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1 ÚČEL A POUŽITÍ 
Tento návod na použití popisuje, jak správně používat a instalovat stomatologické křeslo DIPLOMAT 
DE 20, DM 20. Před používáním a samotným instalováním křesla se proto prosím obeznamte s 
pokyny v Návodu na použití. 
 

Určený účel použití stomatologického křesla:  
Stomatologické křeslo slouží na podporu a polohování pacienta při stomatologickém ošetření. 
Zařízení používané samostatně, anebo se stomatologickou soupravou řady DIPLOMAT je určené na vybavení 
ambulancí a specializovaných pracovisk různých odborů v stomatologii.  
Stomatologické křeslo DE20 anebo DM20 je součástí stomatologického zařízení, zajišťující rozsah pohybů na 
podepření pacienta v sedící anebo ležící poloze, vybavená prostředkem na polohování hlavy pacienta při 
stomatologickém ošetření. Křesla jsou navrženy tak, aby byl zubnímu lékaři maximálně ulehčený přístup 
k pacientovi.  
 
Používání stomatologického křesla 
Používání stomatologického křesla je povolené stomatologovi obeznámenému s tímto Návodem na použití a 
aplikacemi, které toto křeslo umožňuje. Aby stomatologické křeslo sloužilo k vaší spokojenosti, musí být 
instalace, nastavení a případné úpravy vykonané kvalifikovaným autorizovaným servisním pracovníkem 
organizace, která má oprávnění vykonávat tuto činnost s platným certifikátem. A taktéž musí být splněny 
podmínky pro používaná média a instalaci, uvedené v tomto Návodě na použití. 
 
 

2 POPIS VÝROBKU 
• Základ křesla může být vyroben s dvěma typy 

pohonných jednotek LINAK, které slouží na zdvíhání, 
resp. sklápění opěradla zad.  

• Pod krytem základny a pod sedadlem jsou 
bezpečnostní spínače, které přeruší pohyby 
pohonných jednotek při jejich aktivaci.  

• Opěradlo zad může být ve dvou variantách – široké 
nebo úzké. 

• Křeslo je vybaveno bezpečnostním systémem, který 
je popsaný na straně 8 – blokování pohybu křesla při 
nájezdu na překážku. 

 
 

Umístění bezpečnostní značky 
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3 TECHNICKÉ ÚDAJE 
3.1 Technické parametry 
 

DM 20 DE 20 
DE 20 s 

programováním 

Napájecí napětí  

220 - 240 V ± 10 % 
100 - 127 V ± 10 % 

24V ± 10 % * 

Frekvence 50/60 Hz ± 2 % 

Třída ochrany Přístroj třídy ochrany I 

Stupeň ochrany Příložné části typu B  

Stupeň ochrany krytem IP21 

Druh provozu – pohon. jednotka 
LINAK 

Trvalý provoz s přerušovaným zatížením 1:9 (cyklus 2 min 
chod, 18 min klid) 

Max. celková hmotnost pacienta s 
neseným přídavným zařízením (EN 
ISO 7494-1) 

235 kg 

Rozměry Příloha číslo 1 

Max. příkon při 50 Hz s motorem 
LINAK 

350 VA 260 VA 

Hmotnost křesla (netto) 
110 kg + max. 8 

kg 
105 kg + max. 8 kg 

Při činnosti křesla je hladina 
akustického tlaku 

max. 54 dB max. 50 dB 

 
* V případě použití externího napájecího zdroje 24V AC, musí tento zdroj splňovat požadavky pro medicínské 
zařízení.      
 
 
 

3.2 Použité symboly 
Symbol Popis Symbol Popis 

 
Varování, Upozornění, Výstraha 

 
Příložná část typu B 

 
Poznámka IP21 Stupeň ochrany před vniknutím vody 

 
Doplňující informace 

 

Označení CE- výrobek splňuje legislativní 
požadavky EU 

 
Postupuj dle Návodu na použití 

 
Sériové číslo 

 
viz návod na použití 

 

Sterilizovatelné v parném sterilizátoru 
(autokláve) na teplotě 135°C 

 
Dátum výroby 

 

Zařízení patří medzi nebezpečné odpady - 
odevzdajte ho ve zběrném dvoře 

 
Výrobce 

 
Zařízení třídy ochrany II 
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4 STOMATOLOGICKÉ KŘESLO – POPIS 
- DM20 S PROGRAMOVÁNÍM  
Stomatologické křeslo s 5-ti paměťmi přednastavenými polohami pro svou polohu s kompletací se všemi 
stomatologickými soupravami řady Diplomat (obr.1). 
 

