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 Atenção! 
Utilizar óculos de proteção.

 Atenção! 
Utilizar proteção contra o pó.

 Atenção! 
Utilizar protetores de ouvido.

 Atenção! 
Se este aviso for ignorado, o apare-
lho poderá sofrer danos.

 Aviso! 
Fornece uma informação útil para o 
uso do aparelho, facilitando o seu 
manejo.

 Seguir as instruções de uso.

3.2. Avisos de perigo
-

Renfert, poderão ser produzidos 
-

-

lascas.

-

uso deste aparelho pode provocar danos 
auditivos. 

auditiva.

Pillo / Power pillo
N° 5022-4000 / 5022-5000

1. Introdução

Renfert.
Renfert são apare-

lhos robustos, que não requerem manutenção 
e têm uma longa vida útil.

 Leia atentamente as seguintes ins-
truções de uso e observe os avisos 
nelas contidos, a m de garantir a 
longa vida útil e o bom funcionamen-
to do aparelho.  
As instruções de uso devem estar 
sempre disponíveis no local de 
trabalho.

2. Uso previsto
Renfert é um cinzel 

próteses acrílicas ou peças fundidas em labora-
tórios de prótese dentária.

 Importante: 
Para demu ar cer micas prensadas 
ou infraestruturas metálicas com 
cer mica prensada, nunca use um 
cin el de demu agem, pois as vibra-
ções podem ser dani cá-las.

O ar comprimido move um pistão livre, fazendo-
-o oscilar. O pistão livre bate em um cinzel aco-

O funcionamento dá-se exclusivamente por 
meio de ar comprimido.

3. Avisos de perigo

3.1 Símbolos utilizados
Nestas instruções de uso e no próprio apare-
lho, encontram-se os seguintes símbolos:

 Perigo! 

- 1 - PT



poder de corte. Se o cinzel escorregar da 
-

to.

-
-

Renfert for 

-
ção, desconectar o aparelho da rede de ar 

-

-

3.3 Exclusão de responsabilidade
A Renfert GmbH declinará quaisquer pedidos 
de garantia ou de indenizações por danos ou 
prejuízos se:

de uso;

instruções de uso;

-
nais da Renfert;

-
-

ça;

4. Instalação
-

dor de pressão (ver Acessórios).

de ar! 
-

ultrapassar o intervalo indicado nas 

Ren-
fert -

Renfert 
-

-
Renfert

-

 Para isso:
- Desrosquear a porca de conexão do 

conector.
- Deslizar a porca de conexão sobre a man-

gueira de conexão.
- Empurrar a mangueira de conexão sobre o 

-

Renfert de 

 Não utilize pulverizadores de óleo!  
Renfert não 
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5. Utilização

5.1. Montagem e desmontagem do 
cinzel

Renfert

 

para fora do porta-ferramenta.
 

O cinzel deve encaixar em posição.

5.2. Ligar e desligar
Renfert pode ser liga-

 
Girar a válvula giratória no sentido anti-

Renfert.
 

Girar a válvula giratória no sentido horário 

5.3. Ajuste da intensidade
A intensidade das batidas é regulada pela posi-

5.4. Interrupção / Finalização do 
trabalho

 
Desligar na válvula giratória.

 
Tirar o conector da rede de ar comprimido.

 Apenas para Pillo: 

Renfert!

5.5 Avisos relacionados ao trabalho
Respeite os avisos de segurança durante o 

ao do corpo.

 Utilizar óculos de proteção! 

 Utilizar proteção contra o pó! 

 
-

à saúde.

 Utilizar protetores de ouvido! 

 

Renfert para o 
rosto ou para outras pessoas.

Renfert, tenha cuidado para que a produção de 
lascas, pó ou ruído não coloque outras pessoas 
em risco.

pelo órgão de classe pertinente.

-
tenção, desconectar o aparelho da 

Renfert não 
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Renfert com óleos ou graxas. 

Renfert utilizando um pano macio 
e seco.

.1 Limpeza do ltro

regularmente, pelo menos uma vez ao mês, e 
limpe-o conforme necessário.

Renfert! 

 
(segurar a caixa com a chave de boca 
fornecida).

(diâmetro 5 mm).

observando a sequência correta de coloca-

mão.

caixa.

Renfert de 

.2. A ação do cinzel

apenas com ferramentas adequadas para esse 

 A Renfert
-

acessórios
Os códigos para peças de reposição ou 

instruções de uso. 

Em caso de utilização adequada, a Renfert 
concede uma garantia de 3 anos sobre todas 

Renfert. 
Para a ativação da garantia é obrigatória a 

emitida pelo revendedor. 

a desgaste natural.
A garantia é anulada em caso de: uso inade-
quado; inobservância das instruções de uso, 
limpeza, manutenção e instalação; reparos 
por conta própria ou que não tenham sido 
efetuados por um revendedor autorizado; uso 
de peças de reposição de outros fabricantes; 
circunstâncias não usuais ou não permitidas 
pelas instruções de uso.
A prestação de serviços de garantia não implica 
o prolongamento do prazo de garantia original.

9.1 Pillo
Pressão de trabalho nominal: 5 bar
 [72 psi]

Peso: aprox. 300 g

PT



9.2 Pillo / Power pillo
Pressão de trabalho nominal: 5 bar
 [72 psi]

ISO 11202

10. Itens fornecidos
Renfert

1 Mangueira de conexão

1 Instruções de usow

Pillo
No 5022-5000 Power pillo

12. Acessórios

No 2626-xxxx Dustex master plus
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Falha Causa Solução

Renfert não entra 

não se escuta o ar 

sendo fornecido.

Renfert não está bem 
aberta.

está dobrada.

comprimido.

comprimido e corrigir.

comprimido; se for o caso, ligar o 
compressor.

Renfert ar demasiadamente baixa.

aderência ou bloqueado. assistência técnica.

assistência técnica.

O cinzel de 
demu agem Renfert 
não tem força 
su ciente.

ar demasiadamente baixa.

está completamente 
aberta.

conexão está entupido.
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Hochaktuell und ausführlich auf ...
Up to date and in detail at …

Aggiornato e dettagliato su …

Ideas for dental technology


