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1 ÚČEL A POUŽITIE 
Tento Návod na použitie popisuje ako používať stomatologické súpravy  
DIPLOMAT CONSUL DC 310, DC 350 a DIPLOMAT LUX DL 210, DL 320 
(ďalej len DIPLOMAT DC310, DC350 a  DL210, DL320). 
Prosím, pozorne si prečítajte tento Návod na použitie pred jej používaním. 

 
Určený účel použitia stomatologickej súpravy  
Stomatologická súprava slúži k prevencii, liečbe, alebo zmierňovaniu bolesti pri stomatologickom ošetrení. 
Je súčasťou stomatologického vybavenia, tvorené zostavou vzájomne prepojených podjednotiek stomatologického 
vybavenia a nástrojov, ktoré vytvárajú funkčnú jednotku pre stomatologické ošetrenie. 
 
Používanie stomatologickej súpravy  
Používanie stomatologickej súpravy je povolené len stomatológovi oboznámenému s týmto Návodom na použitie a 
stomatologickými aplikáciami, ktoré táto stomatologická súprava umožňuje. Aby stomatologická súprava slúžila k Vašej 
spokojnosti, musí byť inštalácia, nastavenie, prípadne úpravy vykonané kvalifikovaným autorizovaným servisným 
pracovníkom organizácie, ktorá má oprávnenie vykonávať túto činnosť.  
A taktiež musia byť splnené podmienky pre používané médiá a inštaláciu, uvedené v tomto Návode na použitie. 
 
 

 
 

 
 
 
 
             

 
 
 

Hlavný vypínač 
 

                    DIPLOMAT CONSUL DC310                                                               DIPLOMAT LUX DL210 
                    Horné vedenie nástrojov                                                                        Spodné vedenie nástrojov 
 

                    DIPLOMAT CONSUL DC350                                                               DIPLOMAT LUX DL320 
                    Horné vedenie nástrojov                                                                       Spodné vedenie nástrojov 
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Bezpečnostná značka 
 

DIPLOMAT LUX DL210, DL320 CART 
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2 POPIS VÝROBKU 
Stomatologická súprava DIPLOMAT CONSUL DC 310, DC 350 a DIPLOMAT LUX DL 210, DL 320 je riešená ako 
nesená súprava s energoblokom v kresle alebo samostatným energoblokom, pričom DIPLOMAT LUX DL 210, DL 320 
môže byť riešená aj vo vyhotovení CART. K súprave je možné použiť kreslá rady DIPLOMAT DE 20 a DM 20. Na hornej 
časti nosného stĺpa je umiestnený pantograf ovládacieho panela s ovládacím panelom s dotykovým displejom a 
nástrojmi, a pantograf svietidla so svietidlom. Vo vyhotovení DIPLOMAT LUX DL 210, DL 320 CART sa používa ovládací 
panel s dolným vedením hadíc, umiestnený na vozíku. Nástroje sú ovládané nožným ovládačom, okrem striekačky, 
odsliňovača, polymerizačnej lampy, kamery, veľkej a malej odsávačky. Na prestavovanie ovládacieho panela slúži 
rukoväť. Pľuvadlový blok je dodávaný v rôznych variantoch s odsliňovačom alebo s ramenom sestry s veľkou a malou 
odsávačkou. Sklenená misa a rúrka oplachu misy je odnímateľná. Násadce odsávania malej a veľkej odsávačky sú 
odnímateľné, dezinfikovateľné a sterilizovateľné. Násadce odsliňovača sú na jednorazové použitie. Ako voliteľná výbava, 
na objednávku, sa montuje odkladací stolík na rameno pantografu svietidla s odkladacou miskou a rameno monitora 
s LCD monitorom. Stomatologická súprava DC 310, DC 350 a  DL 210, DL 320, je na ovládacom paneli vždy vybavená 
striekačkou. 
 

Na ovládacom paneli môžu byť namontované nasledujúce nástroje: 

Podmienka Poznámka 
minimálne 1 striekačka  
max. 4 rotačné nástroje DC310, DL210 
max. 5 rotačných nástrojov DC350, DL320 
max. 3 turbínky so svetlom  
max. 3 BLDC mikromotory so svetlom: 
 

max. 3 x DX motor alebo 3 x DX PRO motor 
max. 3 x DX BLUE motor alebo 3 x DX PRO BLUE motor 
max. 2 x DX PRO + 1 x SRG 
max. 2 x DX PRO BLUE + 1 x SRG 

1 scaler  odstraňovač zubného kameňa 
1 polymerizačná lampa (LED)  

 
V príručke sú použité nasledovné skratky a označenia: 
UOZK – ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa 
BLDC motor – bezuhlíkový motor 
 

Časti stomatologickej súpravy prichádzajúce do styku s pacientom: 

• Veľká a malá odsávačka 

• Odsliňovač 

• Nástroje umiestnené na ovládacom paneli 
 
Indikácie, kontraindikácie zdravotníckej pomôcky: 
Indikácie: Stomatologická súprava je určená k prevencii, liečbe, alebo zmierňovaniu nemoci v oblasti ústnej dutiny 
pacienta 
Kontraindikácie: nie sú známe 
Profil pacienta: 

• Vek: dospelá populácia, deti od približne 3 rokov 

• Hmotnosť: do maximálnej hmotnosti pacienta 200 kg 

• Zdravotný stav:  pri vyšetrení zubár určí vhodnosť liečby a vylúči výskyt kontraindikácií pre pacienta 

• Národnosť: nie je rozhodujúca 
Časť tela alebo typ tkaniva: ústna dutina pacienta 
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3 TECHNICKÉ ÚDAJE 
3.1 Technické parametre 

Napájacie napätie 230V ± 10% 

Frekvencia 50 Hz ± 2 % 

Max. príkon pri 230V/50 Hz 400 VA 

Vstupný tlak vzduchu od 0,45 do 0,8 MPa 

Vstupný tlak vody od 0,3 do 0,6 MPa 

Hmotnosť súpravy (bez kresla) netto 90 kg + max. 20 kg podľa vyhotovenia 

Hmotnosť súpravy (bez kresla) brutto 145kg + max. 40 kg podľa vyhotovenia 

Typ ochrany pred úrazom el. prúdom prístroj triedy ochrany I 

Stupeň ochrany pred úrazom el. prúdom 
príložné časti typu B  

Stupeň ochrany krytom IP21 

Teplota vody pre pohár 35 ± 5 °C (ak je namontovaný kotlík) 

Max. zaťažiteľnosť odkladacieho stolíka na 
ramene svetla 

1,5 kg 

Max. zaťažiteľnosť odkladacieho (tray) stolíka 
panela lekára:  

• nerezová tácka 180x280 mm 

• nerezová tácka 290x370 mm 

 
 
0,5 kg 
1,5 kg 

Režim práce 
Režim prevádzky je trvalý s prerušovaným zaťažením 
zodpovedajúcim obvyklej stomatologickej praxi. 

 
 
 

3.2 Použité symboly 

Symbol Popis Symbol Popis 

 
Varovanie, Upozornenie, Výstraha 

 
Príložná časť typu B 

 
Poznámka IP21 Stupeň ochrany pred vniknutím vody 

 
Doplňujúca informácia 

 

Označenie CE- výrobok splňuje legislatívne 
požiadavky EU 

 
Postupuj podľa Návodu na použitie 

 
Sériové číslo 

 
Pozri návod na použitie 

 

Sterilizovateľné v parnom sterilizátore 
(autokláve) na teplote 135°C 

 
Dátum výroby 

 

Zariadenie patrí medzi nebezpečné odpady - 
odovzdajte ich v zbernom dvore 

 
Výrobca 

 
Zariadenie triedy ochrany II 

 
 



     NÁVOD NA POUŽITIE                              DC 310, DL 210, DC 350, DL 320 

UM_SK_DC310_DL210_DC350_DL320_m2015_2020-01_ver2.0                                                                                                        7 / 67 

4 HLAVNÉ ČASTI STOMATOLOGICKEJ SÚPRAVY DC 310, DC 350  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.Pľuvadlový blok s ramenom sestry 
2.Ovládací panel (5 – nástrojový u DC 310 a 6 – nástrojový u DC 350) 
3.Nožný ovládač 
4.Pantograf ovládacieho panela  
5.Stomatologické svietidlo 
6.Pantograf svietidla  
7.Stomatologické kreslo rady DIPLOMAT 
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HLAVNÉ ČASTI STOMATOLOGICKEJ SÚPRAVY DL 210, DL 320 CART 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.Pľuvadlový blok s ramenom sestry  
2.Ovládací panel (5 – nástrojový u DL 210 a 6 – nástrojový u DL 320) 
3.Nožný ovládač 
4.Vozík (CART)  
5.Stomatologické svietidlo  
6.Pantograf svietidla  
7.Stomatologické kreslo rady DIPLOMAT  
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4.1 Výrobný štítok 

 

 
 
 
 

Popis štítku: 
1 – označenie typu súpravy 
2 – základné elektrické parametre 
3 – výrobné číslo 
4 – dátum výroby 
 



     NÁVOD NA POUŽITIE                              DC 310, DL 210, DC 350, DL 320 

UM_SK_DC310_DL210_DC350_DL320_m2015_2020-01_ver2.0                                                                                                        10 / 67 

5 PREDINŠTALAČNÉ POŽIADAVKY 
Upozornenia 

 

Predinštalácia a inštalácia musia byť prevedené podľa platných noriem danej krajiny a v súlade s platnou 
dokumentáciou výrobcu, ktorej držiteľom je každý autorizovaný zástupca DIPLOMAT DENTAL s.r.o. 

Neinštalovať v priestoroch s nebezpečenstvom explózie ! 

 
Výstrahy ! 

 

Pre zamedzenie rizika úrazu elektrickým prúdom, musí byť toto zariadenie pripojené k napájacej sieti  
s ochranným uzemnením. 

Nemodifikujte tento prístroj bez oprávnenia výrobcu ! 

 

5.1 Požiadavky na inštaláciu médií 
Podlaha 
Podlaha musí mať betónový základ hrubý min. 100 mm. Sklon podlahy môže byť max.1%. Antistatická podlaha sa 
uprednostňuje. 
 
Voda 
Musí sa používať pitná voda so vstupným tlakom 0,3 MPa až 0,6 MPa s prietokom viac ako 5 litrov/min., bez častíc 
väčších ako 50 µm, ktoré môžu upchať malé prierezy rozvodov stomatologickej súpravy. Ak voda obsahuje častice 
väčšie ako 50 µm, musí byť predradený filter 50 µm.  
Medza tvrdosti vody musí byť menej ako 2,14 mmol/l. 
Medza pH musí byť v rozsahu 6,5 až 8,5.  
Maximálna elektrická vodivosť vody do 2000 µS/cm.  
Voda musí vyhovovať miestnym predpisom pre pitnú vodu. 
Doporučujeme rúrky z Cu, resp. PE. 
 
Chladenie nástrojov vodou z centrálneho rozvodu 

• Do centrálneho rozvodu vody pre súpravu je zaradený uzatvárací ventil 

a ventil na zabránenie spätného toku vody.  
 
Požiadavky a doporučenia: 

• Pokiaľ sa voda z centrálneho prívodu vody používa na chladenie nástrojov, tak je nutné zabezpečiť, aby na vstupe 

vody do súpravy, bol predradený filter pevných častíc o hodnote 5 µm.  

• Tvrdá voda môže priviesť k dysfunkcii zubnej súpravy.  

Ak voda obsahuje viac ako 50 mg CaO/l alebo 36 mg MgO/l, musí sa zaradiť zariadenie na úpravu tvrdosti vody, 
pripojené na vstup v rozvode vody. Tvrdá voda môže spôsobiť znefunkčnenie súpravy. Zariadenie na úpravu tvrdosti 
vody sa predraďuje v prípade, že sa nepoužíva destilovaná voda.  

• Pri požiadavke nainštalovať prípojný bod na odber vzoriek vstupnej vody, nasledovná schéma zobrazuje doporučené 

miesto umiestnenia prípojného bodu na odber vzoriek vstupnej vody. 

Tieto zariadenia nie sú súčasťou stomatologickej súpravy. 
 

Schéma zapojenia vstupných prvkov dentálnej súpravy (EN ISO 7494-2) 

 
 

1 - vstupná voda z externého prívodu pitnej vody 
2 - prípojný bod vstupnej vody 
3 - prípojný bod pre odber vzoriek vstupnej vody 
4 - vodný filter pevných častíc 
5 - manuálny vstupný ventil 
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Vzduch 

Musí byť zabezpečené dodávanie minimálne 55 l/min. vzduchu pri tlaku 0,45 až 0,8 MPa, bezolejového, čistého a suchého. 
Odporúčané hodnoty pre medzu vlhkosti (rosný bod najviac  -20°C pri atmosférickom tlaku), medzu znečistenia oleja (max. 
0,5 mg/m3), medzu znečistenia pre častice (najviac 100 častíc na kubický meter pre častice veľkosti 1 µm  až 5 µm). 
 
Odsávanie (v prípade vyhotovenia pľuvadlového bloku s veľkou a malou odsávačkou) 
Statické vákuum musí byť v rozsahu min. 0,005 MPa (50 mbar) až max. 0,02 MPa (200 mbar) merané na inštalovanej 
pozícii. V prípade, že statické vákuum je vyššie ako 0,02 MPa je nutné do odsávacej vetvy zapojiť sací kalibračný 
(regulačný) ventil, ktorý obmedzí max. vákuum na 0,02 MPa. Tento regulačný ventil nie je súčasťou stomatologickej 
súpravy. Odsávací agregát musí produkovať prietok min. 450l/min. meraných na inštalovanej pozícii.  
 
Odpad 

Odpadová vetva musí mať súvislý spád min. 1% s minimálnym prietokom 10 l/min. a musí byť bez ostrých ohybov a stavov, 
ktoré by mohli spôsobiť spätný tok. Nepoužívať rovnakú odpadovú vetvu s inou stomatologickou súpravou alebo 
umývadlom! Je povolené použiť rúrky z polypropylénu alebo z tvrdeného polyetylénu. 
 

 

Pokiaľ predpisy krajiny, v ktorej je vykonávaná inštalácia, vyžadujú zachytávač amalgámu, musí byť 
stomatologická súprava s pľuvadlovým blokom bez zachytávača amalgámu zapojená na externý zachytávač 
amalgámu. Inštalácia externého zachytávača amalgámu sa musí vyhotoviť podľa pokynov jeho výrobcu 

 

5.2 Elektrické požiadavky 
Hodnota odporúčanej sieťovej poistky 

Odporúčaná hodnota poistky sieťovej prípojky je 16A (v prípade ističa – istič s vypínacou charakteristikou typu C). Na túto 
prípojku by nemali byť pripájané žiadne ďalšie zariadenia! Max. elektrický príkon stomatologickej súpravy je 400VA. 
Prípojka musí vyhovovať zodpovedajúcej národnej norme. 
 

Odporúčanie 
Pokiaľ národná norma nehovorí inak, výrobca odporúča použiť prúdový chránič s citlivosťou 30mA a okamžitou dobou 
vypnutia.  
Po splnení predinštalačných požiadaviek sa vykoná zostavenie a montáž stomatologickej súpravy a jej pripojenie na 
médiá. 
 
Vzájomné rušenie 
Stomatologická súprava počas svojej činnosti neovplyvňuje činnosť iných elektronických prístrojov v jej blízkosti.  
 

5.3 Prevádzkové požiadavky 
Parameter Hodnota od Hodnota do 

Rozsah teploty okolia +15 °C +40 °C 

Rozsah relatívnej vlhkosti 30%   75 % nekondenzujúca vlhkosť 

Rozsah atmosférického tlaku 700 hPa    1060 hPa 

Nadmorská výška ≤ 3000 m 
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6 INŠTALÁCIA, ZOSTAVENIE A MONTÁŽ 
 

 

Inštalácia musí byť prevedená len servisným technikom s platným certifikátom, inak nebude uznaná prípadná 
záruka. Registračný formulár sa musí vypíšte a pošlite výrobcovi alebo predajcovi 

 
Vybalenie súpravy a kontrola dodávky  
Kontroluje sa neporušenosť prepravných obalov. Ak sa zistí chyba prepravného obalu, zásielku neotvárať a chybu okamžite 
hlásiť dopravcovi alebo predávajúcemu. U neporušenej zásielky sa opatrne rozoberie obal a vybalia sa jednotlivé časti 
súpravy. Podľa Baliaceho listu sa skontroluje kompletnosť zásielky. Pri manipulácii dávať pozor na sklenenú plochu 
bezkontaktnej klávesnice. 
 

Sitká (pribalené v drobných dieloch) vložte do koncoviek odsávačiek 
 
 

 

V prípade inštalácie základovej (inštalačnej) dosky, doporučujeme túto dosku po obvode zaizolovať 
transparentným silikónovým tmelom voči podlahe.  
Pri nezaizolovaní silikónovým tmelom, môže dochádzať ku poškodeniu časti výrobku vplyvom čistiacich 
prostriedkov, za ktoré výrobca nemusí uznať prípadné reklamácie 
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7 UVEDENIE SÚPRAVY DO PREVÁDZKY 
 

Upozornenie 

 

Dezinfekcia novej dentálnej súpravy pred jej prvým použitím 

Pred uvedením novej súpravy do prevádzky, musí byť vykonaná dezinfekcia vodných ciest nástrojov  
Vaším servisným technikom, podľa pokynov uvedených v Inštalačnom manuáli.  

 
• zapnúť kompresor a nechať natlakovať vzduchom 
• otvoriť centrálny prívod vody 
• zapnúť odsávací agregát  
• skontrolovať, či sú nástroje vo svojich pozíciách 
• zapnúť hlavný sieťový vypínač,  

tým sa rozsvieti kontrolné svetlo hlavného vypínača a na displeji sa zobrazí nakrátko úvodná obrazovka:  

 
 
A po nej sa zobrazí hlavná obrazovka:     
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súprava je pripojená na rozvod vody a vzduchu. Po zaznení zvukového signálu – krátky-dlhý tón, je súprava 
pripravená k práci. Ak je v stomatologickej súprave nainštalovaný elektrický ohrievač vody pre plnič pohára, je potrebné 
čakať približne 10 min., aby bola voda zohriata na požadovanú teplotu. Odporúča sa pri zapínaní súpravy nemať vybraté 
nástroje, nožný ovládač mať v kľudovej polohe a tlačidlá klávesníc nestlačené. 
 

 

Prekážky v dráhe kresla 

Rameno a stolík sestry pri pohybe kresla nesmú byť v dráhe kresla, stomatologickej stoličky, prípadne inej 
zdravotníckej pomôcky (viď. obr.) 

  

                                                                                        
 
 
                              
                         
 
         
  

 

 
 

   

 

  

   

12.AUG          12:12 
 

  
   

   DR.SMITH    TYP 
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Okrem odsliňovača, malej a veľkej odsávačky – podľa vyhotovenia, polymerizačnej lampy a striekačky (na ovládacom 
paneli a stolíku sestry) môže byť súčasne používaný (vybratý) len jeden nástroj! Nedodržanie tejto podmienky je indikované 
na displeji výpisom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaťažovanie ramena ovládacieho panela lekára 

Pantografické rameno ovládacieho panela sa okrem bežnej manipulácie s ovládacím panelom lekára 
a dovoleného zaťaženia tray stolíka nesmie zaťažovať opieraním osôb alebo predmetov, vešaním osôb alebo 
predmetov, ani iným tomu podobným spôsobom 

 
Popis uvedenia kresla do prevádzky je uvedený v Návode na použitie DIPLOMAT DM 20 a  
DE 20. 
 

