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1. VISÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 INSTRUÇÕES DE USO

1.2 SIMBOLOGIA UTILIZADA

Endo a Class pertence a uma geração de motores especificamente 
projetados para serem utilizados  com as limas rotatórias e reciprocantes de 
liga Ni-Ti. Possui Contra Ângulo e apresenta as funções parada e reversão, 
controle de torque e pré-programação para uso seguro e eficiente. Este 
motor deve ser utilizado unicamente pelo cirurgião-dentista devidamente 
habilitado. Para um desempenho ótimo, ler cuidadosamente todo este 
manual antes do uso.

60°C

-20°C Temperaturas limite de operação.

60°C

-20°C

Este lado para cima.

Acondicionar em local coberto, livre de chuva.

Manipular com cuidado.

Não utilizar equipamentos de elevação com ganchos.

Fabricante.

Parte aplicada tipo B.

Consulta obrigatória manual de instruções.

REF Número do catálogo.

Não descartar no lixo doméstico.

Equipamento Classe II.
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1.3 CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO

• Tipo de proteção contra choques elétricos:
– Equipamento Classe II

• Grau de proteção contra choques elétricos:
– Partes Aplicadas Tipo B 

• Não é adequado para uso na presença de misturas anestésicas inflamáveis 
com ar, oxigênio ou óxido nitroso.

• Operação contínua

!  1.4 PRECAUÇÕES PARA UMA MANIPULAÇÃO   
           E OPERAÇÃO SEGURA

• Para uma operação segura, ler e entender todas as “Precauções de 
Segurança” antes do uso.
• Estas precauções não auxiliam apenas você a utilizar o produto de modo 
seguro, mas também irão impedir possíveis danos à você e a outros. São 
classificadas de acordo com o grau de perigo, danos ou gravidade.

!  Classificação Grau de Perigo, Dano ou Gravidade

!  Perigo

Indica um situação potencialmente perigosa que 
pode resultar em prejuízos sérios ou danos ao 
produto.

!  Aviso

Indica uma situação potencialmente perigosa que 
pode resultar em prejuízos leves ou moderados ou 
em danos ao produto.

!  Atenção
Indica  instruções que devem ser seguidas para 
garantir a segurança.
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2.  PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA ANTES  
     DO USO

!  Perigo
O sistema pode falhar quando utilizado em presença de interferência 
eletromagnética. Não coloque o sistema próximo de outros produtos que 
possivelmente emitam interferências eletromagnéticas.

!  Advertência
– O endomotor Endo a Class foi projetado para uso unicamente por 
profissionais de odontologia.
– Durante o uso, prestar especial atenção para a segurança do paciente.
– Antes do uso, ler atentamente o Manual de Instruções até entender as 
funções dos componentes individuais de maneira total.
– Antes do uso, certificar-se de que o produto esteja em boas condições 
de funcionamento.
– Antes de usar o produto no paciente, um teste de funcionamento deve 
ser realizado para verificar se o produto está funcionando normalmente.
– Ao utilizar o produto, se houver qualquer condição anormal, incluindo 
vibrações, ruído e aquecimento, desligue imediatamente o instrumento, 
interrompa seu uso e contate com o distribuidor para ser reparado.
– Para impedir prejuízos pessoais ou danos ao produto, é necessário 
verificar se a peça de mão do motor foi desligada antes de trocar a lima.
– Choques violentos, tais como deixar cair o produto, podem causar danos 
ao mesmo.
– Não desmontar a estação de carregamento e a peça de mão do motor.
– Não lubrificar a peça de mão do motor. A lubrificação pode causar um 
superaquecimento e danos ao produto.
– Tanto a peça de mão do motor quanto a estação de carregamento não 
devem ser esterilizados.
– Antes de limpar o instrumento, certificar-se que esteja desligado e 
desconectado. Limpe a peça de mão com um pano seco.
– Não utilizar solventes orgânicos para limpar a peça de mão do motor e a 
estação de carregamento.
– Condições de armazenagem e transporte: O produto deve ser transportado 
e armazenado a uma temperatura entre -20°C a +60°C, pressão atmosférica 
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3. COMPONENTES DO PRODUTO

de 700-1060HPa e umidade entre 0 – 90%. Se estas condições não forem 
atendidas, o produto pode não funcionar normalmente.

