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APRESENTAÇÃO DO MANUAL

MANUAL DO EQUIPAMENTO (INSTRUÇÕES DE USO)

ATENÇÃO

Nome Técnico: Micromotor Odontológico
Nome Comercial: Micromotor elétrico com localizador de ápice
Modelo: Endus Duo R
Marca: D700

Fornecedor / Fabricante:
Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica
C.N.P.J. 55.979.736/0001-45 - Insc. Est. 582.002.897.114
Rod. Abrão Assed, Km 53+450m - Cx. Postal 782 CEP 14097-500
Ribeirão Preto - S.P. - Brasil
Telefone +55 (16) 3512-1212 

Responsável Técnico: Daniel R. de Camargo
CREA-SP: 5062199650  

Registro ANVISA nº: 10069210071

Para maior segurança:
Leia e entenda todas as instruções contidas nestas instruções de uso antes de instalar ou operar 
este equipamento.
Nota: Estas instruções de uso devem ser lidas por todos os operadores deste equipamento.
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IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Prezado Cliente
Parabéns pela excelente escolha. Ao comprar equipamentos com a qualidade “D700”, pode ter 
certeza da aquisição de produtos de tecnologia compatível com os melhores do mundo em sua classe.
Este manual lhe oferece uma apresentação geral do seu equipamento. Descreve detalhes importantes 
que poderão orientá-lo na sua correta utilização, assim como na solução de pequenos problemas 
que eventualmente possam ocorrer.
Aconselhamos a sua leitura completa e conservação para futuras consultas.

Indicação do equipamento
Este equipamento é para exclusivo uso odontológico, devendo ser utilizado e manuseado por pessoa 
capacitada (profissional devidamente regulamentado, conforme legislação local do país) observando 
as instruções contidas neste manual.
É obrigação do usuário usar somente o equipamento em perfeitas condições e proteger a si, pacientes 
e terceiros contra eventuais perigos.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Nome Técnico: Micromotor Odontológico
Nome Comercial: Micromotor elétrico com localizador de ápice
Modelo: Endus Duo R
Marca: D700

Finalidade do equipamento
- Para situações rotineiras do tratamento endodôntico; 
- Detecção de perfurações, fraturas e reabsorções radiculares; 
- Realização de procedimentos de Odontometria;
- Realização de instrumentação rotatória de condutos radiculares.
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IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Descrição do Equipamento
O micromotor e localizador de Ápice Endus Duo R é um aparelho eletrônico de alta precisão, moderno 
e que deve ser utilizado na endodontia para auxiliar em tratamentos de canais. É utilizado para medir 
o comprimento real do dente - (determina o comprimento de trabalho) - até onde a instrumentação 
e obturação serão realizadas, afim de que o tratamento endodôntico respeite os limites biológicos da 
estrutura dental. Combinado com a caneta para instrumentação rotatória permite que o micromotor 
seja manipulado de várias maneiras, em modo rotatório ou modo recíproco do instrumento.
Principais características:
- Painel visível de fácil acesso em LCD;
- Acionamento na própria peça de mão;
- A velocidade de rotação e o torque podem ser ajustados; 
- Possui 9 programações pré-definidas;
- Localizador do ápice de dupla-frequência;
- Quatro modos de operação;
- Permite a utilização de diversos tipos de brocas e limas;
- Reverso automático por torque e redução de velocidade por torque;
- Sentido de rotação ajustável (esquerda/direita);
- 2 sistemas recíprocos (VDW e DENTSPLY);
- Fonte de alimentação chaveada bivolt automática que permite utilizar o equipamento em qualquer 
tensão de alimentação entre 100 à 240V~ - 50/60Hz;
- Bateria recarregável de alta capacidade Li-ion;
- Desligamento automático da energia;
- Baixo nível de ruído e vibração.

Princípios e fundamentos aplicados para o funcionamento do produto
Localizador Apical: Entende-se que o dente funciona como um capacitor com acúmulo de cargas 
elétricas no periodonto e no interior do canal radicular. A dentina funciona como isolante da 
propagação de corrente elétrica em toda a extensão do canal radicular.
Os localizadores apicais trabalham com o princípio da constância da corrente elétrica entre a mucosa 
oral e o ligamento periodontal. O método eletrônico toma por base a diferença de condutividade 
elétrica de um instrumento metálico no interior do canal radicular e a condutividade do tecido 
periapical. A corrente elétrica existente no canal radicular completaria o circuito no momento em 
que o eletrodo, lima, tocasse no fluido tecidual, indicando a porção mais apical do canal radicular 
“o forame apical”.
Micromotor Elétrico: Seu princípio de funcionamento é baseado no campo magnético, que induz o 
rotor a girar quando uma corrente contínua é aplicada em seus polos.
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MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO

01 - Conexão do medidor de ápice
02 - Conexão do micromotor
03 - Painel LCD
04 - Suporte para o micromotor
05 - Entrada do carregador de bateria
06 - Entrada do pedal
07 - Painel de controle

08 - Tecla liga/desliga
09 - Modo reverse (altera o sentido da rotação)
10 - Modos pré-programados
11 - Ajuste (+/-)
12 - Configuração personalizada  
13 - Modo de operação

Unidade Principal

04

07

01

06

05

02

03

a

b

vista traseira a

b

08 09 10

11

1213

Atenção 
O conteúdo desta página é de caráter informativo, podendo o equipamento se apresentar 
diferente do ilustrado. Portanto, ao adquirir o produto verifique a compatibilidade técnica 
entre o equipamento, acoplamento e acessórios.
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MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO
Painel LCD

Micromotor

03 02
01

01 - Corpo micromotor
02 - Botão acionamento / parada
03 - Contra ângulo

01 - Modos de operação
02 - Modo reverse 
 (altera o sentido rotação)
03 -  OVER (área excedente do ápice)
04 -  APEX (nível ideal do ápice da raiz)
05 -  Seleção de Programa
06 -  Valor da intensidade do torque
07 -  Indicador de torque (N.cm) 

08 - Indicador do nível de energia (bateria)
09 - Indicador de velocidade (rpm)
10 -  Indicador de avanço no canal
11 -  Funções manuais, a lima gira na velocidade  
 programada 
12 -  Modo recíproco VDW/DENTSPLY 
13 -  Localizador do ápice

