 
por um técnico electricista.

 O aparelho só deverá ser utiliza-
do se as indicações da placa de 

alimentação eléctrica local.

 O aparelho deve ser ligado 
apenas a tomadas que estejam 
ligadas ao sistema de terra de 
protecção.
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cabos de ligação e mangueiras 
-

sinais de envelhecimento. 
Os aparelhos com mangueiras 

ou que apresentem outros defei-
tos não deverão ser utilizados.

 Utilizar o aparelho apenas sob 
supervisão.

 A tomada do aparelho destina-se 

sistema de aspiração. 
A potência de ligação indicada 

 Perigo de ferimentos! 
A utilização de acessórios não 
originais implicará risco de  
ferimentos. 
Utilizar apenas acessórios origi-
nais da Renfert.

 Utilizar óculos de protecção! 

 Utilizar máscara de protecção! 

 Dependendo da peça de trabal-
ho, da maneira de trabalhar do 

-

e especialmente do tempo de 
trabalho, a utilização deste 
aparelho poderá provocar danos 
auditivos. 
O proprietário está obrigado a 
providenciar, de acordo com as 
disposições locais, a medição 

local de trabalho e adoptar as 
devidas medidas de protecção 
auditiva.

 Ao trabalhar com materiais 
-

mentos de protecção individual 
adequados.

 Durante o trabalho com o aparel-
ho poderão ser produzidos pós 

sistema de aspiração a utilizar 
deverá ser adaptado ao tipo de 
material produzido. 

 Desligar o aparelho após termi-
nar o trabalho.

reparação ou manutenção em 
peças eléctricas, desligar o apa-
relho da rede eléctrica.

 Antes de efectuar procedimen-
tos de limpeza ou manutenção, 

da tomada de corrente.

  É responsabilidade do pro-
prietário assegurar o cumpri-
mento das disposições nacio-

inspeções de segurança regu-
lares dos equipamentos elétri-
cos em estabelecimentos. 
Na Alemanha, estas consistem 
no regulamento BGV A3, em 
conjunto com a norma VDE 
0701-0702.

C. Pessoas autorizadas
O manejo e a manutenção do recortador 
de palato Millo / Millo pro só devem ser 
efectuados por pessoas devidamente 
instruídas.

D. Preparação para 
a colocação em 
funcionamento
 Antes de colocar o aparelho em 

funcionamento, comparar os 
dados indicados na placa de 

-
sticas da rede de alimentação 
eléctrica local.
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 O aparelho só deve ser ligado a 
tomadas de corrente que este-
jam ligadas ao sistema de terra 
de protecção.

D.1 Ligação do sistema de 
aspiração

Para os aparelhos de 230 V com uma to-

o auxílio deste conector é possível confec-
cionar um adaptador para o sistema de 

 Este adaptador deve ser con-
feccionado apenas por técnicos 
electricistas!

O adaptador não deve interromper o siste-
ma de terra de protecção!

E. Reparação
Os trabalhos de reparação deverão ser 
executados somente por distribuidores 
especializados.
As reparações de componentes eléctri-
cos que não estejam descritas nestas 
instruções de utilização deverão ser efec-
tuadas apenas por técnicos electricistas.

A eliminação do aparelho deve ser realiza-
da por uma empresa especializada. Esta 
deverá ser informada sobre a presença de 
resíduos perigosos no interior do aparel-
ho.

F.1 Nota sobre a eliminação do 
aparelho em países da UE

-
ger o meio ambiente, evitar a poluição 
ambiental e melhorar a reciclagem de 
matérias-primas, a Comissão Europeia 
promulgou uma directiva segundo a qual 
os fabricantes devem aceitar a devolução 
dos dispositivos eléctricos e electrónicos, 
para então providenciar a correcta elimi-
nação ou reciclagem destes aparelhos.

-
cados com o seguinte símbolo não devem 
ser eliminados com os resíduos domésti-

Consulte as autoridades locais para saber 
como efectuar a eliminação de acordo 
com as disposições vigentes.

G. Dados técnicos

 120 V / 60 Hz

Potência máxima de ligação permitida 
para a tomada do aparelho  
(só no Millo pro  

Potência de ligação total (só no Millo pro

Fusível do aparelho (só no Millo

 214 x 207 x 252 mm
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responsabilidade
A Renfert GmbH declinará quaisquer 
pedidos de garantia ou de indemnizações 

o produto for utilizado para outros 

instruções de utilização;

-
cadas nestas instruções de utilização;
o produto não for submetido a repa-
rações por um distribuidor autorizado 
ou se não forem utilizadas peças de 
reposição originais da Renfert;
o produto continuar a ser utilizado 
apesar de apresentar evidentes danos 

segurança;
o produto sofrer golpes ou queda.

I. Garantia
Em caso de utilização adequada, a 
Renfert concede uma garantia de 3 anos 
sobre todas as peças do recortador de 
palato Millo / Millo pro.
A pré-condição para o recurso à garantia 
é a apresentação da factura de compra 
original do distribuidor. 
Peças que estão sujeitas a desgaste 

materiais de consumo são excluídos desta 
garantia. Estas peças são marcadas na 
lista de peças de reposição.
Para a activação da garantia é obrigatória 
a apresentação da factura de compra 
original emitida pelo distribuidor.
Ficam excluídas da garantia as peças su-
jeitas a desgaste natural bem como peças 

 
utilização inadequada; inobservância 
das instruções de utilização, limpeza, 
manutenção e instalação; reparações por 
conta própria ou que não tenham sido 
efectuadas por um distribuidor autoriza-
do; utilização de peças de reposição de 
outros fabricantes; circunstâncias não 
usuais ou não permitidas pelas instruções 
de utilização.
A prestação de serviços de garantia não 
implica o prolongamento do prazo de 
garantia original.
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