!  Atenção
– Para assistência técnica e peças sobressalentes, contate o distribuidor.
– Certificar-se de que o produto não fique exposto a poeira, enxofre ou sais.
– Utilizar apenas as limas recomendadas.

4. NOME E FUNÇÃO DOS COMPONENTES

4.1 PEÇA DE MÃO DO MOTOR

FIGURA 1

FIGURA 2

Estação de 
carregamento

Peça de 
Mão do Motor

Contra Ângulo

Cabo de força

Guia do óleo

Capa da Peça 
de Mão do 
Motor

Chave Liga-desliga 
do motor

Chave seletora
Chave de aumento
Chave de força

Chave do programa
Chave de diminuição

Vista frontal da 
Peça de Mão do 
motor

Número do programa

Velocidade

Torque

Redução

SÍMBOLOS
Indicador de alarme
       (ligado)  
       (desligado)
       Sem indicação

Indicador de bateria
             Cheia
          25-75%
25% ou menos
 Descarregada

 

Indicador de função
        Auto Stop/Reverse/Forward
        Auto Stop/Reverse/Stop
        Auto Stop

Sem
indicação
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4.2 ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO

Chave de Força    
– Para ligar, mantenha a chave pressionada por mais de 1 segundo. Ao ligar, 
soará um sinal sonoro.
– Para desligar, mantenha a chave pressionada por mais de 1 segundo. Ao 
desligar, soará um sinal sonoro.

Chave Liga-desliga do Endomotor  
– Pressionando esta chave a peça de mão será acionada, se não estiver em 
funcionamento.
– Pressionando esta chave, a peça de mão para seu funcionamento.

Chave para troca de Programas P  
– As etapas 1g 2g 3g 4g 5g 6g 1 são repetidas sempre que a chave é 
pressionada. São 6 programas que podem ser pré-ajustados.
– Os valores pré-ajustados (velocidade, torque e redução) são apresentados 
na tela de LCD (display) sempre que a tela é acionada.

Chave Seletora S    
Esta chave é utilizada para selecionar as opções do menu e há uma 
diferença entre a seleção de item do menu quando a peça de mão está em 
funcionamento e quando a peça de mão está desligada.  

5. OPERAÇÃO

5.1 CHAVES (figura 2)

FIGURA 3 Conector de energia

Chave de força

Estação de carregamento

LED de carregamento
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Chaves para aumento e diminuição + –   
Estes botões são utilizadas para aumentar ou diminuir o valor das opções 
selecionadas com o botão menu.

5.2  MODOS DE OPERAÇÃO

O Endomotor apresenta quatro modos de operação, conforme segue:
1. SP – movimento no sentido horário
2. RR – movimento reciprocante no sentido anti-horário
3. FR – movimento reciprocante no sentido horário
4. RE – movimento no sentido anti-horário

5.3  MODOS DE SEGURANÇA

Endo a Class pode ser ajustado para operar com três modos de segurança, 
cujo propósito é a proteção dos dentes ou evitar que as limas rotatórias se 
danifiquem ou quebrem. Estes modos somente podem ser aplicados para 
as opções de acionamento no sentido horário (SP).

Os modos escolhidos são indicados na tela de acordo com o que segue:

 A – Auto Stop Reverse Forward (Auto Parada Reversa para Frente)
Quando o motor da peça de mão for submetido a qualquer sobrecarga 
que provoque a diminuição do torque programado, ele para de funcionar 
imediatamente e reverte o movimento até que a sobrecarga diminua. 
Quando as condições permitirem que o torque volte ao programado, o 
motor restabelece o movimento no sentido horário.