12

11

13

01 02 03

04

05

06

07

10 09

08

RECIPROC

AUTO REV

NORMAL

APEX

N.cm4.0
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MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO
Acessórios que acompanham o produto

01

04

02 03

05

08

11

06

09

12

07

10

Sistema de fixação da broca
- Lâmina trava *
- Push Button *

*

* Itens opcionais
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01 - Unidade principal
02 - Cabo para medição localizador de ápice (unidade principal)
03 - Cabo para medição localizador de ápice (micromotor)
04 - Clip labial inoxidável (04 unidades)
05 - Pedal
06 - Fonte de alimentação
07 - Suporte de lima (02 unidades)
08 - Contra-ângulo
09 - Micromotor
10 - Adaptador para lubrificação
11 - Suporte para micromotor
12 - Bateria

Acessórios que acompanham o produto

MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO

Atenção 
O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado ou previsto nestas 
instruções de uso é de inteira responsabilidade do usuário.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Características técnicas do equipamento e seus acessórios

Modelo

Endus Duo R

Proteção contra choque elétrico

Energizado internamente / classe II - Parte aplicada de Tipo B

Proteção contra penetração nociva de água ou material particulado

IPX I (pedal)

Grau de segurança de aplicação em presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, 
oxigênio ou óxido nitroso

Não é adequado

Modo de Operação

Operação contínua

Bateria de Li-ion 

DC 7.4V 1000mAh - recarregável

Tempo de carga completa da bateria

4 horas

Alimentação (carregador de bateria)

Ve: 100 - 240V~ - 50/60Hz 
Vs: 10V DC / 1.5A

Frequência

50/60Hz

Potência

5VA

Variação de velocidade de rotação do micromotor

125 a 625rpm - intervalos pré-determinados: 125-250-300-375-425-500-625

Variação de torque

0.3 - 4.0 N.cm

Modo de exibição

Display LCD 5”

Desligamento automático

Após 3 minuto sem sinal, desligamento automático

Peso bruto (Unidade principal e micromotor)

1,610 kg

Peso líquido (Unidade principal)

0,360 kg
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Emissões eletromagnéticas
O Endus Duo R é destinado a ser utilizado nos ambientes eletromagnéticos especificados abaixo. 
O cliente ou o usuário do Endus Duo R deverá assegurar que é utilizado em tal ambiente.

Ensaio de emissão Conformida Ambiente eletromagnético - Guia

Emissões de RF
ABNT NBR IEC CISPR 11

Grupo 1 O Endus Duo R utiliza energia RF apenas 
para sua função interna. Entretanto, suas 
emissões RF são muito baixas e não é 
provável causar qualquer Interferência em 
equipamento eletrônico próximo.Emissões de RF

ABNT NBR IEC CISPR 11
Classe B

Emissões de Hormônicos
IEC 61000-3-2

Classe A O Endus Duo R é conveniente para 
utilização em todos os estabelecimentos, 
incluindo estabelecimentos domésticos e 
aqueles diretamente conectados a uma 
rede pública de fornecimento de energia 
elétrica de baixa tensão que alimenta 
edificações utilizadas para fins domésticos.

Flutuações de tensão / 
Emissões de Flicker

IEC 61000-3-3

Conforme

Emissões eletromagnéticas

Peso líquido (Micromotor)

0,206 kg (incluindo o cabo da peça de mão)

Dimensões (Unidade principal) Largura x Profundidade x Altura 

L145 x P140 x A75 mm

Dimensões (Micromotor)

Ø23 x C 130mm

Relação Contra Ângulo

1:1

Base de encaixe das limas

Ø2,334-2,35mm

Comprimento da haste

9-12mm

Sistema de fixação da broca

*Lâmina trava / *Push Button

* Itens opcionais
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Diretrizes e declaração do fabricante - Imunidade eletromagnética

O Endus Duo R é destinado a ser utilizado nos ambientes eletromagnéticos especificados abaixo. 
O cliente ou o usuário do Endus Duo R deverá garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.

Ensaio de 
Imunidade

Nível de ensaio ABNT
NBR IEC 60601

Nível de
Conformidade

Ambiente Eletromagnético
diretrizes

Descarga 
Eletrostática(ESD)
IEC 6100-4-2

± 6 kV Contato
± 8 kV Ar

± 6 kV Contato
± 8 kV Ar

Pisos deveria ser de madeira, 
concreto ou cerâmica. Se o 
piso é coberto com material 
sintético, a umidade relativa 
deveria ser de pelo menos 
30%.

Transitórios 
elétricos rápidos/
trem de pulsos
(”brust”)
IEC 61000-4-4

± 2 kV nas linhas
de alimentação
± 1 kV nas linhas 
de entrada/saída

± 2 kV nas linhas
de alimentação
± 1 kV nas linhas 
de entrada/saída

Re co m e n d a - s e  q u e  a 
qualidade do fornecimento 
de energia seja aquela de 
um ambiente hospitalar ou 
comercial típico.

Surtos
IEC 61000-4-5

± 1 kV linha(s) a 
linha(s) ± 2 kV 
linha(s) a terra

± 1 kV linha(s) a 
linha(s) ± 2 kV 
linha(s) a terra

Re co m e n d a - s e  q u e  a 
qualidade do fornecimento 
de energia seja aquela de 
um ambiente hospitalar ou 
comercial típico.

Quedas de tensão, 
i n t e r r u p ç õ e s 
curtas e variações 
de tensão nas 
linhas de entrada 
da alimentação 
elétrica

IEC 61000-4-11

< 5% Ut  
(>95% queda em Ur)
para 0,5 ciclo 
40% Ut 
(60% queda em Ut) 
para 5 ciclos
70% Ut 
(30% queda em Ut ) 
para 25 ciclos 
< 5%Ut  
(>95% queda em Ut ) 
para 5s

< 5% Ut 
(>95% queda em Ut )
para 0,5 ciclo 
40% Ut  
(60% queda em Ut) 
para 5 ciclos
70% Ut 
(30% queda em Ut ) 
para 25 ciclos 
< 5% Ut 
(>95% queda em Ut ) 
para 5s

Re co m e n d a - s e  q u e  a 
qualidade do fornecimento 
de energia seja aquela de 
um ambiente hospitalar 
ou comercial tipico. Se o 
usuário do Endus Duo R 
exige operação continuada 
durante interrupções da 
energia é recomendado 
que o Endus Duo R seja 
alimentado por uma fonte de 
alimentação ininterrupta ou 
uma bateria.