                                                                                        
 
 
                              
                         
 
                   
 

 

                                                   
 
 
                                                 !!!  CHYBA  !!! 
 
 
                                 VIAC NÁSTROJOV MIMO POZÍCIE 
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8 OBSLUHA VÝROBKU 
8.1 Ovládací panel s nástrojmi 
Dotykový displej je čitateľný v každej pracovnej polohe lekára (v sede aj v stoji).  
 

8.1.1 Základná obrazovka 

Zobrazí sa po zapnutí súpravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aktuálny čas a dátum 

12.AUG         12:12 
Čas a dátum je možné nastaviť v užívateľskom menu 
 
Alarm 

Slúži na upozornenie lekára. Má funkciu časovača.  
Čas je nastaviteľný. Stlačením tlačidla sa zobrazí menu s možnými časmi. Jeden z nich označený U je možné 
nastaviť v užívateľskom menu. Stlačením tlačidla s požadovaným časom sa spustí odpočítavanie času do 

nulovej hodnoty po 1 sekunde. Opätovným stlačením tlačidla počas odpočítavania času sa funkcia časovača zruší. Keď 
odpočítavaný čas dosiahne hodnotu 00:00, zaznie zvukový signál. 
 
Svietidlo (len ak je tlačidlo aktívne) 
Má tri základné úrovne intenzity: 
 

Vypnuté 
 
 
Znížená intenzita osvetlenia pre prácu s fotokompozitmi 
 
 
Normálna intenzita 
Stláčaním sa cyklicky prepínajú jednotlivé úrovne jasu. 

 
Otáčanie misy – do pracovnej polohy, programovanie. (len ak je tlačidlo aktívne) 

Stlačením a držaním tlačidla na dobu viac ako 1 sekunda sa misa otáča až do uvoľnenia tlačidla a čas otáčania 
sa automaticky uloží do pamäte. Pri stlačení tlačidla na čas menej ako 1 sekunda sa misa vysunie do 
naprogramovanej polohy. Ak je pri stlačení tlačidla misa vysunutá, tak dôjde k jej návratu do východiskovej polohy. 

Chod misy je možné prerušiť stlačením tlačidla na dobu menej ako 1 sekunda. (Platí len pre misu s motorickým pohybom). 
 

 
Oplach misy 

Stlačením a držaním tlačidla nad 2 sekundy sa oplachuje misa až do uvoľnenia tlačidla a čas oplachu sa 
automaticky uloží do pamäte. Krátkym stlačením sa spustí oplach na zapamätanú dobu. Krátke stlačenie počas 

                                                                                        
 
 
                              
                         

 

 

 

 

  

 

  

 

  

   

12.AUG          12:12 
 

  
   

   DR.SMITH    TYP 
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oplachu zastaví oplach, zapamätaná doba sa nemení. Oplach sa spúšťa automaticky aj po návrate misy do nulovej polohy. 
Automatické spúšťanie oplachu misy je možné vypnúť/zapnúť v užívateľskom menu. 
 

Plnenie pohára  
Stlačením a držaním tlačidla nad 2 sekundy sa plní pohár až do uvoľnenia tlačidla a čas plnenia sa automaticky 
uloží do pamäte. Krátkym stlačením sa spustí plnenie na zapamätanú dobu. Krátke stlačenie počas plnenia 
pohára zastaví plnenie, zapamätaná doba sa nemení. 

 
Zapnutie/vypnutie negatoskopu 

Stlačením tlačidla sa zvýši jas podsvietenia displeja na 100% a je možné priložiť negatív a prichytiť ho dodávanou 
magnetickou príchytkou. Opätovným stlačením sa funkcia zruší a jas  sa vráti na predchádzajúcu úroveň. Pri 
vybratom nástroji je možné negatoskop zapnúť. 

Ak je navolený obrázok z vloženého a  rozpoznaného USB kľúča pomocou USB menu, tak sa namiesto bieleho pozadia 
zobrazí tento obrázok. 
 

Zvonček (len ak je tlačidlo aktívne) 
Stlačením a držaním tlačidla sa zapína relé zvončeka v pľuvadlovom bloku. 
 

 
Užívateľ 

 Zobrazená informácia o aktuálnom užívateľovi. Je možný výber zo štyroch užívateľov t.j.  
 v pamäti sú uložené dáta pre štyroch užívateľov. Stlačením tlačidla sa zobrazí vyskakovacie menu 

s možnými užívateľmi.  

 
Výber užívateľa sa robí stlačením príslušného tlačidla. Editácia mena užívateľa je možná  
v užívateľskom menu. Po stlačení požadovanej položky sa displej zresetuje a dôjde k prestaveniu parametrov pre 
zvoleného užívateľa. 
 
Zamknutie klávesnice 

Klávesnicu je možné „zamknúť“ pre prípad jej čistenia. Stlačením a podržaním tlačidla na cca 3 sekundy dôjde 
k zablokovaniu klávesnice a stav je indikovaný: 

 
 

Odomknutie klávesnice sa dosiahne stlačením tlačidla  na dobu cca 3 sekundy. 
V oboch prípadoch je čakací interval indikovaný bargrafom. 
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Indikácia zdroja vody pre nástroje 
Podľa polohy prepínača zdroja vody je možný stav: 

 
nie je navolený žiadny zdroj vody 

 
zdrojom vody je fľaša s destilovanou vodou 

 zdrojom vody je centrálny rozvod vody 

 
Indikácia USB kľúča 

Po zasunutí USB kľúča do USB konektora a jeho aktivácii sa zobrazí ikona  na hlavnej obrazovke. Pokiaľ 
sa ikona nezobrazí do 5 sekúnd po zasunutí kľúča, znamená to, že kľúč nebol aktivovaný. V takom prípade treba 

USB kľúč vytiahnuť a rýchlym pohybom ho znova zasunúť. Ak sa to nepodarí 3x je pravdepodobné, že použitý USB kľúč 

nevie byť rozpoznaný. Pokiaľ je vysvietená ikona , môžeme pracovať s USB kľúčom cez menu USB. 
 
Indikácia stavu akumulátora v bezdrôtovom nožnom ovládači 

Ikona sa zobrazí, len ak je pripojený bezdrôtový nožný ovládač. Tvar ikony signalizuje stav akumulátora 
v nožnom ovládači: 

 
akumulátor je vybitý a je nutné ho pripojiť na nabíjanie 

 akumulátor je nabitý na cca 33% 

 akumulátor je nabitý na cca 66% 

 akumulátor je nabitý na cca 100% 

 
akumulátor sa nabíja 
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Hlavné menu 
Stlačením tlačidla sa dostaneme do hlavného menu súpravy. 
 
 

 
Pohyb kresla 

 
Základné pohyby kresla sú ovládané pomocou tlačidiel so symbolmi smeru pohybu. Pohyb sa vykonáva počas stlačenia 
tlačidla a je indikovaný prídavným ukazovateľom v závislosti od 

orientácie pohybu , , , . Všetky tieto tlačidlá priamo ovládajú kreslo pri odložených nástrojoch, alebo pri 
vybratom nástroji s pedálom nožného ovládača v nulovej polohe. 
  
 
Programovateľné a predprogramované polohy 
Slúžia na vyvolanie prednastavených polôh kresla. 
Súprava umožňuje:  

• štyri ľubovoľnе programovateľné užívateľské polohy: , , ,    
 

• dve účelovo programovateľné polohy: 
 

 /    Vyplachovacia poloha / Návrat z vyplachovacej polohy 
 
Nasadacia poloha 
 

 

• a dve účelovo predprogramované polohy: 
 
Minulá pozícia (Last Position) – návrat kresla do poslednej polohy (z vyplachovacej polohy) 
 
 
Antišoková poloha (Trendelenburg)  
 

 
Programovanie polohy 
Stlačením príslušného tlačidla dôjde k vyvolaniu požadovanej polohy. 
Programovanie polohy do pamäte sa uskutoční nastavením kresla do požadovanej polohy a následným podržaním 
tlačidla pre danú polohu po dobu najmenej 2 sekundy. Prechod do programovacieho režimu je signalizovaný pípnutím 
a zmenou farby rámčeka tlačidla. Po pustení tlačidla sa poloha zapíše do pamäte.  
 
Všetky programovateľné polohy sa ukladajú pre každého užívateľa zvlášť a pri výbere užívateľa sa automaticky vyberú 
z pamäte. Pri jednotlivých účelových polohách je pohyb misy (ak je motoricky ovládaný) automatizovaný. 
Ak je k súprave pripojené neprogramovateľné kreslo, tlačidlá pre programovateľné polohy sú nefunkčné. 
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8.1.2 Systém zmeny parametrov v jednotlivých obrazovkách. 

Súprava umožňuje užívateľovi individuálne nastavenie jednotlivých parametrov. 
Pre nastavenie parametrov je použitých niekoľko spôsobov. 
 
1-Nastavenie hodnoty parametra pomocou + / - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stlačíme tlačidlo s príslušným parametrom. Tlačidlá umožňujúce zmenu hodnoty sa zobrazia červene. Hodnotu 
parametra môžeme meniť tlačidlami +/- . Novú hodnotu uložíme dočasne (do zmeny čísla programu) opätovným 

stlačením tlačidla s nastavovaným parametrom, alebo trvale do programu pomocou tlačidla . 
 
 
 
2-Nastavenie hodnoty parametra pomocou klávesnice  
 

Stlačením tlačidla  sa zobrazí klávesnica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V priestore klávesnice je zobrazená minimálna a maximálna možná zadávaná hodnota pre daný parameter. Ak je 
hodnota mimo tohto rozsahu, je to indikované týmto symbolom „!!!“ a hodnota nebude akceptovaná pri stlačení „OK“. 
Tlačidlo s desatinnou bodkou sa zobrazí, len ak to parameter umožňuje. Stlačením ESC sa vrátime bez zmeny hodnoty. 
Novú hodnotu uložíme dočasne (do zmeny čísla programu) pomocou tlačidla „OK“ alebo trvale do aktuálneho programu 

pomocou tlačidla . Tlačidlo „BS“ (BackSpace) slúži na mazanie poslednej pozície. 
 

!!!                 0 

      5 
    

       .      BS         OK    ESC 

      6 
    

      7 
    

      8 
    

      9 
     

      0 
    

      1 
    

      2 
     

      3 
     

      4 
    

MIN:100                                                    MAX:40000 

                                                                                        
 
                            
                              
                         
 
                   
 

 

> 1000                  > 5000                   > 20000                   > 40000 

                                 P1        PROGRAM 1 

12.AUG           12:12  

                                33% 

  

 
 

  

    

             TYP  NÁSTROJA 

  
 DR.SMITH     TYP 

                    
 

      40 000 
     X1/min 
 

                               3.5 Ncm 
 

                               1:1 

NORM 

     ENDODONCIA 

AFt                               3.0s 
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3-Nastavenie hodnoty výberom  z ponuky. 
Niektoré parametre majú prednastavené hodnoty a ich výber sa robí pomocou „vyskakovacích menu“. Pri stlačení tlačidla 
s príslušným parametrom sa zobrazí menu s predvolenými hodnotami napr. pre voľbu prevodového pomeru: 

 
 
Stlačením tlačidla „ESC“ sa vrátime bez zmeny hodnoty. Stlačením príslušnej hodnoty dôjde 
k jej dočasnému nastaveniu a uloženiu (do zmeny čísla programu). Ak chceme zmenu uložiť trvale do programu, musíme 

predtým stlačiť tlačidlo  . Ukladanie do pamäte programu je indikované zmenou farby . Opätovným stlačením 
tohto tlačidla zrušíme ukladanie do pamäte. 
 
 
4-Editácia názvu programov a mena užívateľa 
Podobne ako numerické hodnoty je možné editovať aj text pri názve programov a mene užívateľov. V tomto prípade má 
klávesnica tvar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvetlenie symbolov: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESC Tlačidlo slúži na návrat bez zmeny textu   

BS Tlačidlo slúži na vymazanie posledného znaku 

SPACE Tlačidlo slúži na vloženie medzery 

1/A Tlačidlo slúži na prepínanie číslice / písmená 

OK Tlačidlo slúži na ukončenie editácie a uloženie zmeny 

PROGRAM 3_ 

      5 
   PQR 

 SPACE      BS    1 / A     OK    ESC 

      6 
   STU 

      7 
   VWX 

      8 
   YZ% 

      9 
    . , / 

      0 
   ABC 

      1 
   DEF 

      2 
    GHI 

      3 
    JKL 

      4 
   MNO 
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Hlavné menu 
Stlačením tlačidla sa dostaneme do hlavného menu súpravy. 
Umožňuje prístup k jednotlivým nastaveniam súpravy: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        
 
 
                              
                         
 
                   
 

   ESC       

NASTAVENIA 

                              HYGIENA 

                                  USB 

                              UŽÍVATEĽ 

                        SERVIS / VÝROBCA 

                                  TEST 

    INFO 
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Menu HYGIENA 
Táto ponuka je voliteľná a menu sa zobrazí len ak je v súprave nainštalovaná hygiena. 
Bližšie viď samostatný manuál „Systém automatickej hygieny“. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zapnutie / vypnutie kontinuálnej dekontaminácie pre malú odsávačku 
Stlačením tlačidla sa zapne / vypne kontinuálna dekontaminácia malej odsávačky. Stav je indikovaný 

symbolom  - zapnutá /  - vypnutá.  
 

Zapnutie / vypnutie kontinuálnej dekontaminácie pre veľkú odsávačku 
Stlačením tlačidla sa zapne / vypne kontinuálna dekontaminácia veľkej odsávačky. Stav je indikovaný 

symbolom  - zapnutá /  - vypnutá. 
 

Spustenie dekontaminácie pre pľuvadlovú misu 
Stlačením tlačidla sa spustí dekontaminácia pľuvadlovej misy. 
 

 
Spustenie cielenej hygieny pre veľkú a malú odsávačku 
Stlačením tlačidla sa spustí cielená hygiena oboch odsávačiek.  
 

 
Spustenie dezinfekcie pohára 
Stlačením tlačidla sa spustí dezinfekcia pohára. 
 

 
Spustenie dezinfekcie nástrojov stolíka lekára 
Stlačením tlačidla sa spustí dezinfekcia nástrojov stolíka lekára. 
 

 
Spustenie oplachu nástrojov stolíka lekára 
Stlačením tlačidla sa spustí oplach nástrojov stolíka lekára. 
 

 
Nastavenie doby pôsobenia dezinfekčného roztoku 
Stlačením tlačidla sa spustí režim nastavenia hodnoty. Pomocou tlačidiel + / - nastavte požadovaný čas 
a opätovným stlačením tlačidla sa tento čas uloží do pamäte. 

  
 

                                                                                        
 

 
 
                              
                         
 
                   
 

+ 
- 

   ESC       

 

HYGIENA 

10 sec 

10 sec 

60 sec 

50 sec 
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Menu UŽÍVATEĽ 
Táto ponuka umožňuje nastavenie niektorých parametrov súpravy užívateľom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Editácia mena užívateľa 

Stlačením tlačidla sa zobrazí obrazovka na editáciu mena užívateľa a text je možné editovať.  
Editovať je možné len text pre aktuálneho užívateľa.  

 
Nastavenie aktuálneho času 

Stlačením tlačidla sa spustí režim nastavenia hodnoty. Pomocou tlačidla  sa presuňte na hodiny / minúty 
(aktuálna poloha je zobrazená červene) a pomocou tlačidiel + / - nastavte požadovaný čas. Opätovným 
stlačením tlačidla sa tento čas uloží do pamäte. 

 
Nastavenie aktuálneho dátumu 

Stlačením tlačidla sa spustí režim nastavenia hodnoty. Pomocou tlačidla  sa presuňte na deň / mesiac / 
rok (aktuálna poloha je zobrazená červene) a pomocou tlačidiel + / - nastavte požadovaný dátum. Opätovným 
stlačením tlačidla sa tento dátum uloží do pamäte. 

 
Nastavenie časovača 

Stlačením tlačidla sa spustí režim nastavenia hodnoty. Pomocou tlačidla  sa presuňte na minúty / sekundy 
(aktuálna poloha je zobrazená červene) a pomocou tlačidiel + / - nastavte požadovaný čas. Opätovným 
stlačením tlačidla sa tento čas uloží do pamäte. Pri výbere času pre časovač v hlavnej obrazovke je tento čas 

označený symbolom „U“. 
 
Nastavenie intenzity svietidla pre zvýšený jas 

Stlačením tlačidla sa spustí režim nastavenia hodnoty. Pomocou tlačidiel + / - nastavte požadovaný intenzitu 
svietidla . Opätovným stlačením tlačidla sa tento údaj uloží do pamäte.  
Hodnota sa nastavuje v rozsahu medzi intenzitou zníženého jasu a maximálnou intenzitou t.j. 
0% = intenzita minimálneho jasu nastavená v servisnom menu, 100% = maximálny jas nastavený v servisnom 

menu. 
 
Nastavenie intenzity svietidla pre znížený jas 

Stlačením tlačidla sa spustí režim nastavenia hodnoty. Pomocou tlačidiel + / - nastavte požadovaný intenzitu 
svietidla . Opätovným stlačením tlačidla sa tento údaj uloží do pamäte.  
Hodnota sa nastavuje v rozsahu medzi nulou a intenzitou zníženého jasu t.j. 0% = svietidlo nesvieti,  
100% = minimálny jas nastavený v servisnom menu. 

 
Nastavenie teploty vody do pohára 

Stlačením tlačidla sa spustí režim nastavenia hodnoty. Pomocou tlačidiel + / - nastavte požadovanú teplotu 
vody. Opätovným stlačením tlačidla sa tento údaj uloží do pamäte. Hodnota sa nastavuje v rozsahu 35 ± 5 °C. 
 

 
 
Nastavenie prevodového pomeru X:1 

                                                                                        
 
 
                              
                         
 
                   
 

+ 
- 

DR.SMITH 

                             12:12 

                           01:30 

                          50% 

                        100% 

                            5.00:1 

                            

   ESC       

           29-APR-2018 

                               29°C 

                               

                                   

 

UŽÍVATEĽ 

                          50% 
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Stlačením tlačidla sa spustí režim nastavenia hodnoty. Pomocou tlačidla  sa presuňte na požadovanú 
pozíciu (aktuálna poloha je zobrazená červene) a pomocou tlačidiel + / - nastavte požadovaný hodnotu. 
Opätovným stlačením tlačidla sa hodnota uloží do pamäte. Pri výbere prevodového pomeru vo „vyskakovacom 

menu“ je táto hodnota označená symbolom „U“. 
 
Nastavenie intenzity podsvietenia displeja 

Stlačením tlačidla sa spustí režim nastavenia hodnoty. Pomocou tlačidiel + / - nastavte požadovanú intenzitu 
podsvietenia . Opätovným stlačením tlačidla sa tento údaj uloží do pamäte.  
 

Voľba jazykovej mutácie 
Stlačením tlačidla sa zobrazí „vyskakovacie menu“ s ponukou jazykov.  