 – Modo Auto Stop Reverse Stop (Auto Parada Reversa)
Quando o motor da peça de mão for submetido a qualquer sobrecarga 
que provoque a diminuição do torque programado, ele para de funcionar 
e reverte o movimento até que a sobrecarga diminua e, em seguida, para 
totalmente. 
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A – Auto Stop  (Auto Parada) 
Quando o motor da peça de mão for submetido a qualquer sobrecarga que 
provoque a diminuição do torque programado, ele para de funcionar.Para 
reiniciar seu funcionamento, apertar a chave On/Off (Liga-desliga)  

5.4  OPERAÇÃO

1. Para ligar o Endo a Class, pressione o botão  durante 2 ou 3 segundos.
2. Para escolher o modo de operação, pressione com toques rápidos, o 
mesmo botão.
3. A velocidade do modo selecionado pode ser alterada pressionando os 
botões + – .
4. A escolha do programa (PRG) é feita através da chave P . O Endo a 
Class oferece 6 programas que podem ser configurados de acordo com a 
exigência do procedimento endodôntico.
5. A chave S  permite escolher  as configurações de torque (TRQ), taxa 
de redução (GR) e modos de segurança. A escolha de cada uma destas 
configurações pisca na tela o que torna possível escolher, variações 
para mais ou para menos acionando-se as teclas + – . A escolha da 
velocidade (SP) também é feita pelas teclas + –  .
OBS: Quando o endomotor estiver ligado:
• o acionamento da tecla   permite a alteração do modo de operação 
(SP-RR-FR-RE) e o acionamento das teclas + –  possibilitam alterações 
da velocidade destas funções.
• o torque pode ser alterado acionando a chave S  seguida das teclas 

+ –  , apenas nos modos SP e RE.

5.5 AJUSTES DO ALARME

Endo a Class permite ligar e desligar o alarme que soa quando o torque pro-
gramado é alcançado. (O sinal sonoro sempre ocorre quando o motor é ligado).

– Se  a carga remanescente na bateria ficar muito baixa, o torque poderá  não 
atingir o valor  pré-ajustado. Neste caso, a função Auto Reverse não funcionará.
– Se a bateria ficar superaquecida pelo uso contínuo da peça de mão,  
aparece automaticamente uma mensagem de erro para proteger o 
circuito. Então, é necessário colocar a peça de mão  em um local frio, 
por algum tempo.

Advertências !
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1. O menu de seleção do alarme é apresentado na tela de LCD quando 
pressiona-se a chave de força ao mesmo tempo que se mantém pressionada  
a chave de seleção após desligar a força.
Quando o indicador do alarme é 
apresentado, ouve-se um som de aviso. 
Portanto, se não houver o indicador do 
alarme, o som de alerta não é gerado.
2. O som do alarme e o seu cancelamento pode ser executado alternada-
mente. Com a peça de mão desligada, pressionar a chave de força  
simultaneamente com a chave seleção S .

5.6  COMO CONECTAR E DESCONECTAR AS    
       CONEXÕES DO CONTRA ÂNGULO

Endo a Class pode ser ajustado 
para operar em 4 taxas de redução 
(4:1, 10:1, 16:1 e 20:1), através da 
substituição do Contra Ângulo.

– O Contra Ângulo poderá ser substituído de modo seguro após o 
desligamento da energia.
– Não utilizar nenhuma conexão de Contra Ângulo de outro fabricante 
com esta unidade.
– Verificar se a conexão do Contra Ângulo está conectada de modo 
seguro à peça de mão do motor, antes do funcionamento.

5.7 COMO INSERIR E REMOVER UMA LIMA NO    
     CONTRA ÂNGULO

FIGURA 5                                           FIGURA 6

1. Para inserir a lima, manter o botão da parte posterior do Contra Ângulo ( )  
pressionado (Figura 6). Com pequenos movimentos giratórios, posicionar a 
lima dentro do orifício e em seguida, interromper a pressão sobre o botão.
2. Certificar-se que a lima está firmemente inserida no encaixe puxando-a 
levemente sem pressionar o botão.
3. Para remover a lima, pressione  ( ) o botão e puxe-a para fora.

INDICADOR DE ALARME

ON (Ligado)              

OFF (Desligado) / sem indicação

FIGURA 4

Atenção !
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Atenção ! 
– Antes de inserir e remover a lima, certifique-se que a corrente elétrica 
esteja desligada.
– Após inserir a lima, verificar se está  fixada puxando levemente  para fora.    
– Limpar sempre a ponta de contato da lima antes de inseri-la. Se a lima 
não ficar ajustada adequadamente devido a alguma sujidade, limpar e 
inseri-la novamente.
– Não utilizar a lima em velocidades superiores às recomendadas.