- DE20 BEZ PROGRAMOVÁNÍ 
Stomatologické křeslo s jednou pamětí pro nasedací polohu s kompletací se všemi stomatologickými 
soupravami řady DIPLOMAT (obr.2). 
 

- DE20 S PROGRAMOVÁNÍM  
Stomatologické křeslo s 5-ti paměťmi přednastavenými polohami pro svou polohu s kompletací se všemi 
stomatologickými soupravami řady Diplomat (obr. 2).  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka 

Samostatné křeslo se ovládá nožním 
ovladačem křesla. V případě, že 
křeslo je ke stomatologické soupravě 

DIPLOMAT, je ovládané sdruženým nožním 
ovládačem soupravy, resp. je ovládané z 
klávesnice ovládacího panelu.  

Čís. Název položky (DM20, DE20) 

1 Základ křesla s pohonnými 
jednotkami 

2 Kryt přední  
3 Kryt základny 
4 Kryt horní 

5 Sedadlo 
6a Opěradlo zad – široké 
6b Opěradlo zad – úzké  
7 Opěradlo hlavy 
8 Opěradlo ruky 
9 Nožní ovládač 
10 Síťový vypínač 
11 Opěradlo ruky výklopné 

Obr. 1 

Obr.1 DM20 
 

Obr.2 DE20 
 



NÁVOD NA POUŽITÍ                                                                                                              DIPLOMAT DE 20, DM 20  

UM_CZ_DM20_DE20_2020-01_ver2.6                                                                                                                                 6 / 21 

4.1 Výrobní Štítek 

 
 
 
 

5 PŘEDINSTALAČNÍ POŽADAVKY 
 

 

Předinstalace a instalace musí být provedená podle platných norem dané oblasti a v souladu s platnou 
dokumentací výrobce, držitelem, které je každý autorizovaný zástupce DIPLOMAT DENTAL s.r.o. 

Neinstalovat v prostorách s nebezpečím exploze! 

 

 

Pro zamezení rizika úrazu elektrickým proudem, musí být toto zařízení připojené k napájecí síti 
s ochranným uzemněním. 

Nemodifikujte tento přístroj bez oprávnění výrobce 

 

5.1 Podlaha 
Podlaha musí mít hrubý betonový základ min. 100 mm. Sklon podlahy může být max. 1%.   
Pokud tato podmínka není splněna, je potřeba přimontovat křeslo na instalační desku.  
Antistatická podlaha se upřednostňuje. 
 

5.2 Provozní požadavky 
Parametr Hodnota od Hodnota do 

Rozsah teploty okolí              +15 °C +40 °C 

Rozsah relativní vlhkosti        30 %   75 % nekondenzující vlhkost 

Rozsah atmosférického tlaku   700 hPa    1060 hPa 

Nadmořská výška ≤ 3000 m 

 

1 – označení typu křesla 

2 – základní elektrické parametry 

3 – výrobní číslo 

4 – datum výroby  

5 – režim provozu 
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6 INSTALACE, SESTAVENÍ A MONTÁŽ 
 

 

• Křeslo se nesmí přenášet ani zvedat za sedadlo 

• Nezapomeňte zrealizovat ochranné propojení skeletu křesla se soupravou Cu vodičem o min. 
průřezu 4 mm2. Ekvipotencionální svorka se nachází v přední části základny křesla 

 

 

Křeslo musí být vždy ukotvené do podlahy nebo na instalační desku do předem připravených 
instalačních otvorů. 

 

• Kvalita fixace je důležitá z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti křesla.  

• Pokud bude křeslo napájené z elektrické sítě samostatně, použijte flexošňůru křesla.     

• Sestavení a montáž stomatologického křesla mohou vykonávat jen proškolení servisní pracovníci 
organizací, které mají oprávnění vykonávat uvedenou činnost a vykonává se dle návodu na sestavení a 
montáž. 