 
Vyberte požadovaný jazyk stlačením príslušného tlačidla. Ak nechcete zmenu, stlačte tlačidlo „ESC“.  
 
Voľba funkcie ľavého / pravého bočného tlačidla nožného ovládača pre hlavnú obrazovku 

Stlačením tlačidla sa zobrazí „vyskakovacie menu“ s ponukou funkcií. Vyberte požadovanú funkciu stlačením 
príslušného tlačidla. Ak nechcete zmenu, stlačte tlačidlo „ESC“.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tieto funkcie platia len v hlavnej obrazovke. V obrazovkách jednotlivých nástrojov platia funkcie zobrazené v príslušných 
obrazovkách. Vybrať možno len funkcie, ktoré sú platné pre hlavnú obrazovku. Ostatné sú blokované. 
 
 

 Funkcia Chipblower 

 Chladenie nástroja ON/OFF 

 Prepínanie smeru otáčania motora  

 
Osvetlenie nástroja ON/OFF 

 Hlavné svietidlo ON/OFF 

 
Zvonček  

 Plnenie pohára 

 Oplach misy 

 
Žiadna funkcia 

 Prepínanie programov nástroja 

 

Prepínanie farby svetla nástroja biela/modrá (platí pre motory 
DENSIM DX BLUE, DENSIM DX PRO BLUE)  
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Prechod na ďalšiu stranu užívateľského menu. 
Stlačením tlačidla sa zobrazí pokračovanie užívateľského menu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapnutie / vypnutie zvukovej signalizácie stlačenia tlačidla 

Stlačením tlačidla sa zapne / vypne zvuková signalizácia stlačenia tlačidla. Stav je indikovaný symbolom  - 

zapnutá /  - vypnutá.  
 
Zapnutie / vypnutie ohrevu vody pre nástroje 

Stlačením tlačidla sa zapne / vypne ohrev vody pre nástroje. Stav je indikovaný symbolom  / . Platí 
len v prípade, že je ohrev vody pre nástroje nainštalovaný. 
 

Nastavenie farebnej palety 
Stlačením tlačidla sa zobrazí „vyskakovacie menu“ s ponukou farebných paliet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Vyberte požadovanú paletu stlačením príslušného tlačidla. Ak nechcete zmenu stlačte tlačidlo „ESC“.  
Výber užívateľom nastavenej palety je možný až po jej nastavení (viď nižšie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Továrenská paleta 1 

 Továrenská paleta 2 

 
Továrenská paleta 3 

 
Užívateľom nastavená paleta 

                                                                                        
 
 
                              
                         
 
                   
           

+ 
- 

                                       

                                                                

                       

   ESC       

    

 

 

UŽÍVATEĽ 
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Nastavenie užívateľskej palety 
Stlačením tlačidla sa zobrazí obrazovka nastavenia farieb:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavenie palety 
Požadovanú farbu vyberieme z predvolených farieb v pravej dolnej časti obrazovky. Pokiaľ nám farba nevyhovuje, 
môžeme ju upraviť pomocou jednotlivých tlačidiel +/- v pravej hornej časti obrazovky. Upravená farba sa zobrazuje 
v okienku medzi tlačidlami +/-. Keď máme nastavenú farbu, vyberieme položku, ktorej ju chceme priradiť a stlačením 
príslušného tlačidla na obvode ľavej časti obrazovky ju priradíme. Tento postup opakujeme, kým si nenastavíme všetky 
požadované farby. Paletu uložíme stlačením tlačidla „OK“. Stlačením tlačidla „ESC“ sa údaje neuložia. Je možné 
nastaviť: 
 

1- farba pozadia vyskakovacieho menu 
2- farba ikon 
3- farba pozadia aktívnej časti horného a dolného riadku displeja 
4- farba textu vyskakovacieho menu 
5- farba textu neaktívnej časti horného a dolného riadku displeja – dátum, čas, typ 
6- farba pozadia neaktívnej časti horného a dolného riadku displeja 
7- farba čiar 
8- farba bargrafu 
9- farba pozadia bargrafu 
10- farba rámčeka pri stlačení tlačidla 
11- farba pozadia obrazovky 
12- farba nastaviteľných parametrov 
13- farba nastavovacích prvkov v aktívnom stave / +-... 
14- farba ikony „hlavné menu“ 
15- farba skrytého textu a ikon 

 
V prípade nekorektného nastavenia farieb (rovnaká farba pre viac položiek), sa môžu stať  niektoré položky nečitateľné 
a súprava zle ovládateľná. V takom prípade sa pri vytiahnutí najmenej dvoch nástrojov zobrazí chybová obrazovka, na 

ktorej je v ľavom hornom rohu ikona  
Stlačením ikony sa nastaví továrenská farebná paleta 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tlačidlo pre globálne povolenie alarmu pri dosiahnutí času mazania nástroja.  

                                                                                        
 
 
                              
                         
 
                   
 

  -     -    - 

  +   +    + 

255                 255              255  

     

     P1 

30.JAN  2015               12:55                 
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                                       P1      
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Stlačením tlačidla sa povolí / zakáže signalizácia dosiahnutia času premazania nástroja.  

Stav je indikovaný symbolom  - zapnutý /  - vypnutý. Týmto tlačidlom sa povolí/zakáže      
signalizácia mazania pre všetky nástroje súčasne. Ktorý nástroj sa má signalizovať sa nastaví individuálne 

pre každý nástroj v servisnom menu. 
 
Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie automatického oplachu misy pri návrate misy do základnej polohy.  

Stlačením tlačidla sa povolí / zakáže automatický oplach misy pri jej návrate do základnej 

polohy. Stav je indikovaný symbolom  - zapnuté /  - vypnuté. 
 

 
 Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie automatického oplachu misy pri pohybe misy zo základnej polohy.  

Stlačením tlačidla sa povolí / zakáže automatický oplach misy pri jej pohybe zo základnej 

polohy. Stav je indikovaný symbolom  - zapnuté /  - vypnuté 
 

 
Zapnúť dentálne svetlo automaticky po návrate z nasadacej polohy  

Keď je táto voľba zvolená, svetlo sa po návrate z nasadacej polohy vráti do pôvodného 
nastavenia t.j. zasvieti sa a bude svietiť takým jasom aký bol nastavený predtým. 

Ak táto nie je zvolená, svetlo sa pri návrate z nasadacej polohy nezapne a potom je potrebné ho manuálne zapnúť (napr. 
pri ďalšom pacientovi). 
 
 
Prechod na predchádzajúcu stranu užívateľského menu. 

Stlačením tlačidla sa zobrazí predchádzajúca strana užívateľského menu.  
 
 

Návrat na hlavnú obrazovku. 
Stlačením tlačidla „ESC“  sa vrátime do základnej obrazovky.  
 
Menu SERVIS / VÝROBCA 
Táto ponuka slúži na servisné a výrobné nastavenie parametrov. Bližší popis je v Návode na servis. 
 
Menu TEST 
Táto ponuka slúži na otestovanie niektorých funkcií súpravy.  
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Menu USB 

Táto ponuka slúži na prácu s USB kľúčom. USB Kľuč musí byť naformátovaný systémom FAT 32/exFAT.  
Je možné načítať a zobraziť súbory s príponou .bmp a nekomprimované .jpg (max 800x480 bodov) z kľúča v hlavnom 
adresári. Tiež je možné uložiť na kľúč chybové hlásenia z SD karty a preniesť obrázky použitých ikon z USB kľúča na SD 

kartu v displeji. Jednotlivé položky sú sprístupnené až po detekcii USB kľuča. Tento stav je indikovaný symbolom  
v hlavnej obrazovke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Načítanie obrázkov z USB kľúča 

Stlačením tlačidla dôjde k načítaniu a zobrazeniu adresára s obrázkami:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednotlivé stránky adresára prepíname tlačidlami   a Požadovaný obrázok vyberieme stlačením 
príslušného tlačidla - riadku. Po stlačení sa obrázok zobrazí. Vrátime sa tlačidlom „ESC“. 

Vybraný obrázok sa zobrazí vždy pri stlačení tlačidla .  
 
 
 
 
 
 

                                                                                        
 
 
                              
                         
 
                   
 

   ESC       

USB 

                                                                                        
 
 
                              
                         
 
                   
 

ESC 

00/ obrazok0.bmp 

02/ obrazok2.bmp 

01/ obrazok1.bmp 

03/ obrazok3.jpg 
 
04/ obrazok4.bmp 

05/ obrazok5.bmp 

06/ obrazok6.jpg 

07/ obrazok7.bmp 

08/ obrazok8.jpg 

09/ obrazok9.bmp 

10/ obrazok10.bmp 

11/ obrazok11.bmp 

12/ obrazok12.bmp 

13/ obrazok13.bmp 

14/ obrazok14.bmp 

15/ obrazok15.bmp 
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Zápis chýb na USB kľúč 
Stlačením tlačidla dôjde k prepísaniu zoznamu zaregistrovaných chýb z pamäte terminálu na USB 
kľúč do súboru error.txt. Tento súbor je možné si prehliadať na PC v textovom editore. Položka je 
určená pre servisné účely.  

 
Zápis ikon z USB kľúča na SD kartu 

Stlačením tlačidla dôjde k prekopírovaniu súborov s ikonami z USB kľúča na internú SD kartu. Nie je 
tak nutné vyberať SD kartu pre zapísanie nových ikon pred ich naprogramovaním do internej FLASH 
pamäte. Položka je určená pre servisné účely.  

 
Uloženie užívateľskej palety na USB kľúč 

Stlačením tlačidla dôjde k uloženiu užívateľom vytvorenej farebnej palety na USB kľúč do súboru 
palette_usr.hex. Kopíruje sa vždy paleta nastaveného užívateľa. 
 

Skopírovanie užívateľskej palety z USB kľúča 
Stlačením tlačidla dôjde k nahratiu užívateľom vytvorenej farebnej palety uloženej na USB kľúči v 
súbore palette_usr.hex. Nahrávaná paleta sa uloží do nastavení aktuálneho užívateľa. 
 

 
 
 
 

Menu INFO 
Táto ponuka slúži na zobrazenie informácie o verziách SW v jednotlivých elektronických moduloch. Po stlačení tlačidla  
INFO sa zobrazí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                        
 
 
                              
                         
 
                   
 

   ESC       

INFO 
 

MODUL DP LUX:                             SW 2.02 

MODUL REG LUX:                             SW 2.02 

MODUL MB LUX:                               SW 2.02 

MODUL PB LUX:                                SW 2.02 

SÉRIOVÉ  ČÍSLO:                             12345678  
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8.1.3 Nastavenie množstva chladiacej vody 

Podľa vyhotovenia stomatologickej súpravy je: 
 

a) množstvo chladiacej vody pre všetky nástroje okrem striekačky možné nastaviť ihlovým ventilom nachádzajúcim sa 
na spodnej strane ovládacieho panela. Pri úplnom zaskrutkovaní sa prívod vody zastaví. 
b) ak je v súprave namontovaný proporcionálny ventil, je možné nastaviť množstvo chladiacej vody z dotykového panela 
– okrem striekačky. 
 

8.1.4 Tlačidlo brzdy ovládacieho panela (podľa vyhotovenia) 

 

 

 

 
 
 

Stlačením tlačidla sa odbrzdí ovládací 
panel a je možné s ním voľne pohybovať 
vo zvislom smere. Po nastavení do 
požadovanej pozície a uvoľnením 
tlačidla sa ovládací panel zabrzdí. 
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8.1.5 Obsluha jednotlivých nástrojov 

Signalizácia alarmu 
V prípade výskytu niektorého z alarmov sa zobrazí na krátko obrazovka s alarmom a zaznie zvukový signál. 

 
Po krátkej dobe sa obrazovka automaticky zruší a alarm je indikovaný malou ikonou v pravom dolnom rohu displeja:  
 
 
 
Stlačením tlačidla s ikonou alarmu sa zobrazí pôvodná obrazovka s typom alarmu. Pokiaľ chceme zrušiť alarm mazania 
nástroja, treba stlačiť tlačidlo OK na tejto obrazovke. Tým sa vynuluje počítadlo času pre alarm mazania a začne sa 
počítať nový interval. 
 
Nedostatok náplne je signalizovaný na strane lekára  symbolom prázdnej fľaše pre príslušnú náplň a krátkym zvukovým 
signálom. 

 

- fľaša pre destilovanú vodu je prázdna  
(zobrazí sa čierna fľaša) 
 

 

- fľaša pre dekontaminačný roztok je prázdna (ak je namontovaná hygiena) 
(zobrazí sa zelená fľaša) 
 

 

- fľaša pre dezinfekčný roztok je prázdna (ak je namontovaná hygiena) 
(zobrazí sa modrá fľaša) 
 

 
 

        



     NÁVOD NA POUŽITIE                              DC 310, DL 210, DC 350, DL 320 

UM_SK_DC310_DL210_DC350_DL320_m2015_2020-01_ver2.0                                                                                                        32 / 67 

Ovládací panel 
Je potrebné, okrem ďalej uvedeného, riadiť sa pokynmi uvedenými v Návode na použitie výrobcov nástrojov 
kompletovanými so stomatologickou súpravou. 
 

Aretácia pozície biča 

Pokiaľ je ovládací panel s horným vedením nástrojov vybavený systémom aretácie bičov, postupujte nasledovne: 

ARETÁCIA BIČA ODARETÁCIA (UVOĽNENIE) BIČA 

Uchopte nástroj a ťahajte hadicu smerom ku sebe. 
Približne v 2/3 dráhy biča zaznie KLIKNUTIE. Bič je 
zaaretovaný. 

Uchopte nástroj a potiahnite hadicu smerom ku sebe 
(maximálne 1/3 dráhy biča). Popustite nástroj a bič sa 
vráti do svojej základnej pozície. 

  

 
 

8.1.6 Striekačka 

• Pre vyfukovanie vzduchom je potrebné stlačiť pravú páčku,  

• pre vyplachovanie vodou ľavú páčku a  

• pre vytvorenie vodnej hmloviny (sprej) obidve páčky súčasne. 
 

8.1.7 Turbínka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po vybratí nástroja sa zobrazia údaje o jeho nastavení. Ich význam je nasledovný: 
 
 

                                                                                        
 
                            
                              
                         
 
                   
 

 

 > 10%                                 > 50%                                       > 100% 
 

                               P1        PROGRAM 1 

12.AUG           12:12  

                                33% 

  

 
 

  

             TYP  NÁSTROJA 

  
 DR.SMITH     TYP 

                    
 

      100 
        % 
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Typ nástroja 
Pokiaľ je bargraf neaktívny, zobrazuje sa v ňom typ práve používaného nástroja. 
Bargraf v aktívnom stave graficky zobrazuje informatívnu hlavného parametra (výkon). 
 
Tlačidlá rýchlej predvoľby výkonu turbínky.  

Stlačením príslušného tlačidla dôjde k zmene nastavenia výkonu na danú hodnotu. Tento údaj sa ukladá 
automaticky do dočasnej pamäte programu. Tlačidlá sú aktívne, len ak je povolený režim riadenia výkonu. 
 

 
Tlačidlo pre nastavenie výkonu turbínky.  

Stlačením tlačidla sa spustí nastavovací mód, v ktorom sa tlačidlá umožňujúce zmenu hodnoty      zobrazia 
červene. Hodnotu parametra môžeme meniť tlačidlami +/- . Novú hodnotu uložíme   dočasne (do zmeny čísla 
programu) opätovným stlačením tlačidla s nastavovaným parametrom, alebo trvale do programu pomocou 

tlačidla . Novú hodnotu môžeme zadať aj priamo cez číselnú klávesnicu po stlačení tlačidla . 
Tlačidlo je aktívne, len ak je povolený režim riadenia výkonu. 
 
Tlačidlo pre výber programu. 

Po stlačení tlačidla sa zobrazí „vyskakovacie menu“ s ponukou programov. 

 
Stlačením príslušného tlačidla sa vyberie požadovaný program, alebo sa výber programu   
zruší tlačidlom „ESC“. 
Dlhším podržaním tlačidla (cca 2 sec) sa uložia všetky zmenené a neuložené parametre nastavenia nástroja do pamäte 
programu. 
Proces uloženia je indikovaný zmenou farby ikony a zvukovým signálom (2 krátke pípnutia).  

 
Po zaznení zvukového signálu sú do trvalej pamäte programu hromadne prepísané všetky  
dáta, ktoré boli uložené v dočasnej pamäti programu . 
 
Tlačidlo pre zaradenie programu do prepínania z nožného ovládača. 

Stlačením tlačidla sa príslušný program zaradí , alebo vyradí  z prepínania programov pomocou bočného 

tlačidla nožného ovládača. 
Ak je navolená funkcia bočného tlačidla nožného ovládača P#, tak stláčaním tohto tlačidla sa prepínajú 

zaradené programy cyklicky smerom k vyššiemu poradovému číslu programu. Po dosiahnutí  zaradeného programu 
s najvyšším číslom dôjde k prechodu na začiatok t.j na zaradený program s najnižším poradovým číslom . 
 
Tlačidlo pre editáciu názvu programu. 

Po stlačení a podržaní tlačidla na dobu cca 2 sekundy sa zobrazí alfanumerická klávesnica pomocou ktorej 
je možné text editovať. Maximálna dĺžka textu je 20 znakov. 
 

Tlačidlo pre nastavenie množstva chladiacej vody. (len ak je tlačidlo aktívne) 
Stlačením tlačidla sa spustí nastavovací mód, v ktorom sa tlačidlá umožňujúce zmenu hodnoty zobrazia 
červene. Hodnotu parametra môžeme meniť tlačidlami +/- . Novú hodnotu uložíme dočasne (do zmeny 
čísla programu) opätovným stlačením tlačidla s nastavovaným parametrom, alebo trvale do programu 

pomocou tlačidla . Novú hodnotu môžeme zadať aj priamo cez číselnú klávesnicu po stlačení tlačidla . 
Tlačidlo je aktívne, len ak je zapnuté chladenie nástroja. 
 
Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie svetla nástroja.  

Stlačením tlačidla sa zapne -  / vypne -  osvetlenie nástroja. 
  

 
Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie dofuku nástroja.  

Stlačením tlačidla sa zapne –  / vypne -  dofuk nástroja. Tlačidlo je aktívne, len ak je zapnuté chladenie. 
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Tlačidlo pre zmenu režimu práce turbínky.  
Stlačením tlačidla sa prepína režim práce turbínky. Má dva stavy: 

 -režim riadeného výkonu . 

 -režim neriadeného výkonu , výkon vždy 100%. 
Tlačidlo je aktívne len ak je v súprave príslušenstvo riadenia výkonu pre turbínku. 
 
Zmena pracovného režimu pedála / páky nožného ovládača. 
Tlačidlo je aktívne, len ak je povolený režim riadenia výkonu .  
 

➢ Pedál v diskrétnom (skokovom) režime 
Zobrazenie indikuje diskrétny režim pedálu, t.j. regulovaná veličina sa po stlačení pedála / páky nožného 
ovládača mení skokom na maximálnu nastavenú hodnotu a ďalej sa nemení s polohou pedála.  
 

➢ Pedál v analógovom (lineárnom) režime  
Regulovaná veličina sa po stlačení pedála / páky nožného ovládača zväčšuje úmerne výchylke pedála / 
páky nožného ovládača až do maximálnej hodnoty pri plnej výchylke pedála / páky nožného ovládača. 
Tlačidlo je aktívne len ak je nástroj v kľude. 