Campo magnético
g e r a d o  p e l a 
frequência da rede 
elétrica (50/60Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Se ocorre distorção de 
imagem, pode ser necessário 
posicionar o equipamento 
afastado da frequência de 
alimentação ou instalar 
blindagem magnética. O 
c a m p o  m a g n é t i co  d e 
frequência deve ser medido 
no local de Instalação para 
assegurar que ele seja 
suficientemente baixo.

NOTA    Ut é a tensão de alimentação c.a. antes da aplicação do nível de ensaio
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Diretrizes e declaração do fabricante - Imunidade eletromagnética

O Endus Duo R é destinado a ser utilizado nos ambientes eletromagnéticos especificados abaixo. 
O cliente ou o usuário do Endus Duo R deverá assegurar-se de que seja utilizado em tal ambiente.

Ensaio de 
Imunidade

Nível de ensaio ABNT
NBR IEC 60601

Nível de
Conformidade

Ambiente Eletromagnético diretrizes

Rf conduzida
IEC 61000-4-6

Rf radiada
IEC 61000-4-3

3 vrms
150 kHz até 80 MHz

3 V/m
80MHz até 2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Recomenda-se que equipamentos de 
comunicação de RF portátil e móvel não 
sejam usados próximos a qualquer parte do 
Endus Duo R incluindo cabos, com distância 
de separação menor que a recomendada, 
calculada à partir da equação aplicavel à 
frequência do transmissor.

Distância de separação recomendada:
d = 1,2√P
d = 1,2√P 80 MHz a 800MHz
d = 2,3√P 800 MHz a 2,5MHz

Onde P é a potência máxima nominal de 
saída do transmissor, e d é a distância de 
separação recomendada em metros (m).
Recomenda-se que a intensidade de 
campo a partir do transmissor de RF, 
como determinada por meio de inspeção 
eletromagnética no locala, seja menor que 
o nível de conformidade em cada faixa de 
frequênciab. 
Pode  oco r re r  i n te r f e rênc i a  nas 
proximidades do equipamento marcado 
com o seguinte símbolo:

NOTA 1       Em 80MHz e 800MHz, aplica se a faixa de frequência mais alta.
NOTA 2       Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

a - A intensidade de campo proveniente de transmissores fixos, tais como estações base de rádio 
para telefones (celulares ou sem fio) e rádios móveis de solo, radioamador, transmissões de rádio 
AM e FM e transmissões de TV não pode ser prevista teoricamente com precisão. Para avaliar o 
ambiente eletromagnético gerado pelos transmissores fixos de RF, convém que seja considerada 
uma vistoria eletromagnética do campo. Se a intensidade de campo medida no local no qual o 
Endus Duo R será utilizado exceder o nível de conformidade aplicável para RF definido acima, 
convém que o Endus Duo R seja observado para que se verifique se está funcionando normalmente. 
Se um desempenho anormal for detectado, medidas adicionais podem ser necessárias, tais como 
reorientação ou realocação do Endus Duo R.
b - Acima da faixa de frequência de 150kHz até 80 MHz, recomenda-se que a intensidade do 
campo seja menor que 3 V/m.  
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF móveis, 
portáteis e o Endus Duo R

O Endus Duo R é destinado para utilização em um ambiente eletromagnético no qual as pertubações 
de RF são controladas. O cliente ou o usuário do Endus Duo R pode ajudar a previnir interferência 
eletromagnética, mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicação de RF 
(transmissores) móveis e portáteis e o Endus Duo R como recomendado abaixo, de acordo com 
a máxima potência de saída do equipamento de comunicação.

Potência máxima de 
saída do transmissor

w

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor

150 kHz até 80 MHz
d= 1,2√p

80 kHz até 800 MHz
d= 1,2√p

800 kHz até 2,5 GHz
d= 2,3√p

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Para transmissores com uma potência máxima nominal de saída não listada acima. a distância de 
separação recomendada d em metros (m) pode ser determinada utilizando-se a equação aplicável 
à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima nominal de saída do transmissor em 
watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA 1  Em 80MHz e 800MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequência mais 
alta.

NOTA 2  Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética 
é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

Atenção 
Os materiais utilizados na construção do equipamento são Biocompatíveis.
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Simbologias da embalagem

Simbologias do produto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Empilhamento máximo, determina 
a quantidade máxima de caixa 
que pode ser empilhada durante 
o transporte e armazenamento 
“conforme embalagem”.

Determina que a embalagem  deve 
ser armazenada ou transportada 
com proteção de umidade (não 
expor à chuva, respingos d’água 
ou piso umedecido.

Determina que a embalagem deve 
ser armazenada ou transportada 
com o lado da seta para cima.

Determina que a embalagem deve 
ser armazenada ou transportada 
com proteção de luz.

Determina que a embalagem deve 
ser armazenada e transportada 
com cuidado (não deve sofrer 
quedas e nem receber impactos).

D e t e r m i n a  o s  l i m i t e s  d e 
temperatura dentre os quais a 
embalagem deve ser armazenada 
ou transportada.

Advertência geral: 
Se as instruções não forem 
seguidas devidamente, a utilização 
pode acarretar danos para o 
produto, o  usuário ou o paciente.

Atenção: 
Consul te  as  inst ruções  de 
funcionamento.

Nota: 
Indica informação úti l  para 
operação do produto.

Parte aplicada tipo B.

Botão liga/desliga. Indicador do nível de energia 
(bateria).
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Simbologias do produto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Reciprocante padrão VDW. Reciprocante padrão DENTSPLY.

START/STOP. Conexão pedal.

Tecla modos pré-programados. Tecla modo de operação.

Tecla modo reverse (altera o 
sentido da rotação do micromotor). Indicador sentido da rotação.