• Křeslo je vyhotovené v bezpečností třídě I, a může být instalované jen v místnostech, kde elektrické 
rozvody vyhovují požadavkům EU (resp. platným normám dané země).  

• Zařízení může obsluhovat jen pracovník obeznámený s návodem na použití.  

• Závady způsobené nedbalou obsluhou, nebo nedodržením pokynů uvedených v návodu na použití, 
nebudou uznané jako předmět reklamace.  

 
 

7 UVEDENÍ KŘESLA DO PROVOZU 
Křeslo musí být připojené k elektrické síti samostatně nebo spolu se soupravou. Po správném sestavení a 
montáži se může vykonat uvedení do provozu, zapnutím hlavního vypínače ordinace a síťového vypínače 
křesla. 
 
Poznámka 

Stomatologické křeslo je možné odpojit od elektrické sítě síťovým vypínačem  
a úplné vypnutí, vypnutím hlavního vypínače ordinace. 
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8 OBSLUHA VÝROBKU 
8.1 Mechanické ovládání opěradla hlavy 

Opěradlo hlavy má anatomickou konstrukci a umožňuje vhodnou fixaci hlavy pacienta. Výškové nastavení se 
provádí mechanickým tahem nebo tlakem ve směru nastavení (obr.3). 
 

 

Při práci s pacientem doporučujeme použít externí ochranný návlek opěradla hlavy. 
Ochranný návlek chrání čalounění před poškozením vlasovými přípravky. 

 

 
 
 

Po uvolnění aretační páčky lze polohovat opěradlo hlavy kolem dvou os otáčení (obr.4). 
U dětských pacientů je vhodné použít polohu zobrazenou na obr. 5. 

 

 

Při uvolnění polohovacího mechanismu věnujte pozornost, aby nedošlo k nárazu mechanismu na 
čalounění opěradla zad. Může dojít k poškození koženky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Obr. 4 
Obr. 5 

Obr. 3 



NÁVOD NA POUŽITÍ                                                                                                              DIPLOMAT DE 20, DM 20  

UM_CZ_DM20_DE20_2020-01_ver2.6                                                                                                                                 9 / 21 

Opěradlo hlavy výkyvné: 
Po uvolnění aretační páčky umožňuje boční náklon čalounění opěradla hlavy o úhel 25 ° do obou stran 
(obr.6). 

 
 
 

 
 
 
Nastavení polohy aretační páčky: 
V některých polohách při utahování aretační páčky může dojít k situaci, že aretační páčka by se dotýkala 
čalounění opěradla zad tehdy je možné odšroubovat matici. V matici se nacházejí otvory, stačí matici pootočit 
a dojde ke změně polohy při otáčení aretační páčky. 
 
 

 
 
 

 
Po skončení práce doporučujeme uvolnit zvěrku opěradla hlavy 

 
 
 
 

Obr. 6 
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8.2 Ovládání pomocí nožního ovládače 
Na nožním ovládači, který je připojený ke křeslu pohyblivým kabelem, jsou spínače pro ovládání poloh křesla. 
Ovládání pomocí těchto spínačů je nazývané jako režim základního ovládání křesla dle následujícího popisu: 

A 
 

spínač pro pohyb křesla směrem dolů 

 

B 
 

spínač pro pohyb křesla směrem nahoru 

C 
 

spínač pro pohyb opěradla směrem dozadu 

D 
 

spínač pro pohyb opěradla směrem dopředu 

 

E 
 

zápis a vyvolání programových poloh 

F 
 

automatické nastavení základní (nasedací) polohy 

 
Upozornění 

Nepokládejte nožní ovládač na mokrý povrch ordinace 

 
 

8.3 Programování křesla DM 20 
8.3.1 Zápis programové polohy 
Pomocí spínačů A, B, C, D napolohujte křeslo do požadované polohy, která má být uložená do paměti. Pro 
zápis této polohy musíte stlačit spínač E. Po jeho uvolnění systém očekává do 5 sekund stlačení spínače F 
a po jeho uvolnění je nutné stlačit do 5 sekund jeden ze spínačů A, B, C, D, pod kterým bude požadovaná 
poloha naprogramovaná. V případě, že jste překročili stanovený čas pro následující stlačení spínače, systém 
přechází do režimu základního ovládání křesla. 