 
Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie a nastavenie chladenia nástroja.  

Krátkym stlačením tlačidla sa zapne / vypne nastavený typ chladenia nástroja. 
Stlačením a podržaním tlačidla na dobu cca 2 sekundy sa zobrazí „vyskakovacie menu“ s ponukou možností: 

 Uložiť do pamäte 

 Spray 

 Voda 

ESC Zrušiť voľbu 

 
Ak chceme uložiť zmenený typ chladenia nástroja trvalo do pamäte, je predtým nutné stlačiť tlačidlo ukladania do pamäte 

. Nový  stav ukladania údaja do pamäte je indikovaný zmenou farby ikony  

. Tento stav je  možné zrušiť opätovným stlačením tlačidla. 
 
Tlačidlo pre korekciu polohy pacienta  

Krátkym stlačením tlačidla sa zobrazí obrazovka pre ovládanie základných pohybov kresla a je možné urobiť 
korekciu polohy pacienta. Z obrazovky je návrat stlačením tlačidla ESC, alebo uvedením nástroja do chodu. 
Korekciu polohy pacienta pri vytiahnutom nástroji je možné vykonať aj pomocou základných pohybov kresla 

ovládaných z nožného ovládača. 

Pokiaľ sa pri vytiahnutom nástroji zmení niektorý parameter na displeji bez následného stlačenia , dôjde len 
k dočasnému uloženiu zmeneného parametra. Táto zmena zostane uložená pokiaľ sa nezmení program nástroja (Prog 1 
– 9). Zmena zostane zachovaná aj po vypnutí a zapnutí stomatologickej súpravy. Pokiaľ chcete zrušiť dočasné 

nastavenie, stlačte tlačidlo  a vyberte súčasný program. Dáta sa prepíšu údajmi z pamäte pre daný program. Ak 

chcete zmenu parametra uložiť natrvalo do príslušného programu, musíte po vykonaní zmeny stlačiť , alebo po 

zmene všetkých požadovaných parametrov bez ukladania tlačidlom  ,stlačte tlačidlo   po dobu cca 2 sec. 
 
Po vybratí sa turbínka uvedie do činnosti vychýlením páky nožného ovládača doprava, resp. stlačením pedála nožného 
ovládača kombinovaného. Pričom pri plnom vychýlení má turbínka výkon, ktorý je zobrazený na displeji. Ukončenie 
činnosti je po vrátení páky (pedála) nožného ovládača do začiatočnej polohy. Po ukončení činnosti sa odporúča použiť 
funkciu CHIPBLOWER.  
Výkon turbínky je možné nastaviť tlačidlami + / - v rozsahu 0-100%pri vybratom nástroji v kľude, alebo keď je v činnosti 
a páka / pedál nožného ovládača je v maximálnej polohe. Pri práci s nástrojom sa dá výkon plynule meniť pedálom, alebo 
pákou nožného ovládača v analógovom režime od 0 po maximálnu nastavenú hodnotu. 

Keď prevádzkový čas turbínky dosiahne mazací interval, na displeji sa zobrazí alarm mazania nástroja  a zaznie 
zvukový signál. Toto sa bude opakovať pri každom ďalšom použití nástroja, pokiaľ informácia o potrebe mazania nebude 
zrušená stlačením tlačidla OK v obrazovke alarmov.  
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Voľba funkcie ľavého / pravého bočného tlačidla nožného ovládača pre obrazovky nástrojov 
Stlačením tlačidla v jeho ľavej / pravej časti sa zobrazí „vyskakovacie menu“ s ponukou funkcií. Vyberte 
požadovanú funkciu stlačením príslušného tlačidla. Ak nechcete zmenu stlačte tlačidlo „ESC“. Nastavenie 
treba vykonať zvlášť pre ľavé a pravé bočné tlačidlo nožného ovládača. Vybrať možno len funkcie, ktoré sú 

predaný nástroj platné. Ostatné sú blokované. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka 

Pri vrátení turbínky do držiaka svetlo zhasne.  
Mikromotor alebo turbínku treba vrátiť do držiaka vždy až po ukončení činnosti (páka/pedál nožného ovládača je 

v základnej polohe).  
 
Použitý olej 
Použitý olej sa hromadí v nádobke vyznačenej na obrázku. Ak olej prekročí vyznačenú maximálnu hodnotu je potrebné 
nádobku odtiahnuť v smere šípky a vyprázdniť. Filter, je potrebné vymeniť, ak je znečistený. 
 

 
 
 
 
 
 

 Funkcia Chipblower 

 Chladenie nástroja ON/OFF 

 Prepínanie smeru otáčania motora  

 
Osvetlenie nástroja ON/OFF 

 Hlavné svietidlo ON/OFF 

 
Zvonček  

 Plnenie pohára 

 Oplach misy 

 
Žiadna funkcia 

 Prepínanie programov nástroja 

 

Prepínanie farby svetla nástroja biela/modrá (platí pre 
motory DENSIM DX BLUE, DENSIM DX PRO BLUE) 
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8.1.8 Mikromotor BLDC -  DX, DX BLUE, DX PRO, DX PRO BLUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Po vybratí nástroja sa zobrazia údaje o jeho nastavení. Ich význam je nasledovný:  
 
Typ nástroja 
Pokiaľ je bargraf neaktívny, zobrazuje sa v ňom typ práve používaného nástroja. 
Bargraf v aktívnom stave graficky zobrazuje informatívnu hodnotu hlavného parametra (výkon). 
 

Tlačidlá rýchlej predvoľby otáčok motora.  
Stlačením príslušného tlačidla dôjde k zmene nastavenia výkonu (otáčok) na danú hodnotu. Tento údaj sa 
ukladá automaticky do dočasnej pamäte programu. 
 

 
Tlačidlo pre nastavenie otáčok motora.  

Stlačením tlačidla sa spustí nastavovací mód, v ktorom sa tlačidlá umožňujúce zmenu hodnoty zobrazia 
červene. Hodnotu parametra môžeme meniť tlačidlami +/- . Novú hodnotu uložíme dočasne (do zmeny čísla 
programu) opätovným stlačením tlačidla s nastavovaným parametrom, alebo trvale do programu pomocou 

tlačidla . Novú hodnotu môžeme zadať aj priamo cez číselnú klávesnicu po stlačení tlačidla . 
 
Tlačidlo pre výber programu. 

Po stlačení tlačidla sa zobrazí „vyskakovacie menu“ s ponukou programov. 

 
Stlačením príslušného tlačidla sa vyberie požadovaný program, alebo sa výber programu zruší tlačidlom ESC 
Dlhším podržaním tlačidla (cca 2 sec) sa uložia všetky zmenené a neuložené parametre nastavenia nástroja do pamäte 
programu. 
Proces uloženia je indikovaný zmenou farby ikony a zvukovým signálom (2 krátke pípnutia).  

 
Po zaznení zvukového signálu sú do trvalej pamäte programu hromadne prepísané všetky  
dáta, ktoré boli uložené v dočasnej pamäti programu . 

  

                                                                                        
 
                            
                              
                         
 
                   
 

 

> 1000                  > 5000                   > 20000                   > 40000 

                                 P1        PROGRAM 1 

12.AUG           12:12  

                                33% 

  

 
 

  

    

             TYP  NÁSTROJA 

  
 DR.SMITH     TYP 

                    
 

      40 000 
     X1/min 
 

                               3.5 Ncm 
 

                               1:1 

NORM 

     ENDODONCIA 

AFt                               3.0s 
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                Tlačidlo pre zaradenie programu do prepínania z nožného ovládača. 

Stlačením tlačidla sa príslušný program zaradí , alebo vyradí  z prepínania programov pomocou bočného 

tlačidla nožného ovládača. 
Ak je navolená funkcia bočného tlačidla nožného ovládača P#, tak stláčaním tohto tlačidla sa prepínajú 

zaradené programy cyklicky smerom k vyššiemu poradovému číslu programu. Po dosiahnutí  zaradeného programu 
s najvyšším číslom dôjde k prechodu na začiatok t.j na zaradený program s najnižším poradovým číslom . 
 
Tlačidlo pre editáciu názvu programu. 

Po stlačení a podržaní tlačidla na dobu cca 2 sekundy sa zobrazí alfanumerická klávesnica pomocou ktorej 
je možné text editovať. Maximálna dĺžka textu je 20 znakov. 
 

Tlačidlo voľby prevodového pomeru nástavca. 
Po stlačení tlačidla sa zobrazí „vyskakovacie menu“ s ponukou možných prevodových pomerov: 

 
Stlačením príslušného tlačidla sa vyberie požadovaný prevodový pomer, alebo sa výber Prevodového pomeru zruší 
tlačidlom „ESC“. Ak chceme uložiť novú hodnotu prevodového pomeru trvalo do pamäte, je predtým nutné stlačiť tlačidlo 

ukladania do pamäte . Nový stav ukladania údaja do pamäte je indikovaný zmenou farby ikony . Tento stav je 
možné zrušiť opätovným stlačením tlačidla. 
 
Tlačidlo nastavenia krútiaceho momentu motora. 

Stlačením tlačidla sa spustí nastavovací mód, v ktorom sa tlačidlá umožňujúce zmenu hodnoty zobrazia 
červene. Hodnotu parametra môžeme meniť tlačidlami +/- . Novú hodnotu uložíme dočasne (do zmeny 
čísla programu) opätovným stlačením tlačidla s nastavovaným parametrom, alebo trvale do programu 

pomocou tlačidla . Tlačidlo je aktívne len v režime ENDODONTIC.  
 
Tlačidlo voľby módu činnosti motora NORM / AREV / AFWD 

Mod normal – Normal 
MX motor sa ovláda ako klasický mikromotor s tým rozdielom, že sa nastavujú otáčky a je možné nastaviť 
krútiaci moment. 

   *Poz. Mod auto-reverz - AREV 
    Mikromotor sa po dosiahnutí nastaveného limitného krútiaceho momentu začne otáčať  
    opačným smerom (ľavotočivé otáčky) a to až do uvoľnenia nožného ovládača. Reverzný  
    chod je signalizovaný blikaním svetla nástroja.  

   *Poz.Mod auto-forward – AFWD 
 
Mikromotor sa po dosiahnutí nastaveného limitného krútiaceho momentu začne otáčať opačným smerom (ľavotočivé 
otáčky) a to až do doby kým sa uvoľní, potom v tomto smere zostane podľa nastaveného času napr. AFt = 3,5 s a po jeho 
uplynutí sa vráti k pôvodným otáčkam (pravotočivé otáčky). Toto sa opakuje až do uvoľnenia nožného ovládača. Reverzný 
chod je signalizovaný blikaním svetla nástroja a zvukovou signalizáciou počas doby ATf. V tomto režime sa dá nastaviť 
doba reverzu: x,x sekúnd. 
Po stlačení tlačidla sa zobrazí „vyskakovacie menu“ s ponukou módov: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

             NORM 

             AREW 

             AFWD 

ESC 
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Stlačením príslušného tlačidla sa vyberie požadovaný mód činnosti motora, alebo sa výber módu motora zruší tlačidlom 

„ESC“. Ak chceme uložiť nový mód trvalo do pamäte, je predtým nutné stlačiť tlačidlo ukladania do pamäte . Nový 

stav ukladania údaja do pamäte je indikovaný zmenou farby ikony . Tento stav je možné zrušiť opätovným stlačením 
tlačidla. Tlačidlo je aktívne len ak je nástroj v kľude. 
 
Tlačidlo nastavenia času pre mód AUTOFORWARD. 

Toto tlačidlo je aktívne len v móde AUTOFORWARD. Stlačením tlačidla sa spustí nastavovací mód, 
v ktorom sa tlačidlá umožňujúce zmenu hodnoty zobrazia červene. Hodnotu parametra môžeme meniť 
tlačidlami +/- . Novú hodnotu uložíme dočasne (do zmeny čísla programu) opätovným stlačením tlačidla 

s nastavovaným parametrom, alebo trvale do programu pomocou tlačidla .  
 
Tlačidlo režimu práce s motorom.  

Sú možné dva režimy práce: ENDODONCIA, PREPARACIA. Podľa navoleného režimu sa sprístupnia 
jednotlivé položky nastavenia parametrov motora. Stláčaním tlačidla sa cyklicky opakujú oba režimy.  
Režim PREPARACIA umožňuje len mód normal pri maximálnom krútiacom momente. 

Režim ENDODONCIA umožňuje všetky módy – NORMAL/AREV/AFWD 
Tlačidlo je aktívne len ak je nástroj v kľude. 
 
Tlačidlo pre nastavenie množstva chladiacej vody. (len ak je tlačidlo aktívne) 

Stlačením tlačidla sa spustí nastavovací mód, v ktorom sa tlačidlá umožňujúce zmenu hodnoty zobrazia 
červene. Hodnotu parametra môžeme meniť tlačidlami +/- . Novú hodnotu uložíme dočasne (do zmeny čísla 
programu) opätovným stlačením tlačidla s nastavovaným parametrom, alebo trvale do programu pomocou 

tlačidla . Novú hodnotu môžeme zadať aj priamo cez číselnú klávesnicu po stlačení tlačidla . Tlačidlo je aktívne, 
len ak je zapnuté chladenie nástroja. 
 
Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie svetla nástroja.  

Stlačením tlačidla sa zapne -  / vypne -  osvetlenie nástroja. 
Pokiaľ nástroj umožňuje prepínanie dvoch farieb svetla (biele / modré UV), tak  

• krátkym stlačením tlačidla (čas < 1 sekunda) sa prepína farba svetla  /    a  

• dlhším stlačením tlačidla (čas >= 1 sekunda) sa zapne/vypne osvetlenie nástroja. 
 

Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie dofuku nástroja.  
 

Stlačením tlačidla sa zapne -  / vypne -  dofuk nástroja. Tlačidlo je aktívne, len ak je zapnuté chladenie. 
 

Tlačidlo pre zmenu smeru otáčania motora.  

Stlačením tlačidla sa prepne smer otáčania motora - . Tlačidlo je aktívne len v kľudovej polohe páky / pedála 
nožného ovládača. 
  

Tlačidlo pre zmenu pracovného režimu pedála / páky nožného ovládača.  
Zobrazenie indikuje diskrétny režim pedálu t.j. regulovaná veličina sa po stlačení pedála / páky nožného 
ovládača mení skokom na maximálnu nastavenú hodnotu a ďalej sa nemení s polohou pedála. Stlačením tlačidla 
sa zobrazí: 

 
Pedál v analógovom režime  

Regulovaná veličina sa po stlačení pedála / páky nožného ovládača zväčšuje úmerne výchylke pedála / páky 
nožného ovládača až do maximálnej hodnoty pri plnej výchylke pedála / páky nožného ovládača. 
Tlačidlo je aktívne len ak je nástroj v kľude. 

 
Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie a nastavenie chladenia nástroja.  

Krátkym stlačením tlačidla sa zapne / vypne nastavený typ chladenia nástroja. 
Stlačením a podržaním tlačidla na dobu cca 2 sekundy sa zobrazí „vyskakovacie menu“ s ponukou možností: 

 Uložiť do pamäte 

 Spray 

 Voda 

ESC Zrušiť voľbu 

Ak chceme uložiť zmenený typ chladenia nástroja trvalo do pamäte, je predtým nutné stlačiť tlačidlo ukladania do pamäte 

. Nový  stav ukladania údaja do pamäte je indikovaný zmenou farby ikony  

. Tento stav je  možné zrušiť opätovným stlačením tlačidla. 
Tlačidlo pre korekciu polohy pacienta  
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Krátkym stlačením tlačidla sa zobrazí obrazovka pre ovládanie základných pohybov kresla a je možné urobiť 
korekciu polohy pacienta. Z obrazovky je návrat stlačením tlačidla ESC, alebo uvedením nástroja do chodu. 
Korekciu polohy pacienta pri vytiahnutom nástroji je možné vykonať aj pomocou základných pohybov kresla 
ovládaných z nožného ovládača. 

Pokiaľ sa pri vytiahnutom nástroji zmení niektorý parameter na displeji bez následného stlačenia , dôjde len 
k dočasnému uloženiu zmeneného parametra. Táto zmena zostane uložená pokiaľ sa nezmení program nástroja (Prog 1 
– 9). Zmena zostane zachovaná aj po vypnutí a zapnutí stomatologickej súpravy.  

Pokiaľ chcete zrušiť dočasné nastavenie, stlačte tlačidlo  a vyberte súčasný program. Dáta sa prepíšu údajmi z 
pamäte pre daný program. Ak chcete zmenu parametra uložiť natrvalo do príslušného programu, musíte po vykonaní 

zmeny stlačiť , alebo po zmene všetkých požadovaných parametrov bez ukladania tlačidlom  ,stlačte 

tlačidlo   po dobu cca 2 sec. 
 
Po vybratí sa mikromotor uvedie do činnosti vychýlením páky nožného ovládača doprava, resp. stlačením pedála nožného 
ovládača kombinovaného. Pričom pri plnom vychýlení má mikromotor výkon, ktorý je zobrazený na displeji. Ukončenie 
činnosti je po vrátení páky (pedála) nožného ovládača do začiatočnej polohy. Po ukončení činnosti sa odporúča použiť 
funkciu CHIPBLOWER. Výkon mikromotora je možné nastaviť tlačidlami + / - v rozsahu 0-100% 
pri vybratom nástroji v kľude, alebo keď je v činnosti a páka / pedál nožného ovládača je v maximálnej polohe. Pri práci s 
nástrojom sa dá výkon plynule meniť pedálom, alebo pákou nožného ovládača v analógovom režime od 0 po maximálnu 
nastavenú hodnotu. 

Keď prevádzkový čas nástroja dosiahne mazací interval, na displeji sa zobrazí alarm mazania nástroja  a zaznie 
zvukový signál. Toto sa bude opakovať pri každom ďalšom použití nástroja, pokiaľ informácia o potrebe mazania nebude 
zrušená stlačením tlačidla OK v obrazovke alarmov.  
 
 
Voľba funkcie ľavého / pravého bočného tlačidla nožného ovládača pre obrazovky nástrojov 

Stlačením tlačidla v jeho ľavej / pravej časti sa zobrazí „vyskakovacie menu“ s ponukou funkcií. Vyberte 
požadovanú funkciu stlačením príslušného tlačidla. Ak nechcete zmenu stlačte tlačidlo „ESC“. Nastavenie 
treba vykonať zvlášť pre ľavé a pravé bočné tlačidlo nožného ovládača. Vybrať možno len funkcie, ktoré sú 

predaný nástroj platné. Ostatné sú blokované. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka  

Dostupnosť jednotlivých symbolov na displeji a možnosť nastavovania jednotlivých   parametrov a ich hraníc je 
závislá na type použitého motora. Pred použitím nástroja je potrebné sa oboznámiť  s jeho možnosťami podľa 
údajov výrobcu nástroja. 