Tecla configuração personalizada. Conexão carregador da bateria.

Tecla ajuste (menor).
Tecla ajuste (maior). Escala da intensidade do torque.

Conexão micromotor. Conexão localizador de ápice.
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INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

01

02

03

O procedimento de instalação é simples. Siga corretamente as etapas abaixo para instalar 
corretamente o produto.

Posicione o equipamento em lugar nivelado e firme.
Conecte o plugue do carregador de bateria na unidade principal 
somente para recarga (fig.01).

A bateria já vem instalada, devendo entretanto efetuar sua 
carga inicial.

Unidade principal

01

NOTA
Carregue a bateria durante 08 horas antes de utilizar 
o equipamento pela primeira vez. 

Deixe a bateria carregando por pelo menos 4 horas.

Conecte o cabo de medição na 
unidade principal (fig.02).

Configurando para o MODO M1 - Localizador de Ápice

Conecte o clip labial (a) e suporte da lima (b) ao cabo de 
medição (fig.03).

Atenção 
Sempre segure pelos conectores para conectar ou 
desconectar os cabos.

a

b
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INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

06
Coloque a peça de mão corretamente 
conectada em repouso no suporte da unidade 
principal (fig.06) ou sobre o suporte avulso 
fornecido junto ao equipamento.

04

05

Conecte o pedal na parte traseira da unidade
principal (fig.04).

Conecte o cabo do micromotor na unidade 
principal (fig.05).
Acople o contra-ângulo no micromotor.

Configurando para o MODO M2/M3/M4 - Micromotor
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08

09

10

Contra-ângulo tipo lâmina trava* - Fixação da lima/broca

Acople o contra-ângulo no micromotor.
Gire a alavanca no sentido anti-horário (fig.08).
Introduza a broca no orifício e gire até travar no limitador (fig.09).
Ao tocar o limitador com a broca gire a alavanca para o sentido inicial para travar a broca (fig.10).

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

12 13

11

Contra- ângulo tipo Push Button* - Fixação da lima/broca
Acople o contra-ângulo no micromotor.
No sistema PB (Push Button), encaixe a broca na guia 
e gire até travar no limitador (fig. 11). Em seguida 
pressione o botão da cabeça e desloque a broca até 
alcançar o fundo do limitador, soltando o botão da 
cabeça (fig.12).
Certifique-se de que a broca está encaixada até o 
fundo para uma correta fixação (fig.13). 

OBS: Use brocas de boa qualidade e padronizadas. 
Brocas com haste muito longa pode produzir vibração 
excessiva diminuindo a vida útil dos rolamentos.

07

Conectando e desconectando o contra-ângulo
Conectando:
O contra-ângulo pode ser conectado em 6 posições ajustáveis da cabeça. Alinhe os pinos de 
posicionamento (a) do contra-ângulo com os entalhes de posicionamento (b) da peça de mão e 
introduza a cabeça até ouvir um estalido (ver fig.07).

Desconectando:
Ao remover o contra-ângulo, puxe-o 
retilineamente (fig.07).

a b

Atenção 
Antes de encaixar ou desencaixar o 
contra-ângulo, desligue o motor.
Verifique se o contra-ângulo está bem 
encaixado na peça de mão.

* Itens opcionais
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OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Iniciando - Função (M1) Localizador Apical
Após instalado o equipamento corretamente pressione a tecla POWER para ligar o aparelho, 2 
beeps soarão. 
Pressione a tecla MODE e selecione o modo M1. 

Coloque o clip labial no lábio 
do paciente e prenda a lima no 
suporte. Introduza a lima no canal, 
conforme figura.

Funções e Programações
O equipamento possui 4 modos e 4 opções de funções conforme tabela abaixo.

MODO

FUNÇÕES

Inversão 
da rotação 
automática

Movimento 
reciprocante 1
(Padrão VDW)

Movimento 
reciprocante 2

(Padrão DENTSPLY)

Localizador
Apical 

M1 - - - √

M2 √ - - -

M3 - √ - -

M4 - - √ -

Advertência
Para garantir uma medição precisa, não se 
deve continuar o procedimento enquanto 
não se ouvir os beeps de orientação.
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OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Fixação da lima no suporte
Pressione o dedo polegar em direção a seta (a) e prenda a lima (b) e solte (c).

a

b

c

No painel LCD os níveis da escala de 
comprimento do canal são divididos nas 
cores amarela, azul e vermelha. Assim que 
área torna-se visível no ápice do canal a 
cor amarela piscará, alertando o início 
da medição.
A escala é dividida em 3 níveis, sendo que 
cada nível representa 0,1 mm da área 
do ápice. Os sobressalentes amarelos 
representam a área estreita do ápice do 
canal da raiz onde são definidos em cinco 
níveis e podem ser ajustados.
Pressione a tecla SET, o modo do ápice 
piscará; a última posição configurada do ápice piscará, ajuste a posição do ápice numa faixa de 0.0 
a 1.0 pressionando as teclas “ADJUST+” e “ADJUST-”. Três (3) segundos após o último toque o modo 
do ápice vai parar de piscar e a configuração estará salva. 
Geralmente a área estreita está entre 0.2 e 0.3mm do ápice do canal. Ao iniciar o procedimento o 
equipamento irá detectar o início da medição.
Ao iniciar o procedimento o equipamento mostrará a distância entre a ponta da lima (a) e o ápice 
do canal (b), conforme escala abaixo no painel LCD.

M 1

Quando atingir o ápice, gire a lima lentamente no sentido anti-horário até 
que o medidor atinja novamente 0.5 mm. Quando a escala de comprimento 
da área estreita no Display LCD estiver em 0.5 mm a lima já terá alcançado 
a posição desejada, ou seja, na  área do ápice da raiz. Posicione o stop 
de borracha na superfície do dente como um ponto de referência para 
determinar o comprimento de trabalho do canal radicular. Lembrando 
que assim que a lima alcançar a posição de 2.0 mm do ápice do canal, 
soará beeps contínuos.