 
Poznámka 

Pokud při programovaní poloh po dobu stlačení spínačů A, B, C, D dojde k pohybu křesla, 
cyklus programování je nutné zopakovat. 

 
 
 

max. 5s

max. 5s

E FC

A

B

D
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8.3.2 Zápis nasedací polohy 
Pomocí spínačů A, B, C, D napolohujte křeslo do nasedací polohy, kterou si přejete. Křeslo odpojte od 
napájecího napětí, počkejte cca 10 sekund a stlačte spínač F. Křeslo připojte k napájecímu napětí, počkejte cca 
15 sekund a spínač F uvolněte. Nasedací poloha je tímto naprogramovaná. 
 

 
 
 

8.3.3 Výběr naprogramované polohy 
Po stlačení spínače E musíte do 5 sekund stlačit jeden ze čtyř spínačů A, B, C, D, aby se křeslo napolohovalo 
do požadované naprogramované polohy. 
Vyvolání poslední polohy křesla LAST (z režimu základního ovládání křesla nebo z naprogramované polohy) 
vykonáte rychlým dvojitým stisknutím spínače E. 

                        
 

Poznámka 

 

Po dobu extrémních poruch v síti napájecího napětí může dojít k rozladění naprogramovaných 
poloh křesla. Toto je možné odstranit pomocí pohybu pohonní jednotky z jedné krajní polohy do 
druhé krajní polohy. Naprogramované polohy se opraví automaticky. Toto se doporučuje 
realizovat i před novým naprogramováním poloh křesla. 

 
 

8.3.4 Výběr programové sady P1/P2 
Pomocí spínače E je možné přepínat mezi dvěma kompletními programovými sadami P1 a P2 pro dva 
uživatele. 
Po stisknutí spínače E na více než 5 sekund, dojde k přepnutí ze sady P1 do sady P2, anebo P2 do P1, podle 
toho, v jaké sadě bylo křeslo naposledy přepnuté. 
Po přepnutí se ozve dlouhé akustické zapípání 1 krát, anebo 2 krát podle toho, do které sady bylo křeslo 
přepnuté. 
Po vypnutí křesla se stav přepnutí programové sady zapamatuje. 
Po zapnutí křesla se ozve dlouhé akustické zapípání 1 krát, anebo 2 krát podle toho, do které sady bolo křeslo 
přepnuté před vypnutím. 
 
 
 
 

C

A

B

D 10s

F

OFF ON

F

 15s

E

max. 5s

POLOHA LAST

2 x E
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8.4 Blokovaní pohybu křesla při nájezdu na překážku  
 

Při používání křesla může dojít k následujícím případům, pokud se aktivuje bezpečnostní ochrana:    
 
DE 20 

1. Při aktivaci křesla do nasedací polohy narazí opěradlo zad na překážku – pohonní jednotka se zastaví a 
zapne se pohyb křesla nahoru max. po dobu 2-3 s a je doprovázen akustickým signálem ve formě 
jednoduchého pípání. 

2. Při aktivaci křesla do nasedací polohy stlačí křeslo cizí předmět na kryt základny křesla –pohonní jednotka 
se zastaví a zapne se pohyb křesla nahoru max. po dobu 2-3 s a je doprovázen akustickým signálem ve 
formě jednoduchého pípání. 

3. Při aktivaci pohybu křesla směrem dolu narazí opěradlo zad na překážku – pohonná jednotka se zastaví a 
zapne se pohyb křesla nahoru max. po dobu 2-3 s a je doprovázen akustickým signálem ve formě 
jednoduchého pípání 

4. Při aktivaci pohybu křesla směrem dolů stlačí křeslo cizí předmět na kryt základny křesla – pohonná jednotka 
se zastaví a zapne se pohyb křesla nahoru max. po dobu 2-3 s a je doprovázen akustickým signálem ve 
formě jednoduchého pípání 

5. Při aktivaci pohybu opěradla zad směrem dolů narazí opěradlo zad na překážku – pohonná jednotka se 
zastaví a zapne se pohyb opěradla zad dopředu nahoru max. po dobu 2-3 s a je doprovázen akustickým 
signálem ve formě jednoduchého pípání. 
 