6.  COMO CARREGAR A BATERIA 

A bateria deve ser totalmente carregada de acordo com as instruções a seguir.
1. Antes de tudo, verificar se a voltagem apresentada no produto 
corresponde à voltagem da rede elétrica local (a voltagem de entrada do 
Endo a Class é 100 – 240V).
2. Conecte firmemente o cabo de alimentação ao conector na parte 
posterior da estação de carregamento e a seguir conecte à rede (Figura 7).
3. Após ligar a chave de força, certificar-se que o LED da estação de 
carregamento esteja com coloração  verde (Figura 8).
4. Colocar a peça de mão na estação de carregamento para carregar 
antes do primeiro uso (quando a peça de mão for colocada na estação de 
carregamento, o LED altera a cor de amarelo para verde, indicando que a 
unidade está em carregada. Ao soar um alarme ao mesmo tempo que a 
peça de mão é colocada,  a tela de LCD da peça de mão apresenta o ícone 
com o nível de carregamento da bateria).

FIGURA 7                                                        FIGURA 8

AC100-240V, 50/60 Hz

Peça de Mão
Endomotor

LED
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Atenção !
Se não soar um alarme ou se  a tela de  LCD não se alterar  mesmo após a peça de 
mão ter sido colocada na estação de carregamento, interromper imediatamente o 
uso da unidade e contatar com o distribuidor para reparar o produto.

Advertências !
1. Quando o LED de carregamento não acender após conectar a peça de mão, 
certamente há um problema com o circuito da estação de carregamento. Neste 
caso, contatar com o distribuidor para reparar o produto.

2. Se o terminal de carregamento da peça de mão estiver sujo e contaminado, 
a peça de mão não será carregada adequadamente. Portanto, é absolutamente 
necessário eliminar a sujeira completamente antes de carregar a peça de mão.

3. Aplicar força demasiada ao conectar o cabo de alimentação ou ao apertar o 
interruptor, pode resultar em danos ao conector, ao interruptor ou na base do 
carregador.

4. Não utilizar unidades de outros fabricantes na estação de carregamento do 
Endo a Class e não colocar peças de metal, cabos ou líquidos dentro da estação 
de carregamento, pois isto pode resultar em danos ao circuito e superaquecimento 
ou provocar faíscas e fogo.

5. Enquanto a bateria estiver em carregamento, pode ocorrer um aquecimento 
na peça de mão, mas este aumento de temperatura é leve e transitório e não 
apresenta nenhum problema. Se a peça de mão é continuamente colocada e 
removida da estação de carregamento por breves períodos de tempo, não será 
totalmente carregada e apresentará aquecimento na tampa da bateria. Portanto, 
uma vez que a peça de mão é colocada na estação de carregamento, não remover 
até que esteja totalmente carregada.

6. Uma bateria completamente descarregada não pode ser recarregada, de modo 
que deve ser substituída por uma bateria nova.

7. A temperatura da bateria é continuamente detectada enquanto a bateria está em 
carregamento. Evitar o carregamento da bateria em locais que estejam expostos 
a níveis excessivamente altos de temperatura (sob a incidência direta da luz solar, 
próximo a janela ou aquecedor). Instalar a estação de carregamento em uma área 
onde as alterações de temperatura sejam pequenas e com baixa umidade.

8. A bateria não irá se carregar quando:

    – A temperatura da bateria estiver excessivamente baixa ou alta;

    – A bateria estiver totalmente carregada; e

    – A bateria estiver danificada.

9. Para carregar com segurança a peça de mão do Endo a Class usar somente a 
sua estação de carregamento. 
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Atenção !

7. MENSAGENS DE ERRO

As seguintes mensagens de erro que aparecem na tela LCD irão lhe auxiliar 
a descobrir a causa dos erros.

Código 
do erro Erro Causa Solução

E1 O torque pré-
ajustado foi 
ultrapassado.

– Quando a peça de mão 
está travada.
– Quando é submetida 
uma carga de torque que 
excede a pré-ajustada.