M 1

M 1
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OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Após a escala 0.5mm os beeps serão curtos e freqüentes atingindo o nível ideal “APEX”, onde esta 
palavra ficará piscando no painel, quando a ponta do instrumento atingir o forame.
ATENÇÃO: Se o instrumento ultrapassar o ápice, a palavra “OVER” (que representa a área excedente 
da área do ápice) ficará piscando acompanhada de beeps intermitentes.
O clip labial pode ser desconectado do instrumento e conectado novamente durante o ciclo de 
medição, sem afetar o funcionamento. Pode ser trocado por um ou outro mais adequado durante o 
tratamento do canal radicular ou quando outro canal for medido. Nesses casos o aparelho detecta 
automaticamente que uma nova medição foi iniciada.

NOTA
- O comprimento do trabalho no canal varia de caso para caso devido 
as formas diferentes dos dentes e dos canais das raízes dentárias;
- Após o comprimento de trabalho ter sido definido desligue o 
aparelho e desconecte todos os cabos.

Com a função habilitada ao pressionar o pedal de comando (a) ou o botão (b) na própria peça 
de mão o motor irá girar no sentido horário. Se, durante o funcionamento, a força atingir o limite 
pré-definido para o torque, dois beeps soarão e a peça de mão girará automaticamente na direção 
inversa. Uma vez eliminada a força, a peça de mão volta a girar novamente no sentido inicial horário.
Acionando o modo REVERSE, beeps soarão alertando a alteração da rotação, girando-o no sentido 
anti-horário, ao desacionar e acionar novamente o sentido da rotação volta para o sentido inicial 
horário (NORMAL).

a b

M 2

AUTO REV

Função (M2) Inversão da Rotação Automática

2.7 N.cm
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OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Função (M3/M4) Movimento Reciprocante

M3/M4: 
Com a função habilitada ao pressionar o pedal 
de comando (a) ou o botão (b) na própria 
peça de mão o motor irá girar impulsionando 
o instrumento numa direção de corte (rotação 
reversa) e depois o movimento é invertido 
para soltar o instrumento (rotação para a 
frente).

a b

 M4 
padrão 

“DENTSPLY”

RECIPROC

350

 M3 
padrão 
“VDW”

RECIPROC

300

Programação da Sequência Operatória (M2) 
O micromotor Endus Duo R permite a programação de até 9 etapas para instrumentação rotatória 
no modo M2.
Pressione a tecla MODE para selecionar o modo operacional e PROGRAM para escolher uma das 9 
programações pré-definidas, que ficará salva para os demais modos.
Para ajustar os valores escolha o modo M2.
O valor do torque e o número do programa piscarão um após o outro, pressione o SET para selecionar 
a próxima opção e neste momento pressione a tecla “ADJUST+” ou a tecla “ADJUST-” para escolher 
o valor desejado. Três (3) segundos depois que a última tecla tenha sido pressionada, o valor 
numérico será salvo. Então, pressione a tecla SET novamente para confirmar o valor numérico para 
ser salvo ou para editar um novo valor.
Pressionando a tecla REVERSE o micromotor retrocede, girando no sentido anti-horário.
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OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Exemplos de programações:

N.cm

N.cm

N.cm

N.cm

N.cm

N.cm

N.cm

N.cm

N.cm

0.3

2.7

3.3

1.3

2.3

3.8

1.8

3.0

4.0

Sistemas de limas oscilatórias
As limas WaveOne™ e RECIPROC® são especificamente concebidas para a utilização em movimento 
reciprocante, no qual o instrumento é impulsionado primeiro numa direção de corte e depois o 
movimento é invertido para soltar o instrumento. Os ângulos oscilatórios são precisos e específicos 
para o design do instrumento e para o Endus Duo R.

NOTA
- As programações só poderão ser realizadas no Modo M2 .
- As programações ficarão salvas para todos os modos mesmo após desligar o aparelho.

Advertência
- Siga as instruções do fabricante para a utilização das limas de endodontia.
- Não utilize limas próprias para movimento reciprocante em rotação contínua. Risco de 
fraturas e outros demais problemas clinicos.
- Não utilize limas próprias para rotação contínua em movimento reciprocante. Risco de 
fraturas e outros demais problemas clinicos.
- Quando o equipamento estiver em uso, por favor, não utilize o carregador de bateria para 
evitar interferência eletromagnética.
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OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
NOTA
- Para limas oscilatórias, as configurações, incluindo velocidade e torque, não podem ser 
ajustadas.
- As limas oscilatórias distinguem-se das de rotação contínua pelo seu design especial: A 
espiral é invertida e o eixo está equipado com um anel de plástico colorido.
- No movimento reciprocante, a função auto reverse está desativada.
- No movimento reciprocante, ouve-se um som quando a carga se aproxima do valor limite 
para o torque. Se isto acontecer, não pressione a lima dentro do canal radicular. Retire-a 
do canal e limpe as estrias.
- Se o torque máximo for atingido, o motor parará. Se isto acontecer, retire a lima do canal 
radicular, limpe as estrias e recomece.
- Quando o equipamento estiver conectado ao carregador, se desligará automaticamente 
(inoperante).
Desligamento automático:
- O equipamento se desligará automaticamente quando não estiver em uso por mais de 3 
minutos. Para ligá-lo novamente, pressione o botão liga/desliga.

Atenção 
Aviso de bateria baixa:
O Display LCD mostra a carga atual da bateria; quando a escala está cheia, significa que a 
carga da bateria está completa. Se não há carga suficiente, a escala piscará, significando 
que a carga da bateria está prestes a terminar. Neste ponto, o beep soará por 3 segundos 
e o instrumento se desligará após 60 segundos.
Para recarregar a bateria completamente você deve conectar o equipamento ao carregador 
por, no mínimo, 4 horas. (Uma bateria nova precisa ser carregada por 8 horas ou mais.) O 
sinal estará ligado durante o carregamento da bateria.
A bateria não possui efeito memória e pode ser recarregada mesmo se não estiver 
completamente descarregada.
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PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Recomendações para a conservação do equipamento
Seu equipamento D700 foi projetado e aperfeiçoado dentro dos padrões da moderna tecnologia. 
Todos aparelhos necessitam de cuidados especiais, que muitas vezes são esquecidos por diversos 
motivos e circunstâncias, aqui estão alguns lembretes importantes para o seu dia a dia. Procure 
observar estas pequenas regras que, incorporadas à rotina de trabalho, irão proporcionar grande 
economia de tempo e evitarão despesas desnecessárias.