DM 20, DE20 s programováním  

1. Pokud při pohybu křesla dolů dojde k aktivaci některého z bezpečnostních prvků pod krytem základny nebo 
pod sedadlem, oba dva pohyby se přeruší, dojde k pohybu křesla směrem nahoru a ozve se akustický signál 
ve formě trojitého pípnutí.  

2. Pokud se v rámci tohoto pohybu bezpečnostní prvek deaktivuje, pohyb se zastaví. Pokud se nedeaktivuje, 
pohyb pokračuje max. po dobu 2–3 s a je doprovázen akustickým signálem ve formě jednoduchého pípání. 

3. Pokud při pohybu opěradla zad dozadu dojde k aktivaci některého z bezpečnostních prvků pod krytem 
základny nebo pod sedadlem, pohyb opěradla zad se přeruší, dojde k pohybu směrem dopředu a ozve se 
akustický signál ve formě trojitého pípnutí.  

4. Pokud se v rámci tohoto pohybu bezpečnostní prvek deaktivuje, pohyb se zastaví. Pokud se nedeaktivuje, 
pohyb pokračuje max. po dobu 2–3 s a je doprovázen akustickým signálem ve formě jednoduchého pípání. 

 
Po skončení práce je nutné odpojit křeslo od sítě síťovým vypínačem umístněným na zadním panelu, vypnout 
hlavní vypínač ordinace. 
 

 • Dbejte na to, aby se do prostoru mezi opěradlo zad a sedadlo nedostal cizí předmět, který by 
mohl při pohybu opěradla zad způsobit poškození křesla nebo sám být poškozený 

• Stomatologické křeslo může obsluhovat jen stomatolog obeznámený s tímto Návodem na 
použití.  

• Je zakázáno zasahovat do vnitřních častí stomatologického křesla! 
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8.5 Pravidla bezpečnosti při práci s křeslem 
Situace s křeslem, při kterých může dojít k poškození: 
 

 

Během provozu křesla nikdy nevysouvat kryt dolní u křesla DE20 z jeho základní polohy, dochází k 
deaktivaci bezpečnostních mikrospínačů. Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození majetku. 

 

 
 
 

 

Nevkládat nožní ovladač na kryt ani nohy, dochází k aktivaci bezpečnostních mikrospínačů křeslo je 
zablokované. 
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V prostoru pod čalouněním sedáku se nesmí umístit žádné předměty.  
Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození na majetku. 

 

 
 
 
 
 

 

Do prostoru pod nosič plivátkový bloku a plivátka se nesmí umístit žádné předměty.  
Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození na majetku. 
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8.6 Bezpečnostní snímače křesla 
Křesla DM20, DE20p, DE20 jsou vybaveny bezpečnostními snímači, které se aktivují v případě kolize při 
pohybu křesla, aby se zabránilo poškození anebo ublížení.   
Pohyb křesla je blokovaný, pokud je bezpečnostní snímač aktivovaný (sepnutý).  

 
 

 
Seznam bezpečnostních snímačů křesel DM20, DE20p, DE20 

 
Prvek 
křesla 

Spouštěcí akce Potřebná Akce 

1 
Spodní 
kryt křesla 

Bezpečnostní spínač motoru křesla je aktivovaný v případě kolize 
s objektem, počas pohybu křesla směrem dolů. Pohyb křesla je 
okamžitě zastavený. Současně zazní zvukový signál, který 
upozorní použivatele na chybu. 
- U křesel DM20 a DE20p dojde ke automatickému proti-pohybu 
na uvolnění zachyceného objektu.  
- U křesla DE20 nedochází k protipohybu.  
 

Odstraňte blokující 
objekt  

2 
Opěradlo 
hřbetu 

Bezpečnostní spínač motoru opěradla hřbetu je aktivovaný v 
případě kolize s objektem, počas pohybu opěradla hřbetu 
směrem dolů. Pohyb křesla je okamžitě zastavený. Současně 
zazní zvukový signál, který upozorní použivatele na chybu. 
- U křesel DM20 a DE20p dojde ke automatickému proti-pohybu 
na uvolnění zachyceného objektu.  
- U křesla DE20 nedochází k protipohybu. 