– Verificar se o adapta-
dor com o Contra Ângulo 
está bem ajustado.
– Aumentar o valor pré-
-ajustado do torque

E2 A voltagem da 
bateria está 
excessivamente 
alta.

– Quando o tipo de bate-
ria é diferente.
– Quando há uma falha 
no circuito.

– Substituir a bateria.
– Entrar em contato 
com a assistência técni-
ca local para reparar a 
unidade.

E3 Há ocorrência de 
erro na corrente 
fornecida pela 
bateria.

– Quando a corrente 
elétrica está excessiva-
mente baixa durante o 
funcionamento ou quan-
do a corrente elétrica 
está excessivamente alta 
durante a operação.

– Entrar em contato 
com a assistência técni-
ca local para reparar a 
unidade.

E4 Voltagem da ba-
teria está muito 
baixa durante o 
carregamento.

– Quando a voltagem 
está baixa após 10 minu-
tos do carregamento.

– Substituir a bateria.

E5 Voltagem da ba-
teria está muito 
alta durante o 
carregamento.

– Quando a voltagem 
está alta 10 minutos após 
o carregamento.

– Substituir a bateria.
– Contatar a assistên-
cia técnica local para 
reparar a unidade.

E6 Temperatura 
da bateria está 
muito alta.

– Quando a temperatura 
da bateria está 
excessivamente alta.

– Substituir a bateria.
– Contatar a assistência 
técnica local para 
reparar a unidade.

E7 O circuito do  
motor apresenta 
defeito.

– Quando há falha em 
algum circuito do motor.

– Contatar a assistência 
técnica local para 
reparar a unidade.

Cada mensagem de erro é apagada quando a chave do motor On/Off (Liga-
desliga) é pressionada e a unidade então retorna ao modo de operação.
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8. LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS

8.1 MANUTENÇÃO E REPAROS DO CONTRA ÂNGULO

Apenas a conexão do Contra Ângulo do Endo a Class pode ser lubrificada. 
A lubrificação é necessária após cada uso e antes da esterilização.

FIGURA 9

8.2 MANIPULANDO O CONTRA ÂNGULO

FIGURA 10

1. Lubrificar uma vez ao dia ou 
antes da esterilização.
2. Inserir o bico do spray dentro 
da parte de inserção do Contra 
Ângulo como mostrado na Fig. 9 
e aplicar o “spray” cinco vezes.

– Quando a peça de mão do motor estiver suja ou 
contaminada, limpar cuidadosamente com um pano 
macio embebido com álcool. 
– Quando o Contra Ângulo é desconectado para 
realizar uma lubrificação ou esterilização, a peça de 
mão do motor deve ser tampada para impedir que a 
seja contaminada com materiais sujos (ver figura 10).

Atenção !
– Nunca lubrificar a peça de mão do motor.
– Limpar totalmente o óleo proveniente do Contra Ângulo antes de inseri-
lo na peça de mão. O Contra Ângulo deve ser inserido imediatamente 
após o óleo ter secado.
– Recomenda-se utilizar o lubrificante em aerossol na posição vertical.
– Não utilizar solventes tais como, benzina ou tíner para limpar a peça de 
mão do motor.

Endo A Class.indd   13 13/02/2020   08:56:20



14

Advertências !

Atenção !

8.3 COMO ESTERILIZAR

Apenas o Contra Ângulo do Endo a Class pode ser esterilizado. Recomenda-
se esterilizar o Contra Ângulo em autoclave durante ou após o tratamento, 
de acordo com os procedimentos descritos a seguir:
1. Limpar o Contra Ângulo utilizando uma escova macia e a seguir limpar as 
sujidades de sua superfície com um pano macio (não utilizar escova com 
cerdas de metal).
2. Lubrificar o Contra Ângulo como especificado no item 7.1.
3. Colocar o Contra Ângulo na autoclave.
4. Ajustar temperatura da autoclave (por exemplo, cerca de 20 minutos a 
121°C ou 15minutos a 132°C).
5. Após o Contra Ângulo estar esterilizado por autoclave, deve ser secado 
e mantido em um lugar limpo.