Condições de transporte, armazenamento e operação
O equipamento deve ser transportado e armazenado com as seguintes observações:
- Com cuidado, para não sofrer quedas e nem receber impactos.
- Com proteção de umidade, não expor a chuvas, respingos d’água ou piso umedecido.
- Manter em local protegido de chuva e sol direto e em sua embalagem original.
- Ao transportar, não movê-lo em superfícies irregulares e proteja a embalagem da chuva direta e 
respeite o empilhamento máximo informado na parte externa da embalagem.

Condições ambientais de transporte ou armazenamento:
- Faixa de temperatura ambiente de transporte ou armazenamento -29ºC a +60ºC.
- Faixa de umidade relativa de transporte ou armazenamento 20% a 90%.
- Faixa de pressão atmosférica 500hPa a 1060 hPa (375 mmHg a 795 mmHg).

Condições ambientais de operação:
- Faixa de temperatura ambiente de funcionamento +10ºC a +40ºC.
- Faixa de temperatura ambiente recomendada +21ºC a +26ºC.
- Faixa de umidade relativa de funcionamento 30% a 75%.
- Faixa de pressão atmosférica 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg a 795 mmHg).
- Altitude de operação: ≤2000m.

Atenção 
O Equipamento mantém sua condição de segurança e eficácia, desde que mantido (armazenado) 
conforme mencionados nesta instrução de uso. Desta forma, o equipamento não perderá ou alterará 
suas características físicas e dimensionais. 

Sensibilidade a condições ambientais previsíveis em situações normais de uso 

Advertências 
- O Endus Duo R precisa de cuidados especiais em relação à compatibilidade eletromagnética 
e precisa ser instalada e colocada em funcionamento de acordo com as informações sobre 
compatibilidade eletromagnética fornecidas neste manual.
- Os equipamentos de comunicação de RF móveis e portáteis podem afetar os equipamentos 
eletromédicos.
- O uso de um cabo, transdutor ou outro acessório diferente daqueles especificados neste 
manual, e/ou a substituição de componentes internos neste(s) equipamento(s) pode(m) 
resultar em aumento(s) de emissão(ões) ou redução da imunidade eletromagnética do 
equipamento.
- Não convém que o Endus Duo R seja utilizado em proximidade com ou empilhado sobre 
outro equipamento, caso o uso em proximidade ou empilhamento seja necessário, convém 
que o Endus Duo R seja observado para verificar se está funcionando normalmente na 
configuração na qual será utilizado.
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Precauções e advertências “durante a instalação” do equipamento
- Posicione o equipamento em um lugar onde não será molhado. 
- Instale o equipamento em um local onde não será danificado pela pressão, temperatura, umidade, 
luz solar direta, pó ou sais. 
- O equipamento não deverá ser submetido à inclinação, vibrações excessivas, ou choques (incluindo 
durante transporte e manipulação).
- Este equipamento não foi projetado para uso em ambiente onde vapores, misturas anestésicas 
inflamáveis com ar, ou oxigênio e óxido nitroso possam ser detectados.
- Antes de ligar o equipamento, verifique a rede elétrica. O transformador deve estar plugado numa 
tomada cuja tensão situa-se no seguinte intervalo: 100 - 240 V 50/60 Hz. Utilize apenas peças originais.
- Em geral, as baterias completamente carregadas descarregam-se gradualmente com o tempo 
mesmo que o aparelho não esteja em uso. Recomenda-se recarregar a bateria imediatamente antes 
da utilização.
- Antes da primeira utilização e/ou após longas interrupções de trabalho como férias, limpe e 
desinfecte o equipamento (ver pag.29 “Conservação e manutenção corretiva e preventiva” - Limpeza 
geral , Desinfecção e Lubrificação).

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Precauções e advertências “durante a utilização” do equipamento
- O equipamento deverá ser operado somente por técnicos devidamente habilitados e treinados 
(Cirurgiões Dentistas, Profissionais Capacitados)
- Na necessidade de uma eventual manutenção, utilize somente serviços da Assistência Técnica 
Autorizada D700.  
- O equipamento foi fabricado para suportar operação contínua; 
- Embora este equipamento tenha sido projetado de acordo com as normas de compatibilidade 
eletromagnética, pode, em condições muito extremas, causar interferência com outros equipamentos. 
Não utilize este equipamento em conjunto com outros dispositivos muito sensíveis a interferência 
ou com dispositivos que criem altos distúrbios eletromagnéticos.
- Quando a lima toca acidentalmente a parte interna do canal da raiz dentária, o medidor da 
profundidade de avanço do canal se tornará um pouco anormal, mas, após uns poucos segundos, 
voltará ao normal automaticamente.
- Não utilize suportes de lima danificados; uma medição precisa não pode ser realizada com um 
porta-lima danificado.
- Utilize apenas limas e suporte de lima com cabos de plástico. Se a lima tiver um cabo metálico, 
haverá fuga de corrente quando os dedos tocarem o cabo, o que impedirá uma medição precisa 
do canal radicular. Mesmo que o cabo da lima seja de plástico, certifique-se de não tocar a parte 
metálica com os dedos.
- Siga as instruções do fabricante para a utilização das limas de endodontia.
- Não utilize limas designadas para rotação contínua em movimento reciprocante.
- Não utilize limas designadas para movimento reciprocante em rotação contínua.
- A precisão do movimento proporcionado pelo motor só é garantida se utilizar um contra-ângulo 
original, devidamente conservado e lubrificado.
- Quando lubrificar o contra-ângulo, tenha especial cuidado para que o lubrificante não penetre 
na peça de mão motorizada.
- Não lubrifique a peça de mão motorizada em situação alguma, uma vez que o contato com o 
lubrificante poderá danificá-la e ter um efeito fortemente negativo em termos de segurança na 
utilização.
- A peça de mão motorizada pode aquecer excessivamente se for usada uma força excessiva. Se 
a peça de mão motorizada sobreaquecer com demasiada frequência ou se o sobreaquecimento 
persistir, contate seu representante (D700).
- Antes de mudar o contra-ângulo ou lima, desligue o aparelho. A substituição com o aparelho ligado 
pode determinar uma rotação indesejada por toque acidental no botão Start/Stop.
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PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

A D700 não será responsável por: 
- Utilização do aparelho para outros fins que não os especificados nas instruções de uso e 
manutenção.
- Modificações ou reparações executadas por pessoas não autorizadas pelo fabricante.
- Utilização de peças não originais ou diferentes das especificadas.
- Fratura de limas devido a má utilização.
- Quebras no aparelho ou nos acessórios devido a limpeza inadequada.