Odstraňte blokující 
objekt 

3 

Nadměrná 
zátěž  
křesla 
DM20 

Při velmi značném překročení zátěže na sedadle anebo zátěže na 
opěradlo se zastaví pohyb kresla. 

Uvolněte nadměrnou 
zátěž 
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8.7 Pravá výklopná opěrka ruky 
Umožňuje vykonat dva pohyby: 

- vyklopení směrem dopředu (pohyb č.1) 
- vyklopení směrem dolů (pohyb č.2) 

 
 

POHYB č.1 - Popis činnosti při vyklopení dopředu 

 
 

• uchopit opěradlo ruky a přemístit ho z polohy č.1 do polohy č.4,  

• zpětné zajištění vykonáme následovně:  
➢ opěradlo ruky otočíme z polohy č.4 do polohy č.3,  
➢ potom opěradlo ruky vyklápíme směrem nahoru,  
➢ kým nebudeme slyšet cvaknutí, tedy je opěradlo zajištěné vůči pohybu dole. 
 

POHYB č.2 - Popis činnosti při vyklopení dolů 

 
 

• uchopit opěradlo ruky a přemístit ho z polohy č.1 do polohy č.2, takto uvolněné opěradlo ruky je možné 
sklopit do dolní polohy č.3. 

• zpětnou aretaci vykonáme tím, že opěradlo ruky vyklápíme z polohy č.3, kým nebudeme slyšet cvaknutí, 
tedy je opěradlo zajištěná vůči pohybu dolů 
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9 ÚDRŽBA VÝROBKU 
Periodickou kontrolu křesla musí vykonávat autorizovaný servisní pracovník v 6-ti měsíčních intervalů. 
Obsahuje: 

• celkovou kontrolu stomatologického křesla a jeho funkčních častí 

• kontrolu naklápěcího mechanismu opěradla zad 

• kontrolu, případně nastavení bezpečnostních prvků křesla 

• kontrolu neporušenosti elektročástí a instalace 

• revizi el. bezpečnosti dle předpisů země, v které je stomatologické křeslo instalováno 
 

 

Zubní křeslo může být v provedení s našitým lemováním.  
Vzhledem k tomu, že v tomto případě potah šitého čalounění se nelepí na měkký molitan, po 
určitém čase, může docházet k mírnému posunu čalounění na sedáku. Nicméně, toto není vadou 
výrobku a nemá vliv na jeho kvalitu. 

 
Podrobný popis, schémata, kusovníky a pokyny pro obsluhu jsou uvedeny v Servisním Manuálu, který je k 
dispozici každému autorizovanému servisnímu pracovníkovi, vyškolenému v DIPLOMAT DENTAL s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 
• Čištění vnějších ploch křesla a koženky čalounění křesla vykonávejte vlhkou utěrkou.  

• Výrobce doporučuje prostředek Incidin™ Foam - sprej (HENKEL - ECOLAB). 

• Čištění provádějte pravidelně anebo při případném znečištění povrchu přístroje 
biologickým materiálem. 

 

 

• Čalouněné části křesla se nesmí čistit prostředky, které narušují 
strukturu koženky, jako např. aceton, trichlor, perchlor, alkohol, 
abrazivní čistící prostředky, leštící politury. 

• Ostatní části zubní soupravy se nesmí čistit prostředky, které narušují 
strukturu laku a plastických hmot (prostředky na báze fenolů 
a aldehydů). 

 

 

Při čištění podlahoviny (PVC krytiny) dezinfekčním prostředkem se zakazuje pokládat nožní ovládač 
na jěště vlhkou podlahu. 

 

 

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku používání jiných desinfekčních a čistících 
prostředků, než jsou odporoučené. 
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11 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ 

Část Materiál základní 
Materiál 

recyklovatelný 
Materiál 

skladovatelný 
Materiál 

nebezpečný 

Kov  
Ocel 
Hliník  

X 
X 

 
 

Plasty  

PA 
PE 
Sklolaminát 

X 
X 

 
 

X 

 

Guma    X  

Motory    X  

Elektronika   X   

Kabely   Měď X   

Transformátor  X   

Obal  Dřevo  
Lepenka  
Papír 
PUR 

X 
X 
X 

 
 
 

X 

 

 
Nevyhazujte v rámci komunálního odpadu ! 
Odpad je možné zpětně odebrat na místech k tomu určených např. elektroodpad.Při likvidaci stomatologické 
soupravy je zapotřebí dodržet legislativu v konkrétní krajině. Soupravu je zapotřebí před demontáží 
dekontaminovat – vyčistit povrch, pročistit odsávací a odpadovou soustavu, vybrat amalgám z odlučovače 
a odevzdat sběrné službě. Je vhodné svěřit likvidaci odborné firmě. 