 
 
 

 Funkcia Chipblower 

 Chladenie nástroja ON/OFF 

 Prepínanie smeru otáčania motora  

 
Osvetlenie nástroja ON/OFF 

 Hlavné svietidlo ON/OFF 

 
Zvonček  

 Plnenie pohára 

 Oplach misy 

 
Žiadna funkcia 

 Prepínanie programov nástroja 

 

Prepínanie farby svetla nástroja biela/modrá (platí pre 
motory DENSIM DX BLUE, DENSIM DX PRO BLUE) 
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8.1.9 Chirurgický mikromotor s peristaltickou pumpou DX SRG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po vybratí nástroja sa zobrazia údaje o jeho nastavení. Ich význam je nasledovný:  
 
Typ nástroja 
Pokiaľ je bargraf neaktívny, zobrazuje sa v ňom typ práve používaného nástroja. 
Bargraf v aktívnom stave graficky zobrazuje informatívnu hodnotu hlavného parametra (výkon). 

 
Tlačidlá rýchlej predvoľby otáčok motora.  
Stlačením príslušného tlačidla dôjde k zmene nastavenia výkonu (otáčok) na danú hodnotu. 
Tento údaj sa ukladá automaticky do dočasnej pamäte programu. 
 

Tlačidlo pre nastavenie otáčok motora.  
Stlačením tlačidla sa spustí nastavovací mód, v ktorom sa tlačidlá umožňujúce zmenu hodnoty zobrazia 
červene. Hodnotu parametra môžeme meniť tlačidlami +/- . Novú hodnotu uložíme dočasne (do zmeny čísla 
programu) opätovným stlačením tlačidla s nastavovaným parametrom, alebo trvale do programu pomocou 

tlačidla .  

Novú hodnotu môžeme zadať aj priamo cez číselnú klávesnicu po stlačení tlačidla . 
 
Tlačidlo pre výber programu. 

Po stlačení tlačidla sa zobrazí „vyskakovacie menu“ s ponukou programov. 

 
 
Stlačením príslušného tlačidla sa vyberie požadovaný program, alebo sa výber programu   
zruší tlačidlom „ESC“. 
Dlhším podržaním tlačidla (cca 2 sec) sa uložia všetky zmenené a neuložené parametre nastavenia nástroja do pamäte 
programu. 
Proces uloženia je indikovaný zmenou farby ikony a zvukovým signálom (2 krátke pípnutia).  

 
Po zaznení zvukového signálu sú do trvalej pamäte programu hromadne prepísané všetky  
dáta, ktoré boli uložené v dočasnej pamäti programu . 
 
 
 

                                                                                        
 
                            
                              
                         
 
                   
 

 

> 1000                  > 5000                   > 20000                   > 40000 

                                 P1        PROGRAM 1 

12.AUG           12:12  

 

 
 

  

    

             TYP  NÁSTROJA 

  
 DR.SMITH     TYP 

                    
 

      40 000 
     X1/min 
 

                               1:1 3.5 Ncm 

                               40%                                          
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Tlačidlo pre zaradenie programu do prepínania z nožného ovládača 
Stlačením tlačidla sa príslušný program zaradí , alebo vyradí  z prepínania programov pomocou 

bočného tlačidla nožného ovládača. 

Ak je navolená funkcia bočného tlačidla nožného ovládača P#, tak stláčaním tohto tlačidla sa prepínajú 
zaradené programy cyklicky smerom k vyššiemu poradovému číslu programu. Po dosiahnutí  zaradeného programu 
s najvyšším číslom dôjde k prechodu na začiatok t.j na zaradený program s najnižším poradovým číslom . 
 
Tlačidlo pre editáciu názvu programu. 

Po stlačení a podržaní tlačidla na dobu cca 2 sekundy sa zobrazí alfanumerická klávesnica pomocou ktorej 
je možné text editovať. Maximálna dĺžka textu je 20 znakov. 
 

Tlačidlo voľby prevodového pomeru nástavca. 
Po stlačení tlačidla sa zobrazí „vyskakovacie menu“ s ponukou možných prevodových pomerov 

 
 
Stlačením príslušného tlačidla sa vyberie požadovaný prevodový pomer, alebo sa výber 
Prevodového pomeru zruší tlačidlom „ESC“. Ak chceme uložiť novú hodnotu prevodového 

pomeru trvalo do pamäte, je predtým nutné stlačiť tlačidlo ukladania do pamäte . Nový 

stav ukladania údaja do pamäte je indikovaný zmenou farby ikony . Tento stav je 
možné zrušiť opätovným stlačením tlačidla. 
 
Tlačidlo nastavenia krútiaceho momentu motora. 

Stlačením tlačidla sa spustí nastavovací mód, v ktorom sa tlačidlá umožňujúce zmenu hodnoty zobrazia 
červene. Hodnotu parametra môžeme meniť tlačidlami +/- . Novú hodnotu uložíme dočasne (do zmeny čísla 
programu) opätovným stlačením tlačidla s nastavovaným parametrom, alebo trvale do programu pomocou 

tlačidla . Tlačidlo je aktívne len v režime ENDODONTIC.  
 
Tlačidlo pre aktiváciu / deaktiváciu peristaltickej pumpy 

Stlačením tlačidla sa aktivuje -  / deaktivuje -   spustenie peristaltickej pumpy. Ak je zapnutá ,  tak 
sa spustí peristaltická pumpa pri vychýlení páky / pedála nožného ovládača a činnosti nástroja. 
 

Tlačidlo pre nastavenie prietoku a nútené spustenie peristaltickej pumpy. 
Tlačidlo je rozdelené na dve časti a je aktívne iba ak je aktivovaná peristaltická pumpa. Stlačením tlačidla 

v pravej časti -  40% sa nastavuje prietok média cez pumpu. Spustí sa nastavovací mód, v ktorom sa 
tlačidlá umožňujúce zmenu hodnoty zobrazia červene.   

Hodnotu parametra môžeme meniť tlačidlami +/- . Novú hodnotu uložíme dočasne (do zmeny čísla programu) opätovným 

stlačením tlačidla s nastavovaným parametrom, alebo trvale do programu pomocou tlačidla . Novú hodnotu 

môžeme zadať aj priamo cez číselnú klávesnicu po stlačení tlačidla . 

Stlačením tlačidla v ľavej časti -  sa spustí nútený chod peristaltickej pumpy pri vychýlení páky / pedála nožného 

ovládača aj keď je motor v kľude. Tento stav trvá, kým ju nevypneme opätovným stlačením tlačidla . 
 
 
Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie svetla nástroja.  

Stlačením tlačidla sa zapne -  / vypne -  osvetlenie nástroja. 
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Tlačidlo pre zmenu smeru otáčania motora 

Stlačením tlačidla sa prepne smer otáčania motora - . Tlačidlo je aktívne len v kľudovéj polohe páky / pedála 
nožného ovládača. 
  

Tlačidlo pre zmenu pracovného režimu pedála / páky nožného ovládača.  
Zobrazenie indikuje diskrétny režim pedálu t.j. regulovaná veličina sa po stlačení pedála / páky nožného ovládača 
mení skokom na maximálnu nastavenú hodnotu a ďalej sa nemení s polohou pedála. Stlačením tlačidla sa 
zobrazí: 

 
Pedál v analógovom režime  

Regulovaná veličina sa po stlačení pedála / páky nožného ovládača zväčšuje úmerne výchylke pedála / páky 
nožného ovládača až do maximálnej hodnoty pri plnej výchylke pedála / páky nožného ovládača. 
Tlačidlo je aktívne len ak je nástroj v kľude. 

 
Tlačidlo pre korekciu polohy pacienta  

Krátkym stlačením tlačidla sa zobrazí obrazovka pre ovládanie základných pohybov kresla a je možné urobiť 
korekciu polohy pacienta. Z obrazovky je návrat stlačením tlačidla ESC, alebo uvedením nástroja do chodu. 

Korekciu polohy pacienta pri vytiahnutom nástroji je možné vykonať aj pomocou základných pohybov kresla 

ovládaných z nožného ovládača. 

Pokiaľ sa pri vytiahnutom nástroji zmení niektorý parameter na displeji bez následného stlačenia , dôjde len 
k dočasnému uloženiu zmeneného parametra. Táto zmena zostane uložená pokiaľ sa nezmení program nástroja (Prog 1 
– 9). Zmena zostane zachovaná aj po vypnutí a zapnutí stomatologickej súpravy. Pokiaľ chcete zrušiť dočasné nastavenie, 

stlačte tlačidlo  a vyberte súčasný program. Dáta sa prepíšu údajmi z pamäte pre daný program. Ak chcete zmenu 

parametra uložiť natrvalo do príslušného programu, musíte po vykonaní zmeny stlačiť , alebo po zmene všetkých 

požadovaných parametrov bez ukladania tlačidlom  ,stlačte tlačidlo   po dobu cca 2 sec. 
Po vybratí sa mikromotor uvedie do činnosti vychýlením páky nožného ovládača doprava, resp. stlačením pedála nožného 
ovládača kombinovaného. Pričom pri plnom vychýlení má mikromotor výkon, ktorý je zobrazený na displeji. Ukončenie 
činnosti je po vrátení páky (pedála) nožného ovládača do začiatočnej polohy. Po ukončení činnosti sa odporúča použiť 
funkciu CHIPBLOWER. Výkon mikromotora je možné nastaviť tlačidlami + / - v rozsahu 0-100% 
pri vybratom nástroji v kľude, alebo keď je v činnosti a páka / pedál nožného ovládača je v maximálnej polohe. Pri práci s 
nástrojom sa dá výkon plynule meniť pedálom, alebo pákou nožného ovládača v analógovom režime od 0 po maximálnu 
nastavenú hodnotu. 

Keď prevádzkový čas nástroja dosiahne mazací interval, na displeji sa zobrazí alarm mazania nástroja  a zaznie 
zvukový signál. Toto sa bude opakovať pri každom ďalšom použití nástroja, pokiaľ informácia o potrebe mazania nebude 
zrušená stlačením tlačidla OK v obrazovke alarmov.  
 
Voľba funkcie ľavého / pravého bočného tlačidla nožného ovládača pre obrazovky nástrojov 

Stlačením tlačidla v jeho ľavej / pravej časti sa zobrazí „vyskakovacie menu“ s ponukou funkcií. Vyberte 
požadovanú funkciu stlačením príslušného tlačidla. Ak nechcete zmenu stlačte tlačidlo „ESC“. Nastavenie 
treba vykonať zvlášť pre ľavé a pravé bočné tlačidlo nožného ovládača. Vybrať možno len funkcie, ktoré sú 

predaný nástroj platné. Ostatné sú blokované. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.10 Scaler - Odstraňovač zubného kameňa OZK 

 Funkcia Chipblower 

 Chladenie nástroja ON/OFF 

 Prepínanie smeru otáčania motora  

 
Osvetlenie nástroja ON/OFF 

 Hlavné svietidlo ON/OFF 

 
Zvonček  

 Plnenie pohára 

 Oplach misy 

 
Žiadna funkcia 

 Prepínanie programov nástroja 

 

Prepínanie farby svetla nástroja biela/modrá (platí pre 
motory DENSIM DX BLUE, DENSIM DX PRO BLUE) 
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Po vybratí nástroja sa zobrazia údaje o jeho nastavení. Ich význam je nasledovný: 
 
Typ nástroja 
Pokiaľ je bargraf neaktívny, zobrazuje sa v ňom typ práve používaného nástroja. 
Bargraf v aktívnom stave graficky zobrazuje informatívnu hlavného parametra (výkon). 

 
Tlačidlá rýchlej predvoľby výkonu OZK.  
Stlačením príslušného tlačidla dôjde k zmene nastavenia výkonu na danú hodnotu. Tento údaj sa ukladá 
automaticky do dočasnej pamäte programu.  
 
 

Tlačidlo pre nastavenie výkonu OZK.  
Stlačením tlačidla sa spustí nastavovací mód, v ktorom sa tlačidlá umožňujúce zmenu hodnoty zobrazia 
červene. Hodnotu parametra môžeme meniť tlačidlami +/- . Novú hodnotu uložíme dočasne (do zmeny čísla 
programu) opätovným stlačením tlačidla s nastavovaným parametrom, alebo trvale do programu pomocou 

tlačidla . Novú hodnotu môžeme zadať aj priamo cez číselnú klávesnicu po stlačení tlačidla . 
 
Tlačidlo pre výber programu. 

Po stlačení tlačidla sa zobrazí „vyskakovacie menu“ s ponukou programov. 

 
Stlačením príslušného tlačidla sa vyberie požadovaný program, alebo sa výber programu   
zruší tlačidlom „ESC“. 
Dlhším podržaním tlačidla (cca 2 sec) sa uložia všetky zmenené a neuložené parametre nastavenia nástroja do pamäte 
programu. 
Proces uloženia je indikovaný zmenou farby ikony a zvukovým signálom (2 krátke pípnutia).  

 
Po zaznení zvukového signálu sú do trvalej pamäte programu hromadne prepísané všetky  
dáta, ktoré boli uložené v dočasnej pamäti programu . 
 

                                                                                        
 
                            
                              
                         
 
                   
 

 

  > 25%                     > 50%                     > 75%                   > 100% 
 

                           P1        PROGRAM 1 

12.AUG           12:12  

                                33% 

  

 
 

  

    

             TYP  NÁSTROJA 

  
 DR.SMITH     TYP 

                    
 

      100 
        % 

      ENDO 
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Tlačidlo pre zaradenie programu do prepínania z nožného ovládača 
Stlačením tlačidla sa príslušný program zaradí , alebo vyradí  z prepínania programov pomocou 

bočného tlačidla nožného ovládača. 

Ak je navolená funkcia bočného tlačidla nožného ovládača P#, tak stláčaním tohto tlačidla sa prepínajú 
zaradené programy cyklicky smerom k vyššiemu poradovému číslu programu. Po dosiahnutí  zaradeného 

programu s najvyšším číslom dôjde k prechodu na začiatok t.j na zaradený program s najnižším poradovým číslom . 
 
Tlačidlo pre editáciu názvu programu. 

Po stlačení a podržaní tlačidla na dobu cca 2 sekundy sa zobrazí alfanumerická klávesnica pomocou 
ktorej je možné text editovať. Maximálna dĺžka textu je 20 znakov. 
 

Tlačidlo pre voľbu pracovného módu. 
Toto tlačidlo je aktívne len pre nástroj, ktorý to umožňuje. Po stlačení tlačidla sa zobrazí „vyskakovacie 
menu“ s ponukou módov (v závislosti od typu nástroja): 

 
Stlačením príslušného tlačidla sa vyberie požadovaný mód činnosti nástroja, alebo sa výber módu zruší tlačidlom „ESC“. 

Ak chceme uložiť nový mód trvalo do pamäte, je predtým nutné stlačiť tlačidlo ukladania do pamäte . Nový stav 

ukladania údaja do pamäte je indikovaný zmenou farby ikony . Tento stav je možné zrušiť opätovným stlačením 
tlačidla. 
 
Tlačidlo pre nastavenie množstva chladiacej vody. (len ak je tlačidlo aktívne) 

Stlačením tlačidla sa spustí nastavovací mód, v ktorom sa tlačidlá umožňujúce zmenu hodnoty zobrazia 
červene. Hodnotu parametra môžeme meniť tlačidlami +/- .  
Novú hodnotu uložíme dočasne (do zmeny čísla programu) opätovným stlačením tlačidla s nastavovaným 

parametrom, alebo trvale do programu pomocou tlačidla . Novú hodnotu môžeme zadať aj priamo cez číselnú 

klávesnicu po stlačení tlačidla .Tlačidlo je aktívne, len ak je zapnuté chladenie nástroja. 
 
Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie svetla nástroja.  

Stlačením tlačidla sa zapne -  / vypne -  osvetlenie nástroja. 
  

 
Tlačidlo pre zmenu pracovného režimu pedála / páky nožného ovládača.  

Tlačidlo je aktívne, len ak je povolený režim riadenia výkonu. Zobrazenie indikuje diskrétny režim pedálu t.j. 
regulovaná veličina sa po stlačení pedála / páky nožného ovládača mení skokom na maximálnu nastavenú 
hodnotu a ďalej sa nemení s polohou pedála. Stlačením tlačidla sa zobrazí: 

 
Pedál v analógovom režime  

Regulovaná veličina sa po stlačení pedála / páky nožného ovládača zväčšuje úmerne výchylke pedála / páky 
nožného ovládača až do maximálnej hodnoty pri plnej výchylke pedála / páky nožného ovládača. 
Tlačidlo je aktívne len ak je nástroj v kľude. 

 
Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie a nastavenie chladenia nástroja.  

Krátkym stlačením tlačidla sa zapne / vypne nastavený typ chladenia nástroja. 
Stlačením a podržaním tlačidla na dobu cca 2 sekundy sa zobrazí „vyskakovacie menu“ s ponukou možností: 

 Uložiť do pamäte 

 Spray 

 Voda 

ESC Zrušiť voľbu 

 
Ak chceme uložiť zmenený typ chladenia nástroja trvalo do pamäte, je predtým nutné stlačiť tlačidlo ukladania do pamäte 

. Nový  stav ukladania údaja do pamäte je indikovaný zmenou farby ikony  

. Tento stav je  možné zrušiť opätovným stlačením tlačidla. 
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Tlačidlo pre korekciu polohy pacienta  
Krátkym stlačením tlačidla sa zobrazí obrazovka pre ovládanie základných pohybov kresla a je možné urobiť 
korekciu polohy pacienta. Z obrazovky je návrat stlačením tlačidla ESC, alebo uvedením nástroja do chodu. 
Korekciu polohy pacienta pri vytiahnutom nástroji je možné vykonať aj pomocou základných pohybov kresla 

ovládaných z nožného ovládača. 

Pokiaľ sa pri vytiahnutom nástroji zmení niektorý parameter na displeji bez následného stlačenia , dôjde len 
k dočasnému uloženiu zmeneného parametra. Táto zmena zostane uložená pokiaľ sa nezmení program nástroja (Prog 1 
– 9). Zmena zostane zachovaná aj po vypnutí a zapnutí stomatologickej súpravy.  

Pokiaľ chcete zrušiť dočasné nastavenie, stlačte tlačidlo  a vyberte súčasný program. Dáta sa prepíšu údajmi z 
pamäte pre daný program. Ak chcete zmenu parametra uložiť natrvalo do príslušného programu, musíte po vykonaní 

zmeny stlačiť , alebo po zmene všetkých požadovaných parametrov bez ukladania tlačidlom  ,stlačte 

tlačidlo   po dobu cca 2 sec. 
Po vybratí sa OZK uvedie do činnosti vychýlením páky nožného ovládača doprava, resp. stlačením pedála nožného 
ovládača kombinovaného. Pričom pri plnom vychýlení má OZK výkon, ktorý je zobrazený na displeji. Ukončenie činnosti 
je po vrátení páky (pedála) nožného ovládača do začiatočnej polohy. Po ukončení činnosti sa odporúča použiť funkciu 
CHIPBLOWER. Výkon OZK je  možné nastaviť tlačidlami + / - v rozsahu 0-100% 
pri vybratom nástroji v kľude, alebo keď je v činnosti a páka / pedál nožného ovládača je v maximálnej polohe. Pri práci s 
nástrojom sa dá výkon plynule meniť pedálom, alebo pákou nožného ovládača v analógovom režime od 0 po maximálnu 
nastavenú hodnotu. 
 
Poznámka 

Pri vrátení OZK do držiaka svetlo zhasne. OZK treba vrátiť do držiaka vždy až po ukončení činnosti (páka / pedál 
nožného ovládača je v základnej polohe).  
 