- Limpe sempre a base da lima a instalar. A entrada de sujidade no mandril pode provocar a perda 
de concentricidade e deterioração da força do mesmo.
- Nunca utilize o aparelho se o indicador de energia da bateria estiver piscando. Ele não funcionará 
adequadamente se a bateria estiver fraca.
- Se verificar saída de fluido da bateria, deformação do invólucro da peça de mão motorizada ou 
descoloração parcial, interrompa imediatamente a utilização e contate seu representante (D700).
- Sempre segure pelos conectores para conectar ou desconectar os cabos.
- Após acoplar o contra-ângulo ao micromotor, puxe o levemente para confirmar se está devidamente 
preso. 
- Utilize o modo de rotação reversa cuidadosamente. Já que este modo é projetado para liberar 
as limas presas, sua rotação é um tanto rápida e potente, podendo quebrar a lima com facilidade.

Advertência 
O equipamento é contra indicado para pacientes e cirurgiões-dentistas portadores de 
marca-passo cardíaco.

Precauções e advertências “após” a utilização do equipamento
- Desligue o equipamento quando não estiver em uso por tempo prolongado. 
- Efetue a limpeza e a desinfecção após a utilização do equipamento, inclusive na primeira vez que 
for utiliza-lo.
- Não modifique nenhuma parte do equipamento. Não desconecte o cabo ou outras conexões sem 
necessidade.
- As pilhas ou a bateria não devem ser acondicionadas dentro do equipamento caso este fique sem 
uso durante algum tempo. Quando não estiver utilizando o equipamento, aconselhamos que retire 
as pilhas ou a bateria, pois são corrosivos e podem, com o tempo, ocorrer vazamento do ácido e 
danificar o mesmo.

Precauções e advertências durante a “limpeza e desinfecção” do equipamento
- Evite derramar água ou outros líquidos dentro do equipamento, o que poderia causar curtos-
circuitos.  
- Não utilizar material microabrasivo ou palha de aço na limpeza, não empregar solventes orgânicos 
ou detergentes que contenham solventes tais como éter, tira manchas, etc..
- Para a limpeza do Display LCD utilize pano de material macio e seco.
- Não esterilize de outra maneira a não ser em autoclave (vapor úmido), as partes cabíveis a esse 
processo são: Contra-ângulo, clip labial, suporte de lima, conector localizador de ápice e suporte 
para cabo de medição.
- Remova a lima antes de autoclavar o contra-ângulo. 

Precauções em caso de alteração no funcionamento do equipamento
- Se o equipamento apresentar alguma anormalidade verifique se o problema está relacionado a 
algum item listado no tópico imprevistos (falhas, causas e soluções). Se não for possível solucionar 
o problema, desligue o equipamento e entre em contato com seu representante (D700).
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PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Precauções a serem adotadas contra riscos previsíveis ou incomuns, 
relacionados com a desativação e abandono do equipamento
Para evitar contaminação ambiental ou uso indevido do Equipamento e seus acessórios /partes após 
a inutilização, o mesmo deve ser descartado em local apropriado (conforme legislação local do país).
Atentar-se a legislação local do país para as condições de instalação e descarte dos resíduos.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

Atenção 
O procedimento de limpeza abaixo deve ser feito ao iniciar o expediente e após cada 
paciente. Sempre desligue o interruptor principal antes de efetuar os procedimentos de 
manutenção diária.

Para realização da limpeza do seu equipamento, recomendamos o uso de um pano limpo, 
umedecido com água e sabão neutro ou “BactSpray” (nº Reg. MS: 3.2079.0041.001-5) 
ou outro que possua características similares:
Ingrediente Ativo: Cloreto de Benzalcônio (Tri-quaternário de Amônio) Sol à 50%.........
...........................................0,329%
Composição do produto: Butilglicol, Decil Poliglicose, Benzoato de Sódio, Nitrito de 
Sódio, Essência, Propano / Butano Desodorizado, Água desmineralizada.
Maiores informações sobre procedimentos de limpeza, consulte as instruções do 
fabricante no produto.

Limpeza geral
Importante: Para efetuar a limpeza ou qualquer tipo de manutenção certifique-se de que o 
equipamento esteja desligado da rede elétrica.

Procedimentos adicionais para reutilização
O equipamento é reutilizável em quantidades indeterminadas, ou seja, ilimitadas, necessitando 
apenas de limpeza e desinfecção.

Atenção 
- Visando eliminar riscos de segurança ou danos ao equipamento, recomendamos 
que ao efetuar a limpeza não haja penetração de líquidos no interior do mesmo. 
- A aplicação de outros produtos químicos para limpeza a base de solventes ou 
hipoclorito de sódio não são recomendados, pois podem danificar o equipamento.

Nota
O registro no Ministério da Saúde do “BactSpray” é realizado separadamente do produto 
descrito neste manual, pois o “BactSpray” não é fabricado pela D700. 

Desinfecção
Advertência 
De modo a prevenir contaminação, utilize luvas e outros sistemas de proteção durante a 
desinfecção.
Mesmo que, durante os procedimentos, as luvas sejam utilizadas, após a retirada das luvas 
as mãos devem ser lavadas.
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CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

Lubrificação do contra-ângulo
- Lubrifique apenas o contra-ângulo (a), com um spray específico.
- Lubrifique após cada utilização e antes da esterilização.
- Encaixe a ponteira (c) no corpo do pulverizador.
- Insira o adaptador de Spray (b) na parte posterior do contra-ângulo (a) e lubrifique por 2 a 3 
segundos ou até sair lubrificante pela cabeça do contra-ângulo (a).
- Antes de encaixar o contra-ângulo lubrificado na peça de mão motorizada, limpe o excesso de 
óleo com papel absorvente. Coloque-o em posição invertida ou inclinada para que a gravidade 
ajude a escorrer.
- Encaixe-o depois de escorrido o excesso de óleo.

