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Het vervangen van de CA4 amalgaam-opvangtank 
 
 

 
 
 
 
 
 

Draag persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
om infecties te vermijden 

 
 

 
 
 
 
 

Wij raden de vervanging 
van de amalgaam-
opvangtank alleen 's 
morgens voor het begin 
van het werk uit te 
voeren. Daardoor wordt 
vermeden, dat er 
gedurende het vervangen 
vloeistof uit de trommel 
druppelt 

 
___________________________________________________________________________________

Instructies 
❯ Apparaat spanningsvrij schakelen. 
(Als de Amalgaamafscheider op de schakelkast 
van de afzuigmotor is aangesloten, moet u de 
stekker van de afzuiginstallatie uit het 
stopcontact halen.) 
❯ Draai de tankhendel naar boven en verwijder 
de amalgaam-opvangtank uit het apparaat. 
❯ Giet desinfectiemiddel voor zuiginstallaties 
(Orotol plus, 30 ml) in de gevulde amalgaam-
opvangtank. 
❯ Sluit de gevulde amalgaam-opvangtank af 
met het deksel. Let op de markeringen op het 
deksel en de opvangtank. 
❯ Stop de afgesloten amalgaam-opvangtank in 
de originele verpakking en sluit deze. 
❯ Plaats de nieuwe amalgaam-opvangtank in 
het apparaat en vergrendel deze. 
 

Gebruik alleen originele amalgaam-
opvangtanks. 

 
❯ Schakel de spanning in. Het apparaat is weer 
klaar voor gebruik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwijdering als afval van de amalgaam-
opvangtank 

De inhoud van de amalgaam-
opvangtank bevat zware metalen en 
mag niet bij het gewone afval of in het 
milieu terechtkomen! 

 
Op laten halen door een goedgekeurd 
afvalverwerkingsbedrijf van de praktijk. 
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Meldingen van de CA4 Amalgaamafscheider 

 

 
De amalgaamafscheider is klaar voor gebruik 
 
Groen lampje brandt 
 
Amalgaam-opvangtank voor 95% gevuld 
 
Groen lampje brandt 
Geel lampje brandt 
Signaalmelodie klinkt  
 
Bij een vloeistofpeil van 95% kan het 
geluidssignaal met de resettoets worden 
uitgeschakeld. Het apparaat is weer klaar voor 
gebruik. 
 
Het gele lampje brandt om u attent te maken 
op de noodzakelijke vervanging van de 
opvangtank. Na het opnieuw inschakelen van 
de hoofdschakelaar wordt het peil opnieuw 
weergegeven. 
 

Wij raden aan de amalgaam-
opvangtank bij een peil van 95% te 
vervangen. 

 
Amalgaam-opvangtank voor 100% gevuld 
 
Geel lampje brandt 
Rood lampje knippert 
Signaalmelodie klinkt  
 
Bij een vloeistofpeil van 100% kan het 
geluidssignaal niet meer worden uitgeschakeld 
met de resettoets. 
 
De opvangtank moet direct worden vervangen. 
(zie “het vervangen van de amalgaam-
opvangtank” op pagina 1 voor meer uitleg. 
 
Pas na het vervangen van de amalgaam-
opvangtank is de afscheider weer bedrijfsklaar 
 
Amalgaam-opvangtank niet geplaatst 
 
Rood lampje knippert 
Signaalmelodie klinkt  
 
Door kort de resettoets in te drukken kan het 
geluidssignaal worden uitgeschakeld. 
 
– Apparaat uitschakelen. 
– Plaats de opvangtank. 
– Schakel het apparaat in. 
– Het groene lampje 'bedrijfsklaar' brandt 
 

Doet zich deze storingsmelding ook bij 
gebruikte opvangtank voor, dan is er 
sprake van een technisch defect – 
technicus hiervan op de hoogte 
brengen. 
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Motorstoring 
 
Rood lampje en 
groen lampje 
knipperen afwisselend 
Signaalmelodie klinkt 
 

Treedt tijdens het starten van de 
amalgaamafscheider op. 

 
Door kort de resettoets in te drukken kan het 
geluidssignaal worden uitgeschakeld. 
 
Wordt de resettoets langer dan 2 sec. 
ingedrukt, dan kan het apparaat opnieuw 
worden gestart. 
 

Treedt de fout op dezelfde dag 
nogmaals op, dan is de 
amalgaamafscheider daarna niet meer 
klaar voor gebruik - technicus hiervan 
op de hoogte brengen. 

 
Rembewaking 
 
Rood lampje en 
groen lampje 
knipperen afwisselend 
Signaalmelodie klinkt 
 

Treedt bij het afremmen van de 
amalgaamafscheider op. 

 
Door kort de resettoets in te drukken kan het 
geluidssignaal worden uitgeschakeld. De 
amalgaamafscheider blijft verder klaar voor 
gebruik. 
 

Als de fout meerdere dagen op rij 
optreedt, moet de werking van de rem 
worden gecontroleerd door een 
technicus. 

 

Noodstartsensor in overvulstand 
 

Groen lampje brandt 
Geel lampje knippert 

 
De gele led dooft wanneer de noodstartsensor 
weer vrij is. 

 
Als de gele weergave langere tijd 
knippert, controleer dan of er zich in 
de opvangtank schuim bevindt. 

 