– Nunca esterilizar a peça de mão do motor.
– Não utilizar solventes tais como benzina ou tíner para a limpeza.

8.4 COMO TROCAR A BATERIA

Uma bateria recarregável de níquel-hidrogênio é utilizada no Endo a Class a 
qual é recarregável até 500 vezes, dependendo dos métodos de operação e 
as condições de uso da peça de mão do motor. Se o tempo de operação da 
peça de mão do motor for pequeno ou as rpm (rotações por minuto) forem 
reduzidas, a vida útil da bateria será diminuída  devido ao seu efeito memória. 
Ao substituir a bateria deve-se estar atento às precauções que seguem:

– Não abrir nenhuma tampa a não ser a tampa da bateria.
– Certificar-se de utilizar apenas as baterias especificadas (AAA níquel-
hidrogênio recarregável, padrão 1,2V – suas especificações variam 
conforme o fabricante).
– Não utilizar baterias que não sejam recarregáveis, tais como baterias 
alcalinas  e baterias de magnésio, que podem causar uma explosão e 
emissão de gases durante o carregamento.
– Se houver vazamento de líquidos da bateria no endomotor, limpar a 
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Atenção !

área imediatamente conforme procedimentos de limpeza. Se houver 
contato com os olhos,  enxaguar imediatamente  com grandes volumes 
de água e consultar um médico.
– No caso de substituição da bateria, apenas as baterias especificadas 
devem ser utilizadas e devem ser substituídas imediatamente, senão, 
pode ocorrer vazamento de líquidos ou explosão.
– Não substituir a bateria com as mãos úmidas ou molhadas, pois o 
terminal pode ser contaminado ou alvo de corrosão.

Antes de tudo é necessário preparar antecipadamente duas chaves 
de fenda de dimensão apropriada (reta e em cruz, tipo Philips) para a 
substituição da bateria.

1. Desligar a unidade da tomada antes de 
substituir a bateria.
2. Remover a tampa de borracha da tampa 
da bateria utilizando uma chave de fenda 
reta  (Figura 11).
3. Desparafusar a tampa da bateria utilizando 
uma chave de fenda em cruz (Philips) (Fig. 12).
4. Elevar a parte inferior da tampa da bateria 
( ) mover em direção ao terminal de 
carregamento ( ) para remover a tampa da 
bateria (Figura 13).
5. Remover a bateria usada.
6. Verificar a polaridade e posicionar a nova 
bateria no compartimento.
7. Parafusar a tampa da bateria usando uma 
chave em cruz (Philips) e inserir a tampa de 
borracha.
8. A nova bateria deve ser totalmente 
carregada antes do seu primeiro uso. 

– Deve ser tomado um cuidado especial para não perder o parafuso e a 
tampa de borracha.
– Evitar apertar excessivamente o parafuso após substituir a bateria.

FIGURA 11

FIGURA 12

FIGURA 13
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9. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema Causa Solução

A tela de LCD não 
liga

– Quando a bateria 
está completamente 
descarregada.
– Quando a peça de mão 
do motor não foi utilizada 
por muito tempo.

– Se a bateria não estiver 
completamente descarre-
gada, deve ser carregada 
novamente. Se estiver 
totalmente descarregada, 
substituir por uma bateria 
nova.

– Quando a bateria não 
está no local ou bem 
posicionada.

– Posicionar a bateria no 
compartimento.

A bateria não 
carrega de forma 
apropriada

– Quando a bateria 
está completamente 
descarregada.

– Substituir por uma bateria 
nova.

– Quando a temperatura 
da bateria está muito 
baixa.

– Reinstalar a estação de 
carregamento com a bateria 
em um local apropriado 
onde a temperatura esteja 
acima de 0°C. 

– Quando a temperatura 
da bateria está muito alta.

– Se a temperatura da 
bateria estiver muito alta, 
a bateria não  carrega. Se 
a bateria não  carrega por 
superaquecimento, contatar 
o distribuidor local para 
reparos.

– Quando a voltagem da 
bateria está muito alta.

– Certificar-se que a bateria  
recarregável é de Ni-H. Se 
não, substituir por uma ba-
teria recarregável de Ni-H.

– Quando a peça de mão 
do motor não contata 
adequadamente a estação 
de carregamento.