Voľba funkcie ľavého / pravého bočného tlačidla nožného ovládača pre obrazovky nástrojov 
Stlačením tlačidla v jeho ľavej / pravej časti sa zobrazí „vyskakovacie menu“ s ponukou funkcií. Vyberte 
požadovanú funkciu stlačením príslušného tlačidla. Ak nechcete zmenu stlačte tlačidlo „ESC“. Nastavenie 
treba vykonať zvlášť pre ľavé a pravé bočné tlačidlo nožného ovládača. Vybrať možno len funkcie, ktoré sú 

predaný nástroj platné. Ostatné sú blokované !  
 
 
 
 
 

 Funkcia Chipblower 

 Chladenie nástroja ON/OFF 

 Prepínanie smeru otáčania motora  

 
Osvetlenie nástroja ON/OFF 

 Hlavné svietidlo ON/OFF 

 
Zvonček  

 Plnenie pohára 

 Oplach misy 

 
Žiadna funkcia 

 Prepínanie programov nástroja 

 

Prepínanie farby svetla nástroja biela/modrá (platí pre 
motory DENSIM DX BLUE, DENSIM DX PRO BLUE) 
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8.2 Nožný ovládač 
UNO 

ľavé vrchné tlačidlo 
-nasadacia poloha 

 

 

pravé vrchné tlačidlo  
–vyvolanie pamäťovej polohy kresla 
/ predposledná poloha 

ľavé spodné tlačidlo  
- voliteľná funkcia 

 

pravé spodné tlačidlo  
-voliteľná funkcia 

páka 
- štart s plynulou reguláciou 

- začiatočná poloha (oplach) 
 

Krížový spínač  
-na ovládanie kresla  

 

NOK 

ľavé vrchné tlačidlo  
– nasadacia poloha 

 

Krížový spínač  
-na ovládanie kresla 

ľavé spodné tlačidlo  
– voliteľná funkcia 

pravé vrchné tlačidlo  
-vyvolanie pamäťovej polohy kresla 
/ predposledná poloha  

pedál  
- štart s plynulou reguláciou  

- začiatočná poloha (oplach) 

pravé spodné tlačidlo  
-voliteľná funkcia 

 
Stlačením tlačidla s voliteľnou funkciou CHIPBLOWER na nožnom ovládači pri nástrojoch mikromotor a turbína dôjde k 
prefúknutiu chladiaceho vzduchu koncovky nástroja.  
 
Pákou nožného ovládača sa uvádzajú nástroje do činnosti pričom pri mikromotore, turbíne je možné vychýlením páky 
nožného ovládača ovládať otáčky mikromotora, turbíny (od 0 až po hodnotu nastavenú na displeji), v prípade použitia 
UOZK, kautеra sa dá vychýlením páky nožného ovládača regulovať výkon (od minima až po hodnotu nastavenú na displeji).  
 
Tlačidlá NASADACIA POLOHA, PREDPOSLEDNÁ POLOHA a KRÍŽOVÝ SPÍNAČ NA OVLÁDANIE KRESLA sú určené 
na ovládanie kresla. 
 

Pamäťové polohy sa vyvolajú stlačením tlačidla PAMӒŤOVÁ POLOHA + pohyb krížového ovládača – smerom hore = 

 , smerom dole =  , smerom doľava = , smerom doprava = . 
Druhé stlačenie / pohyb krížového ovládača musí nastať do dvoch sekúnd po stlačení tlačidla PAMӒŤOVÁ POLOHA, inak 

sa poloha nevyvolá. 
 

Ak nie je vybratý nástroj: 
Vychýlením páky / pedála nožného ovládača minimálne do 1/3 dráhy sa vyvolá oplach misy.  
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Bezdrôtový nožný ovládač (len na objednávku) 

 

Bezdrôtový nožný ovládač je dodávaný s odpojenou batériou kvôli nežiadúcemu vybíjaniu batérie počas 
doby prepravy a skladovania. Uvedenie nožného ovládača do prevádzky musí byť vykonané vždy 
autorizovaným servisným technikom. 

 
Funkcia tlačidiel a spôsob ovládania je identický s klasickým nožným ovládačom. Rozdiel je v spôsobe prenosu dát medzi 
ovládačom a súpravou. Zatiaľ čo u klasického nožného ovládača je prenos dát cez pripojený kábel, u bezdrôtového 
nožného ovládača je prenos dát pomocou rádiových vĺn bez nutnosti kábla.  
 
Štandardné prepojenie bezdrôtového nožného ovládača s kreslom. 
Vysielač je umiestnený vo vnútri nožného ovládača a je napájaný z batérie. 
Prijímač je pripojený ku kreslu a je napájaný priamo z kresla. 
 

 
 

Vysielač 
Napájanie nožného ovládača je zabezpečené z dvoch akumulátorov NiMH 1,2V / 1800-2400 mAh. 
Výdrž akumulátorov je minimálne 2 mesiace v štandardnej prevádzke. Potreba nabíjania je indikovaná na PRIJÍMAČI 

pravidelným blikaním LED diódy na červeno, alebo na displeji symbolom  
Po začatí signalizácie potreby dobitia akumulátorov je možné s nožným ovládačom pracovať ešte niekoľko hodín bez 
potreby pripojenia k nabíjaniu.  
 

Nabíjanie batérií nožného ovládača: 
Nabíjanie sa aktivuje zapojením prepojovacieho kábla medzi súpravu a nožný ovládač. Počas nabíjania je naďalej možné 
RF nožný ovládač používať – funguje ako klasický káblový nožný ovládač.  

Nabíjanie  trvá približne 3 hodiny a je ukončené automaticky po nabití akumulátora.  
Ukončenie nabíjania je signalizované na displeji symbolom . 

 
Z hľadiska zabezpečenia správnej funkcie nožného ovládača a súpravy je nutné pripájať a odpájať kábel nožného 
ovládača pri vypnutej súprave.  
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WiFi Prijímač 
 
 

 
 
Tlačidlo PAIR - slúži na párovanie vysielača s prijímačom 
Tlačidlo RESET - inicializácia zariadenia pri zmene nastavení, alebo pri nesprávnej funkcii nožného ovládača. 
LED1 (ON/RCV)  - signalizuje pripojenie napájacieho napätia a detekciu vysielacích povelov z vysielača. 
LED2 (BATTERY) - signalizuje stav nabitia akumulátorov vysielača 
 
Možné stavy nabitia akumulátorov (LED2): 
▪ Svieti na zeleno – batéria je plne nabitá 
▪ Svieti oranžovo – batéria je čiastočne vybitá 
▪ Svieti červeno – batéria je takmer vybitá 
▪ Bliká červeno – je potrebné dobiť batériu 
 
Postup pri nabíjaní batérie nožného ovládača: 
1. Vytiahnite prijímač z terminálu. 
2. Do terminálu namiesto prijímača signálu pripojte konektor kábla pre nabíjanie batérie nožného ovládača. 
3. Druhý koniec kábla pripojte do terminálu na zadnej strane NO UNO RF. 
4. Nabíjanie je signalizované znakom blesku na indikátore stavu nabitia batérie ...... na displeji stolíka lekára. 
5. Batéria je plne nabitá vtedy, keď na indikátore stavu batérie zmizne znak blesku  
6. Vytiahnite kábel napájania z obidvoch terminálov. 
7. Pripojte prijímač do terminálu. 
 

 

Ak nastane chyba na vysielači počas práce, stratí sa signál a prijímač nedostane nový alebo potvrdzujúci 
signál do 2 sekúnd, prijímač automaticky posiela signál do súpravy ako pri pedáli v nulovej polohe t.j. dôjde 
k prerušeniu činnosti práve používaného nástroja. 

 
Párovanie prijímača a vysielača: 
Každý vysielač má jedinečnú a neopakovateľnú adresu nastavenú výrobcom. Z výroby prichádza vysielač spárovaný 
s prijímačom. Ak sa stane, že vysielač nie je spárovaný s prijímačom (pri povele z nožného ovládača LED1 nebliká), 
alebo pri výmene nožného ovládača, prípadne prijímača, je nevyhnutné najprv spárovať nožný ovládač s prijímačom. 
(Nastavenie musí vykonať servisný pracovník podľa Návodu na servis). 
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Súpis možných chybových stavov 

Porucha Možná príčina Riešenie 

Prijímač nefunguje - nesvieti 
LED 1 
  
  

Prijímač je bez 
napájania 
  

Skontrolujte, či je zapnutá zubná súprava 

Skontrolujte správne pripojenie prijímača k zubnej súprave 

Prijímač je chybný 
Prepojte nožný ovládač a súpravu prostredníctvom kábla a 
kontaktujte autorizovaný servis 

Prijímač funguje –  
LED 1 svieti, ale prijímač 
neprijíma povely z ovládača 
  
  

Vybitá batéria nožného 
ovládača  

Prostredníctvom indikátora stavu batérie na displeji stolíka 
lekára skontrolujte stav nabitia batérie 

Nabite batériu nožného ovládača 

Prijímač, alebo vysielač 
je chybný 

Kontaktujte autorizovaný servis 

Prekážky v prenose 
Zabezpečte priamu viditeľnosť medzi vysielačom a 
prijímačom 

Pri maximálnom vychýlení 
pedálu, výkon nástrojov 
nedosahuje maximum 

Uvoľnený / poškodený 
potenciometer 

Vypnite zubnú súpravu a kontaktujte autorizovaný servis 

Pri pedále v začiatočnej polohe 
sa nástroje stále točia 

Uvoľnený spínač pre 
štart 

Vypnite zubnú súpravu a kontaktujte autorizovaný servis 

Pedál sa samočinne nevracia do 
východiskovej, základnej polohy 

Vyskočená / prasknutá 
pružina pedálu 

Vypnite zubnú súpravu a kontaktujte autorizovaný servis 

Tlačidlo pre ovládanie pohybu 
kresla je stále stlačené 

Poškodená penová 
pružina tlačidla 

Vypnite zubnú súpravu a kontaktujte autorizovaný servis 

 
 
 
Technické údaje: 

Vysielač 

Napájacie napätie  
               – cez kábel 
               – batéria 

 
10-36 V DC (nominálne 24 V) 
2,4 V DC 2xAA NiMH 1200 mAh (GP Recyko+ alebo sanyo eneloop) 

Frekvencia 2400-2464 MHz 

Výdrž batérie 2 mesiace 

Dosah vysielača Minimálne 2 metre 

Vysielací výkon -18 dBm podľa nastavenia SW až do 4 dBm 

Typ modulácie GFSK 

 
 

Prijímač 

Napájanie 24 V DC 

Frekvencia 2400-2464 MHz 
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8.3 Pľuvadlový blok 
Fľaša s destilovanou vodou 
Fľaša s destilovanou vodou je umiestnená v pľuvadlovom bloku a prístupná po otvorení dvierok pľuvadlového bloku. 
Destilovaná voda z fľaše je privedená do nástrojov na ovládacom paneli lekára a striekačky na stolíku sestry.   
 
Dopĺňanie destilovanej vody: 

• otvoriť dvere pľuvadlového bloku 

• prepnúť trojpolohový prepínač v pľuvadlovom bloku do polohy   

• vysunúť fľašu z vnútorného priestoru pľuvadlového bloku 

• vyskrutkovať fľašu 

• doplniť do fľaše destilovanú vodu 

• fľašu zaskrutkovať tak, aby neunikal tlakový vzduch pri práci 

• zasunúť fľašu do vnútorného priestoru pľuvadlového bloku 

• prepnúť trojpolohový prepínač do polohy DESTIL  

• skontrolovať, či z fľaše neuniká vzduch 

• zatvoriť dvere pľuvadlového bloku 
 

V prípade vyčerpania destilovanej vody tak, že sa do rozvodov vody dostane vzduch, odporúča sa vodné cesty nástrojov, 
ktoré vodu používajú, odvzdušniť vystreknutím vody z nich, až kým nepôjde z nástrojov voda bez vzduchových bublín. 
 
Dopĺňanie destilovanej vody sa musí vykonať tak, aby nedošlo k vniknutiu cudzích látok do nej, ku zmene jej kvality a 
zloženia. Je nutné použiť destilovanú vodu určenú pre zdravotnícke účely, s maximálnou elektrickou vodivosťou vody do 
2000 µS/cm.  
Nepoužívať demineralizovanú vodu pre technické účely ! 
Výrobca doporučuje výmenu fľaše na destilovanú vodu raz za rok.  
 
 
Centrálny rozvod vody  
Ak je na chladenie nástroja používaná voda z centrálneho rozvodu, nie je potrebné dopĺňať destilovanú vodu do fľaše – 
funkcia CENTRAL. Táto funkcia sa aktivuje prepnutím prepínača umiestneného v pľuvadlovom bloku do polohy CENTRAL 

. 

 
 



     NÁVOD NA POUŽITIE                              DC 310, DL 210, DC 350, DL 320 

UM_SK_DC310_DL210_DC350_DL320_m2015_2020-01_ver2.0                                                                                                        51 / 67 

8.3.1 Stolík sestry 

 

                           
 
                   Stolík sestry                                                           Klávesnica stolíka sestry 
 

 

Klávesnica stolíka sestry 
Funkcie tlačidiel sú identické s tlačidlami na displeji lekára. 
Z klávesnice stolíka sestry nie je možné programovanie polôh stomatologického kresla. 
 

8.3.2 Dvojdržiak 

Nástroje umiestnené v držiaku sú po vybratí pripravené na činnosť. V držiaku môže byť okrem 
odsliňovača umiestnená polymerizačná lampa, striekačka, veľká a malá odsávačka. Taktiež sa na 
ňom nachádzajú tlačidlá na ovládanie plnenia pohára a oplachu misy (bez TIMERU). Tieto tlačidlá 
nemajú možnosť vyvolať plnenie pohára a oplach misy na nastavený čas. Plnenie pohára a oplach 
misy sú funkčné len po dobu stlačenia tlačidla 
 

8.3.3 Vybavenie pľuvadlového bloku 

Bezpečnostný prvok pre stolík sestry 
 

Účel  
Bezpečnostný prvok na ramene sestry rieši vzájomnú kolíziu kresla a súpravy. 
 

Použitie  
V prípade pohybu sedacej časti kresla nahor, alebo opory chrbta nahor môže dôjsť ku kolízii opory chrbta kresla s ramenom 
sestry na pľuvadlovom bloku, pričom dôjde k aktivácii bezpečnostného prvku na ramene sestry. 
 
Dôsledky aktivácie bezpečnostného prvku 
Po aktivácii sa ozve krátke zapípanie a dôjde k zastaveniu pohybu kresla, pričom sa blokujú všetky funkcie kresla okrem 
pohybu sedacej časti nadol a opery chrbta nadol. 
 

Deaktivácia bezpečnostného prvku 
Deaktivácia je možná len pomocou pohybu sedacej časti kresla nadol, alebo opery chrbta kresla nadol, pričom až do stavu 
úplnej deaktivácie sa ozýva krátke pípnutie. 
 

Overenie funkcie bezpečnostného prvku 
Správnu funkciu bezpečnostného prvku možno overiť kedykoľvek vyklopením stolíka sestry nahor pričom sa ozve krátke 
zapípanie a ak sa kreslo pohybuje dôjde k zastaveniu okrem pohybu sedacej časti nadol, alebo opery chrbta nadol, pričom 
počas týchto pohybov sa ozýva pípanie až do stavu úplnej deaktivácie. 
 

Odsliňovač 
Uvádza sa do činnosti automaticky po vybratí z držiaka. Pri zníženom výkone vyčistiť sitko odsliňovača: vybrať samotný 
odsliňovač (koncovku), stiahnuť násadec odsliňovača, vybrať sitko - vyčistiť a zložiť späť. Sitko doporučujeme vyčistiť 
minimálne raz za deň! Činnosť sa ukončí po zasunutí do držiaka. Po každom pacientovi sa doporučuje prepláchnuť 
odsliňovač a odsávačky 1dl vody! 

 

Odsliňovač (koncovka) je jednorazová, nie je určená na opakované použitie. V prípade, že odsliňovač 
(koncovka) bude použitá u ďalšieho pacienta, hrozí poškodenie jeho zdravia 
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Malá odsávačka, Veľká odsávačka 
Uvádza sa do činnosti po vybratí z držiaka. Ukončenie činnosti je po zasunutí do držiaka. Sanie odsávačiek je možné 
regulovať otváraním regulačnej klapky odsávačiek, pričom v dolnej polohe je odsávačka uzavretá. V tele odsávačky sa 
nachádza filter, ktorý je potrebné minimálne 1 krát denne čistiť (viď. kap. 10.4). 
 

Po naplnení separátora sa automaticky vypne - odtečie do kanalizácie – cykluje (platí pre CATTANI, METASYS, 
DÜRR CAS1).  
 

Polymerizačná lampa 
Polymerizačná lampa je po vybratí pripravená na činnosť a je možné ju používať. Pre použitie polymerizačnej lampy si 
prosím prečítajte návod k polymerizačnej lampe. 
 
Intraorálna kamera 
Neslúži na určenie diagnózy, ale len na lepšiu vizualizáciu pri dentálnom výkone. 
Kamera zahŕňa: 

• držiak 

• pripojenie – konektor 

• vlastný nástroj (kamera) 
 

8.4 Stomatologické svietidlo  
Svietidlo je možné ovládať troj-polohovým prepínačom na stom. svietidle, pričom v strednej polohe je svietidlo vypnuté.  
Ak je súprava s elektronickým riadením osvetlenia je možné ho ovládať zo stolíka lekára a ramena sestry tlačidlom viď. 
popis tlačidiel.  
Pre použitie svietidla si prosím prečítajte Návod na použitie k tomuto svietidlu. 
 

8.5 Vozík CART (len vyhotovenie DL 210, DL 320 – CART)  
Vozík s ovládacím panelom je k energobloku pripojený pomocou energetického zväzku vedeného v ochrannej hadici. 
Hadica poskytuje zväzku ochranu pred mechanickým namáhaním, prachom, vlhkosťou, ochranu proti odieraniu a zároveň 
tvorí prídavnú izoláciu. Vonkajší plášť hadice je vyrobený z mäkčeného PVC. Ochranná hadica má zabudovanú vnútornú 
špirálu z tvrdého PVC, ktorá ju robí nepoddajnou v prípade našliapnutia dospelej osoby. Výrobca však doporučuje na 
hadicu nestúpať a neklásť na ňu žiadne predmety. Ochranná hadica sa nesmie zohýbať na polomer menší ako 70 mm. Pre 
čistenie hadice platia pokyny v kapitole „Čistenie, dezinfekcia a dekontaminácia ostatných častí stomatologickej súpravy“. 
 
Tlačidlo pre ovládanie blokovania zdvihu (CART) 

 
 

V prevedení CART sa pracovná výška ovládacieho panela môže meniť v rozsahu 200 mm. Ovládací panel sa (najlepšie 
pri postoji zozadu) uchopí za boky oboma rukami, pričom prstom jednej ruky sa stlačí (a drží) tlačidlo umiestnené na spodnej 
strane panela. Tým sa odblokuje mechanizmus nastavenia výšky. Takto uchopený panel sa prestaví do požadovanej 
pracovnej výšky. Uvoľnením tlačidla mechanizmus zablokuje panel v nastavenej výške. 
 

