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Garantia

Excluem desta Garantia os seguintes itens:
Lâmpada,defeitos decorrentes de transporte, quebras resultantes  de acidentes e desgaste por uso inadequado. 

A Garantia ficará automaticamente anulada caso se comprove que:
• Os defeitos apresentados sejam resultantes  de adaptação de peças ou acessórios não originais ao produto;
• O aparelho tenha sido aberto ou consertado por pessoas não autorizadas pela fábrica.
• Uso inadequado,procedimentos de longa duração ( acima de 10 minutos continuos)

IMPORTANTE:
• Esta garantia não abrange eventuais despesas com transporte de ida e volta até o posto de assistência 
   técnica e ou fábrica.
• Cabe ao proprietário do aparelho comprovar o prazo de garantia através da nota fiscal de compra e ou 
    certificado de garantia devidamente preenchido.

Durante o período de garantia todo e qualquer reparo deverá ser efetuado somente pela rede de 
assistência técnica autorizada pela fábrica.

O Foco Clinico MEDICATE  modelo 500 / 500E  e seus acessórios têm 12 meses de garantia contra defeitos
de fabricação a partir da data de compra. 
A troca deste produto só poderá ser realizada no ponto de venda  no máximo até 15 dias da data de compra
comprovados pela nota fiscal. Após  este período  deverá  ser  encaminhado  ao  posto de assistência técnica
autorizado pela fábrica.
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PROBLEMAS E SOLUÇÕES

CORRETIVAO foco não liga

Verificar o  fusível 

de proteção

Tirar o cabo de força da tomada;
abrir a tampa do  porta fusível e

 proceder a troca do fusivel
  caso esteja queimado.

Atenção!!!
Use sempre fusível de ação rápida 

Potência  de 5A - 2cm..

O foco  liga mas 
produz  uma  luz fraca

O foco  ligou mas 
desligou em seguida.

Nenhuma solução 
foi encontrada.

Entrar em contato com a rede de 
assisência técnica ou  o serviço 
de atendimento ao consumidor 

sac@dorja.com.br  ou 
pelo telefone (11) 3872.4266

Verificar se há energia na 
rede elétrica

Verificar a 

chave de tensão110 / 220 volt.

Aguardar retorno da energia

Colocar na tensão correta

Colocar na tensão correta
Verificar a  chave de tensão

 está na posição correta

SINTOMA              VERIFICAR           MEDIDA 

Indicações, Finalidade e Uso 

Este aparelho foi projetado para uso clínico e ambulatorial, para as especialidades de 

ginecologia, otorrinolaringologia,oftalmologia, urologia, angiologia e estética.

 

O uso deste equipamento é para procedimentos ambulatoriais de curta duração de 

tempo, não devendo ser utilizado para outros fins. 

A cada 10 minutos de  uso contínuo, o produto deverá ser desligado por 10 minutos

para  resfriamento do seu bloco óptico e carenagem. ( compartimento da lâmpada ) 

Contéudo desta embalagem:

D

A

B

C

D

Instruções de Montagem e Uso:

A
Conjunto da coluna montada 

com refletor

Base com rodizios

Manipulos

Cabo de Força

Remova o manípulo         que encontra-se na parte inferior 
da coluna.

Posicionar a  base conforme figura ao lado.

Colocar o manípulo e rosquear na coluna. Certifique-se 
que manípulo esteja alinhado, para não danificar a rosca 
da coluna do foco.

Pronto, seu foco está montado !

Selecione a tensão  desejada no equipamento 
110 ou 220 volt.,antes de conectar  o pino de
 força na tomada.

Conecte o pino de força na tomada

Acione a chave Liga-Desliga.

Lig

Des

Painel de controle
Com espelho

Cuidados e Manutenções

- Procure sempre desligar o foco após o uso, preservando desta forma, a vida
  útil da lâmpada.
- Mantenha a lente sempre limpa.
- Verifique sempre a voltagem antes de conectar o equipamento na rede elétrica.

Instruções para substituir a lâmpada:

Certique-se de que o foco esteja desconectado
da rede elétrica.
  
Com uma chave phillips, remova o parafuso que
encontra-se na parte inferior frontal do refletor.

Puxe o conjunto da lâmpada para fora e desconecte o soquete.

Proceda a desmontagem conforme  figura ao lado,
removendo a lâmpada 50 watt - 12 volt - halógena
branca ( ref.500.1)
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Vidro de proteção
Parafuso AA CPPH 4 X 1/4

Fixador da 
lâmpada
interna

Fixador da 
lâmpada
externa

Trava da Lâmpada

Lâmpada Dicróica

Anel de 
Fixação 
da lente

Mola
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