– Posicionar apropria-
damente a peça de mão 
do motor na estação de 
carregamento.

– Quando um código de 
erro é apresentado.

– Verificar a mensagem de 
erro.

A estação de carre-
gamento não está 
funcionando (o LED 
da estação de carre-
gamento não liga)

– Quando o cabo de força 
não está conectado a uma 
tomada.

– Conectar apropriadamen-
te o cabo de força a uma 
tomada.
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Problema Causa Solução

A estação de carre-
gamento não está 
funcionando (o LED 
da estação de carre-
gamento não liga)

– Quando o cabo de força 
não está conectado ao 
conector de força.

– Conectar o cabo de força 
ao conector de força na 
estação de carregamento.

– Quando a chave de força 
está desligada.

– Ligar a chave de força.

– Quando o fusível está 
danificado.

– Contatar seu distribuidor 
mais próximo.

A peça de mão  
superaquece  
quando está carre-
gando na estação 
de carregamento.

– Quando há falha na ba-
teria ou no circuito da peça 
de mão do motor.

– Contatar seu distribuidor 
local para reparos.

A lima acoplada 
na peça de mão 
do motor não está 
girando.

– Quando há resíduos no 
Contra Ângulo.

– Limpar o Contra Ângulo 
ou substituir por um novo.

A força da peça de 
mão do motor está 
muito fraca.

– Quando a voltagem 
remanescente na bateria 
está muito baixa.

– Carregar a bateria.

A  função Auto 
Reverse não  
funciona.

– Quando a voltagem 
remanescente na bateria 
está muito baixa

– Carregar a bateria.

As velocidades de 
rotação da peça de 
mão do motor estão 
muito reduzidas.

– Quando a voltagem 
remanescente na bateria 
está muito baixa

– Carregar a bateria.
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10. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Peça de mão do motor
– Tipo de bateria           : Duas Baterias recarregáveis Ni-H (dimensão AAA)
– Voltagem de entrada  : 2,4V
– Corrente nominal        : 800mAH 
– Dimensões           : 135 (largura)  x  27 (profundidade)  x  28 (altura)
– Peso            : 150g

Estação de carregamento
– Corrente de entrada   : AC 100-240V, 11VA
– Voltagem de saída      : DC 5V
– Corrente nominal        : 800mA
– Tempo de carga          : aprox. 90 minutos
– Dimensões           : 98 (largura)  x  115 (profundidade)  x  60 (altura)
– Peso            : 160g

Contra Ângulo 
– Taxa de redução          : 4:1, 10:1. 16:1 e 20:1
– Tipo de acoplamento  : Tipo de acoplamento próprio SMT

Lista de Acessórios

Estação de 
Carregamento

1ET972000000 Suporte para descanso 
da peça de mão e 
carregamento das baterias

Capa da Peça de 
Mão do Motor

ENDOA-5-005-00-00-500 Tampa de proteção do 
motor

Guia de óleo (bico 
de pulverização)

RA16-2-100-00-00 Bico de pulverização para 
lubrificação
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11. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EMC

Orientação e declaração do fabricante – emissão eletromagnética

O Endo A Class é destinado ao uso nas especificações eletromagnéticas abaixo. 
O usuário deve assegurar um ambiente como esse.

Teste de emissão Conformidade Orientação do Ambiente Eletromagnético

RF emissões 
CISPR11

Grupo 1 Utiliza energia RF apenas para funcionamento 
interno. Portanto, as emissões RF são muito 
baixas e não causam interferência em 
equipamentos eletrônicos próximos.

RF emissões 
CISPR11

Grupo 2 O Endo A Class é adequado para uso em 
consultório odontológico, podendo ser utiliza-
do conectado à rede de energia elétrica 
doméstica, desde que a seguinte advertência 
seja seguida:                                                                                                                         
Atenção: Este equipamento destina-se ape-
nas à profissionais de saúde. Este equipa-
mento pode causar interferência de rádio ou 
interromper a operação de equipamentos pró-
ximos. Pode ser necessário tomar medidas de 
mitigação, como reorientar ou realocar o Endo 
A Class, ou proteger o local de utilização.