Pri premiestňovaní vozíka treba zabezpečiť, aby sa pripojovací kábel nožného ovládača ani iný predmet nedostal do 
kontaktu s kolesami vozíka. Obsluhujúci personál musí dbať o zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k zakopnutiu 
o ochrannú hadicu energetického zväzku alebo pošmyknutiu sa na nej 

 

8.6 Ukončenie práce 
Je dôležité:  

• vypnúť hlavný vypínač – poloha 0. Tým sa preruší prívod elektrickej energie, vody a vzduchu a celá súprava sa 
odtlakuje, 

• uzatvoriť hlavný prívod vody (na pracovisku) k stomatologickej súprave, 

• vypnúť kompresor – otvoriť odkaľovací ventil, 

• vypnúť odsávačku (ak je vo vyhotovení). 
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8.7 Bezpečnostné prvky 
Zubná súprava je vybavená bezpečnostnými snímačmi. Tieto sú aktivované v prípade kolízie, aby sa zabránilo 
poškodeniu. 
Pohyb kresla sa zablokuje, akonáhle:  

• niektorý z bezpečnostných spínačov je aktívny  

• je spustený akýkoľvek nástroj z panela zubára 

 
 
Zoznam bezpečnostných snímačov: 

 
Prvok 
súpravy 

Spúšťacia akcia Opravná Akcia 

1 Kreslo 

Bezpečnostný spínač motora kresla je aktivovaný v prípade kolízie s 
objektom, počas pohybu kresla smerom nadol. Pohyb kresla je okamžite 
zastavený. Súčasne zaznie zvukový signál, ktorý upozorní používateľa 
na chybu a dôjde ku automatickému proti-pohybu na uvoľnenie 
zachyteného objektu.  

Odstráňte blokujúci objekt  

2 
Operadlo 
chrbta 

Bezpečnostný spínač motora operadla chrbta je aktivovaný v prípade 
kolízie s objektom, počas pohybu operadla chrbta smerom nadol 
(smerom do ležiacej polohy). Pohyb operadla je okamžite zastavený a 
dôjde ku automatickému proti-pohybu na uvoľnenie zachyteného 
objektu.  
Súčasne zaznie zvukový signál, ktorý upozorní používateľa na chybu. 

Odstráňte blokujúci objekt 

3 
Štart 
nástroja 

Pohyb kresla sa zastaví, ak dôjde ku spusteniu nástroja 
prostredníctvom nožného ovládača  

Uvoľnite páku/pedál 
nožného ovládača 

4 
Ovládací 
panel 
asistenta 

Bezpečnostný spínač v ovládacom paneli asistenta je aktivovaný v 
prípade kolízie ovládacieho panela asistenta s operadlom chrbta. Pohyb 
operadla je okamžite zastavený a dôjde ku automatickému proti-pohybu 
na uvoľnenie zachyteného objektu. Súčasne zaznie zvukový signál, 
ktorý upozorní používateľa na chybu.  

Vysuňte rameno asistenta z 
dráhy operadla chrbta a 
operadlo sa bude opäť 
môcť pohybovať 
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9 ÚDRŽBA VÝROBKU 
Údržbu nástrojov a násadcov treba vykonať podľa pokynov ich výrobcu. V prípade vyhotovenia pľuvadlového bloku 
s napojením na centrálny rozvod vody, treba kontrolovať čistotu predradeného filtra a funkčnosť zariadení na úpravu 
tvrdosti vody (podľa pokynov výrobcu). 
 

Prehliadky počas záručnej doby 
Počas záručnej doby doporučujeme užívateľovi v 3-mesačných intervaloch prizvať autorizovaného servisného technika 
k preventívnej periodickej prehliadke. 
 
Prehliadka je zameraná na: 

• kontrolu vstupných filtrov (vzhľadom na čistotu vstupných médií), 

• kontrolu odsávacieho systému, 

• kontrolu odpadovej hadice, 

• doplnenie ďalších informácií a praktických rád k stomatologickej súprave, 

• kontrolu správnosti používania a údržby stomatologickej súpravy a jej nástrojov (podľa Návodu na použitie 
a zaškolenie), 

• kontrola, prípadne dostavenie všetkých médií (vstupných, nastavenie tlakov turbín a pod.), 
Rozsah uvedených prác výrobca stanovuje na 1 až 1,5 hodiny,  
vykonanú periodickú prehliadku je povinný autorizovaný servisný technik potvrdiť v záručnom liste. 
 
 

Kontrola a revízia po záručnej dobe:  
Periodickú kontrolu výrobku musí vykonať autorizovaný servisný pracovník v 6-mesačných intervaloch pričom 
doporučujeme vykonať:  

• celkovú kontrolu stomatologickej súpravy a jej funkčných častí, 

• kontrolu a doregulovanie pracovných tlakov vody a vzduchu, 

• kontrolu filtrov vody a vzduchu v energobloku, 

• kontrolu neporušenosti elektročasti a inštalácie (elektrická bezpečnosť). 
 
 

Revízia elektrickej bezpečnosti 
Vykonáva sa podľa predpisov krajiny, v ktorej je stomatologická súprava inštalovaná. 
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10 ČISTENIE, DEZINFEKCIA A DEKONTAMINÁCIA 
10.1 Dezinfekcia vodných ciest chladenia nástrojov 
Doporučujeme používať prostriedok Alpron alebo Sanosil S003 prípadne Dentosept P v 1% koncentrácii s destilovanou 
vodou. Roztoky sa nalievajú do zásobníka pre destilovanú vodu a môžu sa používať trvale. Prostriedky v 1%-nej 
koncentrácii sú neškodné pre zdravie pacienta. Pri pravidelnom používaní je systém chladenia udržiavaný v čistote a nie 
je potrebné používať iné dezinfekčné prostriedky.  O možnosti zakúpenia a používania uvedených prostriedkov sa 
informujte u Vášho predajcu.  
 
V prípade, že na chladenie nástrojov sa používa voda z centrálneho rozvodu, dezinfekcia vnútorných rozvodov nástrojov 
sa vykoná nasledovne: 

1. Naplní sa zásobník destilovanej vody 1% roztokom Alpronu alebo Sanosilu S003, prípadne Dentoseptu P s 
destilovanou vodou. 

2. Prepne sa 3-polohový prepínač do polohy „DESTIL“  
3. Prepláchne sa vodná cesta ľubovoľného nástroja po dobu 30s, ostatné nástroje používajúce chladiacu vodu sa 

prepláchnu po dobu 10s. 

4. Prepne sa 3-polohový prepínač v pľuvadlovom bloku do polohy „CENTRAL“ . 
Uvedenú dezinfekciu výrobca doporučuje vykonať minimálne raz za deň, najvhodnejšie na konci pracovného dňa. 
 

10.2 Polo-automatická dezinfekcia vodných ciest chladenia nástrojov (voliteľné) 
 
OVLÁDANIE HYGIENY Z DOTYKOVEJ OBRAZOVKY STOLÍKA LEKÁRA 
Do režimu HYGIENA sa vstupuje z obrazovky NASTAVENIA, stlačením tlačidla HYGIENA. 

  
 
Zobrazí sa obrazovka hygieny: 

 
 
Jedinné aktívne tlačidlo je:  
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Po jeho stlačení sa v dolnej časti obrazovky zobrazí nápis: 

 
 
Po nasadení fľaše s dezinfekčným roztokom, potvrďte vykonanie úkonu stlačením tlačidla s nápisom. Po stlačení tlačidla 
sa zobrazí nový nápis: 

 
 
Do nádoby zasuňte lievik (obr. 1a).  
Takto pripravenú nádobu nasaďte na pľuvadlovú misu (obr. 1b).  
Vyberte všetky nástroje pre dezinfekciu vodnej cesty chladenia.  
Nástroje treba sňať z hadíc a hadice vložte do lôžok v nádobe na pľuvadlovej mise. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Vzhľadom na to, že ovládanie striekačky má autonómny ventil, jej naplnenie musíte vykonať ručne:  
Umiestnite ju koncovkou do držiaka nástrojov, stlačte ľavé tlačidlo a podržte, až z nej začne vytekať 
dezinfekčný prostriedok. Striekačku nechajte umiestnenú v držiaku 

Vždy musia byť vložené do držiaka všetky hadice, lebo dezinfekčný roztok sa napúšťa do všetkých hadíc súčasne 
! 
 
Až do tohto momentu je možné zrušiť proces dezinfekcie nástrojov stlačením tlačidla ESC. 
 
 

NASAĎTE FĽAŠU S DEZINFEKCIOU 

            VLOŽTE HADICE DO DRŽIAKA 
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Stlačením tlačidla START, sa spustí proces dezinfekcie chladenia nástrojov a začne sa napúšťanie chladenia nástrojov 
dezinfekčným roztokom. 
 
Po vložení všetkých hadíc do držiaka, potvrďte vykonanie úkonu stlačením tlačidla Štart.  

 
 
Proces je signalizovaný nápisom: 

 
 
V spodnej časti tlačidla sa zobrazuje čas do konca procesu plnenia v sekundách. 
Po naplnení chladenia nástrojov dezinfekčným roztokom, začne proces pôsobenia roztoku. 
Stav je signalizovaný nápisom: 
 

 
 
Proces možno kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla PRERUŠENIE, alebo vypnutím súpravy. Doba pôsobenia roztoku je 
ponechaná na obsluhu a mala by byť v rozsahu minimálne 60 minút, optimálne celú noc alebo celý víkend. 
 
Stlačením tlačidla PRERUŠENIE, alebo po zapnutí súpravy, ak bola vypnutá počas pôsobenia, sa zobrazí nápis: 

 
 
Po nasadení fľaše s vodou, potvrďte vykonanie úkonu stlačením tlačidla s nápisom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí nový 
nápis: 

 
V spodnej časti tlačidla sa zobrazuje čas do konca procesu preplachu v sekundách. 
 

 

Vzhľadom na to, že ovládanie striekačky má autonómny ventil, jej oplach musíte taktiež vykonať ručne: 
Umiestnite ju nad držiak nástrojov, stlačte ľavé tlačidlo a podržte, až z nej začne vytekať čistá voda (približne 
2 minúty). Po preplachu striekačky ju môžete umiestniť späť do pracovnej pozície na stolíku lekára 

 
Po ukončení preplachu sa zobrazí nový nápis: 
 

 
 
Potvrdenie stlačením tlačidla ukončí proces dezinfekcie nástrojov a hadice je možné vrátiť do stolíka lekára. 
 
 

ŠTART 

PLNENIE 

29 

              NASAĎTE FĽAŠU S VODOU 

                            PREPLACH 
                                01: 29 

                              KONIEC 

PÔSOBENIE                                    PÔSOBENIE 
PRERUŠENIE 

PÔSOBENIE                                    PÔSOBENIE 
 
 
P 
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10.3 Čistenie a dekontaminácia odsliňovača 
Čistenie odsliňovača vykonať nasledovným spôsobom: vybrať samotný odsliňovač (koncovku), stiahnuť násadec 
odsliňovača, vybrať sitko, vyčistiť a zložiť späť.  
Sitko doporučujeme vyčistiť minimálne raz za deň. 
Dekontamináciu odsliňovača vykonať min. raz za deň (napr. po ukončení práce) prostriedkom SAVO Prim v 1% 
koncentrácii v objeme min. 1 dcl zriedeného roztoku odsatím cez koncovku odsliňovača. Po každom použití odsliňovača 
treba prečistiť hadicu odsliňovača prepláchnutím čistou vodou cca 1 dcl po každom pacientovi. 

 
 

10.4 Čistenie a dekontaminácia veľkej a malej odsávačky 
Vytiahnuť koncovky z hadíc odsávačiek (pozície 1 a 2), vybrať filtre (pozície 3 a 4), vyčistiť (opláchnuť) pod tečúcou 
vodou a následne vrátiť späť do hadíc odsávačiek a nasunúť koncovky späť do hadíc.  
Filtre doporučujeme vyčistiť minimálne raz za deň. 
Po použití veľkej a malej odsávačky, treba prečistiť ich hadicu prepláchnutím čistou vodou cca 1 dcl po každom 
pacientovi. 

 
 

10.5 Čistenie sitka separačného bloku 
Vytiahnuť veko a sitko hrubých častíc zo separačného bloku, následne ich vyčistiť (opláchnuť) pod tečúcou vodou a vrátiť 
späť do separačného bloku. Toto čistenie doporučujeme vykonať minimálne raz za deň. 

 
 

 
 
 

 

1 - veľká odsávačka 
2 - malá odsávačka 
3 - filter hrubý P 22 
4 - filter hrubý P 16 
6 - regulačná klapka odsávania 

Dvojmembránový separačný blok 
 

Separačný blok bez membrán 
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10.6 Čistenie a dezinfekcia ventilu Dürr  
v systéme mokrého odsávania v súpravách DIPLOMAT 
Pre čistenie a dezinfekciu je potrebné nasledovné: 
Materiál-kompatibilný, nepenivý dezinfekčný/čistiaci prostriedok, ktorý je schválený výrobcom Dürr Dental, napríklad 
Orotol plus alebo Orotol Ultra. 

 

Postup: 
1 – Spustite oplach pľuvadlovej misy. 
 
2 – Stlačte a podržte žlté čistiace tlačidlo na riadiacom paneli, až do 
ukončenia oplachu pľuvadlovej misy. 
 
3 – Nalejte dezinfekčný roztok do pľuvadlovej misy a súčasne stlačte 
čistiace tlačidlo ventilu na riadiacom paneli, až kým dezinfekčný roztok nie je 
odsatý. 
 
 

Mesačná údržba: 

Stlačte čistiace tlačidlo ventilu, aby sa vyprázdnila zberná nádoba ventilu. 
Vyčistite žltý filter hrubých častíc alebo ho vymeňte ak je to potrebné. 
Žltý filter hrubých častíc zabraňuje vniknutiu väčších dentálnych častíc do 
odsávacieho systému. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

Zlyhanie alebo poškodenie zariadenia, v dôsledku použitia nesprávnych prípravkov, môže 
spôsobiť neplatnosť záruky 

• Nepoužívajte žiadne peniace prípravky, napríklad čistiace prostriedky v domácnosti. 

• Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. 

• Nepoužívajte činidlá obsahujúce chlór. 

• Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, ako je acetón. 

 
 

 
 

 

Čistiace tlačidlo 
 

 

 

Filter hrubých 
častíc 
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10.7 Čistenie a dekontaminácia pľuvadlovej misy 
Obsluhujúci personál musí kontrolovať stav sitka zachytávača hrubých nečistôt v pľuvadlovej mise a podľa potreby ho 
vyčistiť. 
V prípade, že stomatologická súprava je vybavená len odsliňovačom, používa sa na dekontamináciu roztok 1%-ného 
prostriedku SAVO Prim (Česká republika). Dekontamináciu pľuvadlovej misy je treba vykonať minimálne jeden krát za 
deň (napríklad po ukončení práce) prostriedkom SAVO Prim v 1% koncentrácii v objeme minimálne 200ml roztoku 
vyliatím do pľuvadlovej misy. 
 
 V prípade, že stomatologická súprava je vybavená odsávačkou voľba vhodného prostriedku závisí od toho, aký typ 
separátora je v súprave zabudovaný.  

• V prípade, že je v súprave zabudovaný separátor CATTANI, je nutné použiť prostriedok PULI – JET PLUS.  

• V prípade, že v súprave je zabudovaný odlučovač amalgámu METASYS, je nutné použiť prostriedok GREEN & 
CLEAN M2. 

• V prípade odlučovača amalgámu DÜRR CAS 1 a separátora DÜRR CS 1 je nutné používať prostriedok OROTOL 
PLUS. 

 

Hygiena pri použití separátora CATTANI: 
Návod na použitie dezinfekčných protipeniacich tabliet CATTANI pre zubné odsávačky 
Pri práci s odsávačkou sa tvorí turbulentný tok, kedy krv, hlien a všetky druhy sanitačných látok vytvárajú množstvo peny, 
ktorá môže spôsobiť časté a náhle neželané zastavenie odsávania.  
Pravidelné používanie protipeniacich tabliet výrazne redukuje výskyt týchto zastavení. 
Každá tableta je obalená v ochrannom filme, ktorý je rozpustný vo vode a zaručuje uchovanie a bezpečnú manipuláciu, 
dokonca aj ak tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Ochranný film neodstraňujte, rozpustí sa vo vode.  
Nasatie malého množstva vody cez koncovku veľkej alebo malej odsávačky po umiestnení tabletky dovnútra sitka 
separačného bloku je dostačujúce na získanie okamžitého účinného protipeniaceho účinku.  
Ak sa tabletky musia vložiť do malého priestoru, odstráňte ochranný film (doporučuje sa použiť rukavice) a rozlomte ju na 
dve časti zatlačením pozdĺž predznačeného zárezu. Čidlá aby správne fungovali treba očistiť od filmu jemným brúsnym 
papierom. Pri prechode kvapaliny sa bude tabletka pomaly rozpúšťať a po celý pracovný deň bude uvoľňovať dezinfekčné 
a protipeniace látky.  
 
Návod na použitie čistiaceho prostriedku PULI – JET PLUS 
Výrobca separátora doporučuje dezinfikovať odsávací systém každý deň po skončení práce a vykonávať najmenej jedno 
očistné umývanie v polovici dňa. Plnenie dávkovača: umiestnite fľašu do zvislej polohy, prednostne na plochý povrch. 
Odskrutkujte uzáver a miernym stláčaní fľaše na miestach označených dvomi nálepkami naplňte dávkovač po okraj (dávajte 
pozor na preplnenie). 
Uvoľnite tlak: nadmerné množstvo kvapaliny sa vráti späť do fľaše, zatiaľ čo presné množstvo (10ml) koncentrátu zostane 
v dávkovači. Koncentrovaný PULI – JET PLUS po nariedení na 0,8% čistí a dezinfikuje, na 0,4% je to len sanitačný 
čistiaci prostriedok. Na čistenie a dezinfekciu 1 krát každý deň po skončení práce rozrieďte dve dávky (20ml) dávkovača 
v 2,5 l teplej vody (50°C) a nasajte ju. Na samotné čistenie systému 1 krát v polovici každého dňa rozrieďte jednu dávku 
dávkovača (10ml). Neoplachujte, proteolytický a dezinfekčný účinok PULI – JET PLUS sa prejavuje v čase. 
 

Hygiena pri použití odlučovača amalgámu METASYS MST 1: 
Návod na použitie čistiaceho prostriedku GREEN & CLEAN M2 
Dvojnásobným   stlačením   dávkovača   prostriedku   vstreknite   6 ml   GREEN  & CLEAN  M2  do zmiešavacej  nádoby 
a doplňte vodou z vodovodu  až po značku. Premiešajte  roztok a postupne odsajte   malou   a  veľkou  odsávačkou   roztok  
cez odsávacie  otvory v nádobe. Po odsatí  vyberte náustok z nádoby, zdvihnite ho vyššie, aby tekutina  odtiekla  z  hadice  
do  zberného  potrubia a do odlučovača.  Zbytok  roztoku,  ktorý  zostane  v  nádobe  vylejte  do pľuvadlovej  misy a 
spláchnite malým  množstvom  vody. 
Prostriedok GREEN & CLEAN M2 odporúča výrobca separátora použiť  2x  v  priebehu každého pracovného  dňa. 
 

