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CARO USUÁRIO,
Obrigado por escolher um produto KOTA.
Os equipamentos KOTA são produzidos com materiais de qualidade buscando garantir
a confiabilidade e segurança de seus produtos.
Para manter o perfeito funcionamento de sua Mesa Vibratória KOTA, são necessários alguns
cuidados básicos. Leia atentamente este manual e siga as orientações de instalação e uso.
IMPORTANTE:
A MESA VIBRATÓRIA KOTA É UM EQUIPAMENTO
DESTINADO AOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
• Utilize produtos originais KOTA identificados pela marca,
que garantem desempenho ao seu equipamento;
• Não modifique o equipamento nem solicite a terceiros para fazê-lo,
a não ser quando autorizado especificamente pela KOTA, pois
o desempenho e/ou a segurança poderão ser comprometidos.
Qualquer alteração sem prévia autorização implicará em perda de garantia;
• Deve ser utilizado por pessoas que conheçam a técnica de operação
correspondente;
• Esse equipamento está conectado em tensão de alimentação
de 220V/127V:
• Não molhar o equipamento;
• Sempre utilizar o terra junto à alimentação elétrica;
• Limites para funcionamento ininterrupto do equipamento:
Tempo de trabalho contínuo: 60 minutos.
Tempo de descanso: 10 minutos.
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ADVERTÊNCIA
A KOTA apresenta este Manual com o objetivo de facilitar o uso e manutenção
da MESA VIBRATÓRIA KOTA.
Nossa empresa não se responsabiliza por danos ou alterações ocorridas pela má utilização
do equipamento.
Todos os equipamentos possuem uma cópia do Manual de Uso e Manutenção. As instruções
contidas nele deverão ser observadas atentamente para garantia de um perfeito funcionamento.
O desrespeito às instruções do Manual de Uso e Manutenção determina o cancelamento
imediato da garantia.
Para qualquer tipo de reclamação, indicar o tipo de equipamento, modelo e número de série
(seguir as instruções do Termo de Garantia).

INTRODUÇÃO
O presente Manual corresponde ao equipamento MESA VIBRATÓRIA KOTA.
Assim que desembalar o equipamento, verique se existe algum dano proveniente
do transporte. Caso isso ocorra, entre em contato com a Kota ou com seu revendedor,
o mais rápido possível.
Siga atentamente as instruções para a perfeita instalação da MESA VIBRATÓRIA KOTA

ÍNDICE
1 – Vibrador
2 – Cabo de alimentação
3 – Termo de Garantia
4 – Manual de uso de manutenção
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DESCRIÇÃO
A MESA VIBRATÓRIA é o resultado da grande cooperação de modernos laboratórios
de prótese no estudo minucioso da inovação tecnológica produzida no campo eletrônico,
tendo como resultado um equipamento de referência disposto a solucionar as necessidades
dos laboratórios no que diz respeito à prevenção de formação de bolhas.
Os modelos de referência diferem somente na área de vibração. Este equipamento cria
oscilações verticais, na área de trabalho, que pode ser desmontada.
Na parte da frente se encontra a chave liga / desliga e regulagem da frequência de oscilações.

INSTALAÇÃO
É importante verificar a integridade do equipamento e o estado da embalagem.
Recomenda-se guardar a embalagem original para que, se necessário, utilizá-la no envio
do equipamento para revisão.
Colocar o equipamento sobre a bancada de trabalho e posteriormente efetuar as conexões.
Conecte o cabo de alimentação do aspirador à tomada de 220V/127V.
Não posicionar o equipamento de modo a dificultar a operação de desconexão do cabo
da rede de alimentação.
Condições ambientais de uso:
Temperatura: 5ºC a 40ºC
Umidade: 30% a 95%
Pressão: 500 hPa a 1060 hPa
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USO E MANUTENÇÃO
Método de uso:
• Ligar o equipamento
• Escolher o nível de vibração
Recomendações:
• Manter o equipamento limpo, livre de pó
• Limpar periodicamente o plano de trabalho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensão de alimentação: 220V/127V
Frequência: 50Hz
Potência:110W
Fusível: 0,5Amp. (Medidas: diâmetro 5 x 20 mm)
Níveis de vibração: Baixo, Médio, Alto
Dimensões externas do equipamento:
Altura: 100 mm.
Largura: 300 mm.
Profundidade: 185 mm.
Peso: 5 Kg.
Todas as vibrações são contidas no vibrador e não se distribuem para as áreas adjacentes.
Ambos modelos contam com um suporte de aço (arco), para apoiar a cubeta e realizar o vazado
correspondente, dando como resultado um modelo melhor compactado e sem bolhas interiores.
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VISTAS
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GARANTIA
A KOTA Equipamentos garante o produto 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 por 12 (doze) meses 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 um equipamento dentro da garantia, entre em contato com a KOTA
Equipamentos acompanhado desta garantia e da respectiva nota fiscal de compra
ou do 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
equipamento que não for de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo
mau funcionamento ou pelos acessórios usados com peças que não sejam originais
da KOTA Equipamentos.
ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA
Esta garantia não cobre:
• Defeitos ou danos resultantes do uso do produto de outro modo que não especificado
no Manual do Usuário.
• Defeitos por danos decorrentes de teste, instalação, alteração ou qualquer tipo
de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela
KOTA Equipamentos.
• Produtos que têm o número de série removido ou ilegível, bem como danos causados
por derramamento de substâncias agressivas ao produto.
Haverá perda automática da garantia em caso da não utilização da assistência técnica
autorizada KOTA durante a vigência da garantia.
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KOTA EQUIPAMENTOS
kotaimp.com.br
Rua Íris Memberg, 140
Vila Jovina - Cotia, SP I CEP 06705 150
55 11 4615 9200
CONSULTOR TÉCNICO
consultoria.lab@kotaimp.com.br
55 11 4615 9200 | 55 11 9 4798 5458
SAC
sac@kotaimp.com.br
55 11 4615 9200 | 55 11 9 6196 2763