 

 

12 SERVISNÍ SLUŽBA 
V případě poruchy stomatologického křesla se obraťte na nejbližší servisní středisko nebo na Vašeho prodejce, 
který Vás bude informovat o servisní síti. 
 

13 ZÁRUKA  
Na stomatologické křeslo je poskytována záruka dle záručního listu.  
Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem odevzdání zboží prvnímu 
dopravci na přepravu pro kupujícího, případně okamžikem převzetí zboží přímo kupujícím. 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny v rámci inovace výrobku. 
  

 

Závady způsobené nedbalou obsluhou nebo nerespektováním pokynů v Návodu na obsluhu, 
nebudou uznány jako předmět záruční reklamace. 

 



NÁVOD NA POUŽITÍ                                                                                                              DIPLOMAT DE 20, DM 20  

UM_CZ_DM20_DE20_2020-01_ver2.6                                                                                                                                 19 / 21 

14 OBSAH BALENÍ 
Základní vybavení DE20, DE20 s programováním DM 20 

Základ křesla 1 ks 

Opěradlo zad 1 ks 

Potah pod nohy  2 ks 

Příchytka T3202 12 3 ks 4 ks 

Pojistka T 2 AL, 250 V          /LINAK/ 2 ks 

Šroub do dřeva 8x80 3 ks 4 ks 

Podložka 8 3 ks 8 ks 

 

Čalounění křesla 
DE20, DE20  

s programováním 
DM 20 

Opěradlo hlavy 1ks 

Opěradlo levé ruky  1ks 

Čalouněný laminát sedadla 1ks 

Čalouněný laminát opěradla zad 1ks 

 
Doplňkové příslušenství k stomatologickým křeslům 

Typ stomatologického kresla DE20 
DE20 

s programováním 
DM20 

Opěradlo hlavy výkyvné * * ● 

Opěradlo ruky výklopné * * * 

Opěradlo zad široké * * * 

Opěradlo zad úzké ● ● ● 

Dětský podsedák * * * 

Nožní ovládač  * * * 

Čalounění křesla německá koženka ● ● ● 

Čalounění křesla švýcarská koženka * * * 

● Příslušenství je standardním vybavením dodávky 
* Příslušenství na objednávku 

 
Průvodní dokumentace 

• Návod na použití 

• Záruční formulář 
 

15 PŘEPRAVNÉ PODMÍNKY 
• Výrobky v obalech se přepravují v krytých dopravních prostředcích maximálně ve třech vrstvách a musí být zajištěné 

proti pohybu.  

• Obaly s křesly nesmí být při nakládání a skládání překlápěné nebo samovolně spouštěné. 

Podmínky pro dopravu 

Parametr Hodnota od Hodnota do 

Rozsah teploty okolí -25 °C +50 °C 

Rozsah relativní vlhkosti 5 % 95 % nekondenzující vlhkost 

Rozsah atmosférického tlaku 700 hPa 1060 hPa 

 
 

16 PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ 
• Stomatologické křesla mohou být uskladněné max. ve třech vrstvách, v krytém suchém skladišti s relativní vlhkostí 

nepřesahující 95 %, kde nemůže nastat náhlá změna teploty.  

• Nelakované části musí být chráněné proti korozi konzervováním.  

• Stomatologické křesla nesmí být uložené spolu s chemikáliemi. 

Podmínky pro skladování 

Parametr Hodnota od Hodnota do 

Rozsah teploty okolí -25 °C +50 °C 

Rozsah relatívní vlhkosti 5 % 95 % nekondenzující vlhkost 

Rozsah atmosférického tlaku 700 hPa 1060 hPa 
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Příloha 1 

HLAVNÍ ROZMĚRY 

 

 
 
 
 
 

DE 20 

DM 20 
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Stomatologické křeslo DE 20, DE20 s programováním 
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