Estes processos deverão ser utilizados nas peças de mão.
- Desacoplar a peça do terminal de encaixe. 
- Retirar a broca ou ponta diamantada. 
- Limpar  a parte externa empregando álcool a 70% ou outro desinfetante que 
não  possua base ácida, amoniacal ou cloro.

Lubrificante
Para realização da lubrificação do 
seu equipamento, recomendamos o 
uso do produto Lubs.
O lubrificante não acompanha o 
produto.
A não utilização do lubrificante, 
acarretará na perda da garantia 
do produto.

Atenção 
- Nunca submergir o instrumento em banho de desinfecção.
- Nunca utilizar material microabrasivo ou palha de aço na limpeza.

a
b c

Esterilização

Advertência 
- Os acessórios que entram em contato com a boca do paciente durante a utilização do 
aparelho devem ser esterilizados em autoclave, entre um paciente e outro para evitar a 
contaminação cruzada.
- Para o contra-ângulo, limpe, lubrifique e retire o excesso de óleo do instrumento coloque-o 
na embalagem tipo papel grau cirurgico (não fornecido com o produto)  e esterilize em 
autoclave até 135ºC (275ºF) durante um ciclo.
- Esterilizar antes do 1º uso, produto não fornecido esterilizado. Fazer este processo, toda 
vez que for esterilizar;
- Não é válido ou recomendado o processo de esterilização por óxido etileno;
- Não esterilizar em estufa;  
- Antes da esterilização, conectar ao equipamento e acioná-lo durante alguns segundos 
para eliminar o excesso de óleo;
- Caso não seja eliminado o excesso de óleo, poderá causar resíduos queimados no rolamento.
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CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
Manutenção  Preventiva
O equipamento deverá sofrer aferições rotineiras, conforme legislação vigente do pais. Mais nunca 
com período superior a 3 anos.
Para a proteção do seu equipamento, procure uma assistência técnica D700 para revisões periódicas 
de manutenção preventiva.

Atenção 
Caso o equipamento apresente qualquer anormalidade, verifique se o problema está 
relacionado com algum dos itens listados no item Imprevisto (situação, causa e solução). 
Se não for possível solucionar o problema, desligue o equipamento e  solicite a presença 
de um técnico representante D700 na revenda mais próxima, ou solicite através do Serviço de 
Atendimento D700: + 55 (16) 3512-1212.

Manutenção  Corretiva
A D700 declara que o fornecimento de diagramas de circuitos, listas de componentes ou quaisquer 
outras informações que propiciem assistência técnica por parte do usuário, poderão ser solicitadas, 
desde que previamente acordado, entre este e a Empresa.



32

No caso de encontrar algum problema na operação, siga as instruções abaixo para verificar 
e consertar o problema, e/ou entre em contato com seu representante. 

IMPREVISTOS - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Imprevistos Provável Causa SoluçõesImprevistos Provável Causa Soluções
- Equipamento inoperante. - Bateria sem carga.

- Carregador conectado.
- Recarregar bateria.
- Desconecte o carregador.

- Micromotor não da partida. - Pedal / Micromotor mau co-
nectado (s).
- Equipamento fora do modo 
(M2).
- Contra-ângulo danificado.

- Cheque o (s) cabo (s) e resta-
beleça a conexão.
- Selecione o modo.

- Substituir contra-ângulo.

- Micromotor retrocede conti-
nuamente.

- Muita resistência dentro do 
canal.

- Aumente o torque ajustando 
manualmente.

- O localizador apical não con-
segue fazer nenhuma medição 
porque não se pode fechar o 
circuito da corrente de me-
dição.

- O canal radicular está calcifi-
cado ou obliterado.

- O canal radicular encontra-se 
excessivamente seco.

- Instrumento de medição mui-
to fino para um grande canal 
radicular.
- O clipe labial não está corre-
tamente aplicado na boca do
paciente.
- O instrumento de medição 
está incorretamente ligado à 
ponteira, ou seja, na realidade 
está em contato com a haste 
metálica.
- Cabo de ligação defeituoso.

- Faça uma comparação com 
uma imagem radiográfica, a fim 
de obter mais indicações.
- Lave com uma solução de 
NaOCl, e seque a cavidade de 
acesso com uma seringa de ar, 
ou um pellet de algodão.
- Se não conseguir contato com 
a ponteira, escolha um instru-
mento maior.
- Aplique outra vez o clipe la-
bial no paciente.

- Verifique novamente os cabos 
e as conexões.
• Verifique se há um bom con-
tato entre o instrumento e a 
ponteira.
- Verifique se os cabos e as 
conexões apresentam algum 
dano visível.

- Capacidade reduzida da
bateria.

- Não foi carregada comple-
tamente.
- A bateria não está mantendo 
a carga.

- Carregue a bateria por 4 horas 
no mínimo.
- Entrar em contato com a as-
sistência técnica D700.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre os cuidados que você deve tomar com seu equipamento, o mais importante é o que diz 
respeito à reposição de peças.
Para garantir a vida útil de seu aparelho, reponha somente peças originais D700. Elas têm a garantia 
dos padrões e as especificações técnicas exigidas pelo representante D700.
Chamamos a sua atenção para a nossa rede de revendedores autorizados. Só ela manterá seu 
equipamento constantemente novo, pois tem assistentes técnicos treinados e ferramentas específicas 
para a correta manutenção de seu aparelho.
Sempre que precisar, solicite a presença de um técnico representante D700 na revenda mais próxima, 
ou solicite através do Serviço de Atendimento D700: + 55 (16) 3512-1212.

GARANTIA DO EQUIPAMENTO
Este equipamento está coberto pelos prazos de garantia e normas contidas no Certificado de 
Garantia que acompanha o produto. 
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