Hygiena pri použití odlučovača amalgámu DÜRR CAS 1 a separátora DÜRR CS 1: 
Návod na použitie čistiaceho prostriedku Orotol Plus 
Pred každou dezinfekciou prostriedkom Orotol Plus odsajte cez hadicu veľkej a malej odsávačky po 1l čistej studenej 
vody (k tomuto účelu použite nádobu Oro Cup). Pri dezinfekcii prostriedkom Orotol Plus postupujte nasledovným 
spôsobom: 
1. odskrutkujte uzáver nádoby Oro Cup 
2. nalejte do Oro Cupu 2l studenej vody (po rysku) 
3. pridajte potrebnú dávku dezinfekčného prostriedku Orotol Plus, t. j. dve odmerky prostriedku (jedna odmerka - po 

rysku veka Orotol Plus zodpovedá 20ml roztoku) 
4. naskrutkujte uzáver Oro Cupu 
5. dobre premiešajte dezinfekčný prostriedok s vodou v Oro Cupe 
6. odklopte veko uzáveru Oro Cupu 
7. umiestnite Oro Cup zvisle (poloha je znázornená na Oro Cupe). Táto poloha Oro Cupu umožní odsatie 1l 

namiešaného roztoku hadicami odsávačiek (0,5l hadicou veľkej  a 0,5l hadicou malej odsávačky). 
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8. nasaďte za použitia adaptéru hadice odsávačiek na násadce Oro Cupu 
9. zbytok zriedeného roztoku (cca 1l) vylejte z Oro Cupu do pľuvadlovej misy a spláchnite ho malým množstvom vody 
10. dezinfekciu odsávacieho a odpadového systému prostriedkom Orotol Plus doporučujeme vykonať minimálne jeden 

krát denne (najvhodnejšie vždy na konci každého pracovného dňa) 
11. na začiatku nasledujúceho pracovného dňa odsajte cez hadicu veľkej a malej odsávačky po 1l čistej studenej vody 
 
 
 
 

10.8 Čistenie, dezinfekcia a dekontaminácia ostatných častí stomatologickej súpravy 
• Čistenie vonkajších plôch stomatologickej súpravy, vrátane sklenenej plochy klávesnice a koženky čalúnenia kresla 

vykonávajte vlhkou utierkou.  

• Výrobca doporučuje prostriedok Incidin™ Foam - sprej (HENKEL - ECOLAB). 

• Čistenie vykonávajte pravidelne alebo pri prípadnom znečistení povrchu prístroja biologickým materiálom. 
 

 

• Čalúnené časti zubnej súpravy sa nesmú čistiť prostriedkami, ktoré narúšajú štruktúru koženky, ako 
napr. acetón, trichlor, perchlor, alkohol, abrazívne čistiace prostriedky, leštiace politúry. 

• Ostatné časti zubnej súpravy sa nesmú čistiť prostriedkami, ktoré narúšajú štruktúru laku a plastických 
hmôt (prostriedky na báze fenolov a aldehydov). 

 
Minimálne jeden krát za deň vyčistite (podľa vyhotovenia): 

• sitko separačného bloku umiestnené v pľuvadlovom bloku  

• sitko na vstupe do odlučovača amalgámu 

• sitko odsliňovača  

• filter malej a veľkej odsávačky 

• sitko v pľuvadlovej mise  
 
Nástroje a násadce 
Čistenie, dezinfekciu a sterilizáciu nástrojov a ich násadcov je nutné vykonávať podľa  
návodu ich výrobcu, ktorý sa dodáva s nástrojom. 
 

 

Pri čistení podlahoviny (PVC krytiny) dezinfekčným prostriedkom sa zakazuje pokladať nožný ovládač na 
ešte vlhkú podlahu. 

 

 

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku používania iných dezinfekčných a čistiacich 
prostriedkov ako sú odporúčané. 
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11 LIKVIDÁCIA ZARIADENIA 
 

Časť Materiál základný Materiál 
recyklovateľný 

Materiál 
skladovateľný 

Materiál 
nebezpečný 

Kov Oceľ X   

Hliník X   

Plasty PUR  X  

PVC   X 

PA, ABS X   

Sklolaminát  X  

Iné plasty X   

Guma   X  

Nástroje   X  

Sklo  X   

Elektronika  X   

Káble Meď X   

Transformátor  X   

Separátor 
amalgámu 

Filtre   X 

Zberná nádoba 
s amalgámom 

  X 

Obal  Drevo X   

Lepenka X   

Papier X   

PUR  X  

 
Nevyhadzujte v rámci komunálneho odpadu!  
Odpad je možné spätne odobrať na miestach na to určených, napr. elektroodpad. 
Pri likvidácii stomatologickej súpravy treba dodržať legislatívu v konkrétnej krajine. Súpravu je potrebné pred 
demontážou dekontaminovať – vyčistiť povrch, prečistiť odsávaciu a odpadovú sústavu, vybrať amalgám 
z odlučovača a odovzdať zbernej službe. Je vhodné zveriť likvidáciu odbornej firme 

 
 

12 SERVISNÁ SLUŽBA 
V prípade poruchy stomatologickej súpravy sa obráťte na najbližšie servisné stredisko alebo na Vášho predajcu, ktorý Vás 
bude informovať o servisnej sieti.  
 
 

13 ZÁRUKA 
Výrobca poskytuje na výrobok záruku podľa Záručného listu.  
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamžikom:  

• odovzdania tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho,  

• prípadne okamžikom prevzatia tovaru priamo kupujúcim.  
Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v rámci inovácie výrobku. 
Pri preberaní výrobku do užívania je povinný kupujúci vypísať záručný formulár a poslať naspäť výrobcovi. 
 

 

Závady spôsobené nedbanlivou obsluhou alebo nerešpektovaním pokynov v návode na obsluhu, nebudú 
uznané ako predmet záručnej reklamácie 
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14 OBSAH BALENIA 
Základné vybavenie DC 310, DC 350 DL 210, DL 320 

Krytka nosného stĺpa      1 

Pantograf* ovládacieho panela s ovládacím panelom (*okrem vyhotovenia 
CART) 

     1 

Vozík (len vyhotovenie CART) - 1 

Pľuvadlový blok kompletný      1 

Pantograf svietidla      1 

Svietidlo      1 

Nožný ovládač      1 

Tray stolík 1 - 

Odkladací stolík (podľa objednávky)      1 

Držiak spodný – svietidlo      1 

Pľuvadlová misa      1 

Držiak pľuvadlového bloku      1 

Energoblok so stĺpom – polostacionár      1 

Stĺp, energoblok – pre nesenú       1 

Nástroje, príslušenstvo, drobné diely a kompletačný list, zapečatené 
v papierovom kartóne 

     1 

 
Sprievodná dokumentácia: 

• Návod na použitie 

• Záručný list 

• Návody od dodávateľov 

• Kompletačný list (vložený do zapečateného kartónu s nástrojmi) 

• Registračný formulár 
 
 

15 PREPRAVNÉ PODMIENKY 
• Výrobky v obaloch prepravujte v krytých dopravných prostriedkoch, maximálne v troch vrstvách a musia byť zaistené 

proti pohybu.  

• Obaly so súpravami nesmú byť pri nakladaní a skladaní preklápané alebo samovoľne spúšťané. 
Podmienky pre dopravu 

Parameter Od Do 

Rozsah teploty okolia -25 °C +50 °C 

Rozsah relatívnej vlhkosti 5 % 95 % nekondenzujúca vlhkosť 

Rozsah atmosférického tlaku 700 hPa 1060 hPa 

 
 

16 PODMIENKY SKLADOVANIA 
• Stomatologické súpravy môžu byť uskladnené v krytom, suchom skladišti, kde nemôže nastať náhla zmena teploty.  

• Súpravy môžu byť uskladnené max. v troch vrstvách. 

• Nelakované časti musia byť chránené proti korózii konzervovaním.  

• Stomatologické súpravy nesmú byť uložené spolu s chemikáliami. 
Podmienky pre skladovanie 

Parameter Od Do 

Rozsah teploty okolia -25 °C +50 °C 

Rozsah relatívnej vlhkosti 5 % 95 % nekondenzujúca vlhkosť 

Rozsah atmosférického tlaku 700 hPa 1060 hPa 
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17 POŽIADAVKY NA ELEKTROMAGNETICKÚ KOMPATIBILITU PODĽA EN 60601-1-2 

 

Použitie iného príslušenstva než je uvedené v Návode na použitie stomatologickej súpravy môže vyvolať 
zvýšené elektromagnetické vyžarovanie alebo znížiť elektromagnetickú odolnosť a vyvolať nesprávnu 
funkciu tohto prístroja 

 

 

Prenosný rádiofrekvenčný komunikačný prístroj sa nesmie použiť bližšie ako 30 cm od ktorejkoľvek časti 
stomatologickej súpravy. Inak môže prísť k zhoršeniu funkcie funkčnosti tohto prístroja 

 

17.1 Elektromagnetické vyžarovanie 

Meranie rušivého RF vyžarovania Zhoda Elektromagnetické okolie 

Vysokofrekvenčné vyžarovanie podľa CISPR11 Skupina 1 Stomatologická súprava využíva vysokofrekvenčnú 
energiu len pre svoju funkciu. Jej vysokofrekvenčné 
vyžarovanie je veľmi nízke a je nepravdepodobne, 
že spôsobí rušenie blízkych elektrických zariadení. 

Vysokofrekvenčné vyžarovanie podľa CISPR11 Trieda B 

Stomatologická súprava je navrhnutá pre použitie vo 
všetkých prostrediach vrátane obytných zón a môže 
byť priamo pripojená na verejnú rozvodnú sieť 
nízkeho napätia.  

Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu  
EN 61000-3-2 

Trieda A 

Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a 
blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho 
napätia EN 61000-3-3 

Zhoduje sa 

 

17.2 Elektromagnetická odolnosť 

Stomatologická súprava je navrhnutá pre použitie v elektromagnetickom prostredí ktoré spĺňa požiadavky v tabuľke 17.2. 
Zákazník alebo užívateľ musí zabezpečiť, že stomatologická súprava bude prevádzkovaná v takomto prostredí. 
Tabuľka 17.2 

Test odolnosti 
Skúšobná úroveň podľa 
EN 60601 

Zhoda Elektromagnetické okolie 

Odolnosť proti 
elektrostatickému výboju 
podľa EN 61000-4-2 

Kontaktný výboj ±6 kV 
Vzduchový výboj ± 8 kV 

Kontaktný výboj ±6 kV 
Vzduchový výboj ±8 kV 

Podlahy by mali byť drevené, 
betónové alebo z keramických 
materiálov. Ak sú podlahy pokryté 
syntetickým materiálom, relatívna 
vlhkosť vzduchu by mala byť 
minimálne 30% 

Odolnosť proti rýchlym 
elektrickým prechodným 
javom/skupinám impulzov 
podľa EN 61000-4-4 

±2 kV pre napájacie káble 
±1 kV pre napájacie káble 

±2 kV pre napájacie káble 
±1 kV pre napájacie káble 

Kvalita napájacej siete by mala 
odpovedať typickému komerčnému 
alebo nemocničnému prostrediu 

Odolnosti rázovým 
impulzom  podľa EN 
61000-4-5 

±1 kV symetrické napätie 
±2 kV súhlasné napätie 

±1 kV symetrické napätie 
±2 kV súhlasné napätie 

Kvalita napájacej siete by mala 
odpovedať typickému komerčnému 
alebo nemocničnému prostrediu 

Odolnosť proti 
magnetickému poľu o 
sieťovej frekvencii podľa 
EN 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 

Magnetické polia o sieťovej 
frekvencii by nemali prekročiť 
typickú hodnotu pre komerčné a 
nemocničné prostredie 

Odolnosť proti 
krátkodobým poklesom 
napätia, krátkym 
prerušeniam a kolísaniam 
napätia podľa EN 61000-
4-11 

< 5% UT (> 95% 
krátkodobý pokles UT za 
0,5 periódy) 
 
40% UT (60% krátkodobý 
pokles UT za 5 periódy) 
 
70% UT (30% krátkodobý 
pokles UT za 25 periódy) 
 
< 5% UT (> 95% 
krátkodobý pokles UT za 
5 periódy) 

< 5% UT (> 95% 
krátkodobý pokles UT za 
0,5 periódy) 
 
40% UT (60% krátkodobý 
pokles UT za 5 periódy) 
 
70% UT (30% krátkodobý 
pokles UT za 25 periódy) 
 
< 5% UT (> 95% 
krátkodobý pokles UT za 
5 periódy) 

Kvalita napájacej siete by mala 
odpovedať typickému komerčnému 
alebo nemocničnému prostrediu 
Ak požívateľ potrebuje trvalú 
prevádzku počas výpadku napájacej 
siete odporúča sa, aby bola súprava 
pripojená zo záložného zdroja. 
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17.3 Elektromagnetická odolnosť 
Stomatologická súprava je navrhnutá pre použitie v elektromagnetickom prostredí ktoré spĺňa požiadavky v tabuľke 17.3. 
Zákazník alebo užívateľ musí zabezpečiť, že stomatologická súprava bude prevádzkovaná v takomto prostredí 
 
Tabuľka 17.3 

Test odolnosti 
Skúšobná úroveň 
podľa EN 60601 

Zhoda Elektromagnetické okolie 

Odolnosť proti rušeniu indukovanému 
vysokofrekvenčnými poliami, šírenému 
vedením podľa EN 61000-4-6 

3 Veff 
150 kHz až 80 MHz 

3 Veff 
Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné 
komunikačné zariadenia by nemali byt 
používané vo vzdialenosti menšej ako je 
odporúčaná vzdialenosť vypočítaná podľa 
príslušnej rovnice pre vysielaciu frekvenciu. 
 
Doporučené minimálne vzdialenosti: 

𝑑 = 1,167 √𝑃 150 kHz až 80 MHz 

𝑑 = 1,167 √𝑃 80 MHz až 800 MHz 

𝑑 = 2,333 √𝑃 800 MHz až 2,5 GHz 

 
P[W]- menovitý maximálny výstupný výkon 
d[m] – doporučená ochranná vzdialenosť 
 
Intenzita poli od pevných vysielačov by mala byt 
v každom frekvenčnom pásme nižšia ako 
vyhovujúca úroveň. 
 

V okolí zariadenia označeného symbolom  
môže dôjsť k rušeniu. 

Odolnosť proti vyžarovanému 
vysokofrekvenčnému 
elektromagnetickému poľu podľa 
EN 61000-4-3 
 

3 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

3 V/m 

 

 

Pre frekvenciu 80 MHz platí pásmo 80 MHz až 800 MHz  
a pre frekvenciu 800 MHz platí pásmo 800 MHz až 2,5 GHz 

 

 

Tieto smernice sa nemusia dať uplatniť vo všetkých situáciách.  
Šírenie elektromagnetických polí je ovplyvnené absorpciou a odrazmi od budov, predmetov a ľudí 

 
Intenzitu poľa stacionárnych vysielačov ako sú základňové stanice bezdrôtových telefónov, mobilných 
rádiokomunikačných prístrojov, amatérskych rádiostaníc, rádiových a televíznych vysielačov a pod. nie je možné 
teoreticky vopred určiť. Na zhodnotenie elektromagnetického prostredia z hľadiska stacionárnych vysielačov je vhodné 
zvážiť vykonanie merania elektromagnetických polí. Ak nameraná intenzita elektromagnetického poľa v mieste 
umiestnenia stomatologickej súpravy prekročí hore uvedené úrovne, musí sa overiť jeho správna funkcia. Ak sa vyskytne 
abnormálne správanie stomatologickej súpravy musí byť súprava inštalovaná na inom mieste. 
 
V rozsahu od 150 KHz až 80 MHz by intenzita poľa mala byť menšia ako 3 V/m. 
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17.4 Odporúčané bezpečnostné vzdialenosti medzi prenosnými vysokofrekvenčnými 
komunikačnými zariadeniami a stomatologickou súpravou  
 
Stomatologická súprava je navrhnutá pre použitie v elektromagnetickom prostredí v ktorom je vyžarované 
vysokofrekvenčné rušenie pod kontrolou. Zákazník alebo užívateľ môže zabrániť elektromagnetickému rušeniu 
dodržiavaním minimálnych vzdialeností medzi prenosným vysokofrekvenčným komunikačným zariadením a 
stomatologickou súpravou podľa tabuľky 17.4.  
 
Tabuľka 17.4 

Menovitý maximálny 
výstupný výkon vysielačа 

P[W] 

Ochranná vzdialenosť v závislosti od frekvencie vysielača 
d[m] 

150 kHz až 80 MHz 

𝑑 = 1,167 √𝑃 

80 MHz až 800 MHz 

𝑑 = 1,167 √𝑃 

800 MHz až 2,5 GHz 

𝑑 = 2,333 √𝑃 

0,01 0,117 0,117 0,233 

0,1 0,369 0,369 0,738 

1 1,167 1,167 2,333 

10 3,69 3,69 7,377 

100 11,67 11,67 23,33 

 
P[W]- menovitý maximálny výstupný výkon 
d[m] – doporučená ochranná vzdialenosť 
 
Pre vysielače s maximálnym výkonom ktorý nie je uvedený v tabuľke sa vzdialenosť vypočíta podľa vzorca uvedeného v 
tabuľke pri príslušnej frekvencii.  
 

 

Pre frekvenciu 80 MHz platí pásmo 80 MHz až 800 MHz  
a pre frekvenciu 800 MHz platí pásmo 800 MHz až 2,5 GHz 

 

 

Tieto smernice sa nemusia dať uplatniť vo všetkých situáciách.  
Šírenie elektromagnetických polí je ovplyvnené absorpciou a odrazmi od budov, predmetov a ľudí 
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18 TABUĽKA NÁSTROJOVÉHO VYBAVENIA 
Tabuľka nástrojového vybavenia stomatologických súprav: 
DIPLOMAT CONSUL DC350, DC310, DC290,  
DIPLOMAT LUX DL320, DL330, DL210, DL270,  
DIPLOMAT ADEPT DA370, DA380, DA270, DA280. 
 

Výrobok 
Vyhotovenie 
súpravy 

Typ 
ovládacieho 
panela 

Max. počet 
nástrojov 

na 
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paneli 

Nástrojové vybavenie 
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DC 350 nesená 
horné vedenie 
hadíc 

6 x x x x x  x x x 

DC 310 nesená 
horné vedenie 
hadíc 

5 x x  x x  x  x 

DL 320 nesená 
spodné vedenie 
hadíc 

6 x x x x x  x x x 

DL 210 nesená 
spodné vedenie 
hadíc 

5 x x  x x  x  x 

 

Základné vybavenie (spoločné pre všetky typy): 
• Ovládací panel lekára s pantografickým ramenom a dotykovým displejom s možnosťou 5 a 6 nástrojov, modul 

svetelného náradia (max. 5 svetelných nástrojov, z toho 4 rotačné, max. 4 svetelné mikromotory a max. 3 svetelné 
turbínky 

• Tray stolík 

• Energoblok 

• Pľuvadlový blok so sklenenou pľuvadlovou misou, s veľkou a malou odsávačkou, programom ovládania plnenia 
pohára a oplachu misy, ovládanie kresla, autonómny zdroj destilovanej vody pre chladenie nástrojov, miniseparátor 
Cattani, kotlík. Možnosť osadenia ďalších troch nástrojov 

• Viacfunkčný nožný ovládač 

• Svietidlo s pantografickým ramenom 
 
 
 
 

 