Emissões 
Harmônicas IEC 
61000-3-2

Classe A  

Flutuação de 
Tensão IEC 
61000-3-3

Cumpre  

12. GARANTIA

– Todos os itens desta unidade são garantidos durante 12 meses a partir da 
data da compra.
– Esta garantia exclui expressamente qualquer falha ou danos causados por 
manipulação negligente, conexões incorretas e mau uso.

13. DESCARTE DO PRODUTO

– Para o descarte da unidade, favor contatar seu distribuidor local.
– Apesar de a bateria ser reciclável, o método ambientalmente correto 
para o seu descarte pode variar entre os países. Portanto, recomenda-se 
devolver a bateria usada ao seu distribuidor local.
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 Fabricante:
SAEYANG MICROTECH CO., LTD.
GALSAN-DONG,348, SEONGSEO-RO, DALSEO-GU, DAEGU, KOREA
www.saeyang.com

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR
MICHEL E. KLYMUS 
Endereço: Rua Dr. Deoclécio Pereira, 476 - Bairro Jardim Floresta 
Porto Alegre - RS - Brasil - CEP 91040-470
Fone/FAX: (51) 3362 7828
CNPJ: 97.127.559/0001-19    I.E. 096/2427446   MS 10392999007
www.mklife.com.br

Produto: Endomotor
Marca: KRAFIT
Apresentação: Aparelho para endodontia – Peça de Mão com Base para Carregamento 
+ Acessório Contra Ângulo  +  Cabo de Alimentação + Capa para Peça de Mão + Guia 
para Óleo + Manual do Usuário (disponibilizado em meio físico e eletrônico) 
Responsável Técnico: Michel Espinosa Klymus CRO: 11.963/RS

AVISO

Em caso de queda ou choque mecânico, o Endomotor deve ser avaliado pelo 
Serviço de Assistência Técnica da MICHEL E. KLYMUS ou seu autorizado antes de 

ser disponibilizado para uso novamente.

Em caso de qualquer anomalia técnica, procure pelo:

Serviço de Assistência Técnica MICHEL E. KLYMUS
Rua Dr. Deoclécio Pereira, 476 - Bairro Jardim Floresta

Porto Alegre - RS - Brasil - CEP 91040-470
Fone/FAX: (51) 3362 7828

A utilização segura do produto é primeiramente responsabilidade do opera-
dor. Por isso, orientamos que o Endomotor somente seja manuseado por pro-
fissional devidamente habilitado para operá-lo, de acordo com as orientações 
de uso do fabricante.

A  MICHEL E. KLYMUS reserva-se o direito de realizar alterações em suas 
Instruções de Uso, sem prévio aviso, mas em conformidade com a Legislação 
Sanitária vigente.

A  MICHEL E. KLYMUS coloca-se a disposição para dúvidas e sugestões, por 
meio do serviço:

Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC

(51) 3362 7828

!

!

!
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TERMO DE GARANTIA

A  MICHEL E. KLYMUS garante os equipamentos por ela distribuídos contra 
defeitos de fabricação por um prazo de um ano da data da aquisição do 
primeiro proprietário. 
Com relação a assistência técnica, o cliente pode contatar o  Serviço de 
Atendimento ao Cliente - SAC através do número (51) 3362 7828, ou através 
de alguma Autorizada homologada pela MICHEL E. KLYMUS.
Os equipamentos fabricados ou retificados pela MICHEL E. KLYMUS  
possuem lacre de garantia. Fica automaticamente cancelada a garantia se 
o lacre estiver violado.
O uso inadequado do equipamento e/ou em desacordo com as instruções 
contidas neste manual, o uso de tensão divergente da especificada e 
de peças e/ou componentes não homologados pela MICHEL E. KLYMUS  
acarretam a perda da garantia.
Os danos causados por acidentes ou agentes de natureza não fazem parte 
da garantia, bem como baterias, fusíveis, filtros e pilhas.
A vida útil dos Endomotores é estimada em média de 5 anos, podendo variar 
de acordo com a forma de uso e de manutenção preventiva adequada.

Versão  2011-ENDOA-E-01 
Rev. 02
Emissão: 15/07/2019
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