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Skupiny osob, na které se dané uvedené informace
vztahují, jsou uvedeny v řádku zápatí.
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2. Vysvětlení symbolů:

znamená, �e zanedbáním pokynu mů�e 
vzniknout nebezpečí pro osoby, nebo �e se 
mohou vyskytnout provozní poruchy nebo 
po�kození zařízení či jeho blízkého okolí !

znamená, �e je poukazováno na skutečnosti 
obzvlá�tě důle�ité pro obsluhu nebo 
technika.

!
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3. Obecné pokyny:

Bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení 
budou firmou METASYS zaručeny pouze 
tehdy, pokud budou dodr�ovány následující 
pokyny:

q Montá�, úpravy nebo opravy smějí být prováděny 
výhradně oprávnění odborní pracovníci, kteří zajistí 
dodr�ení normy IEC 601-1 (mezinárodní normy o 
lékařských elektrických zařízeních, předev�ím Dílu 1: 
Obecná ustanovení pro zaji�tění bezpečnosti);

q Elektrická instalace odpovídá ustanovením IEC 
(Mezinárodní elektrotechnické komise);

q Zařízení je pou�íváno výhradně v souladu s návodem
pro montá�, provoz a údr�bu.

q Při opravách a výměnách budou pou�ívány pouze
originální díly.

q Musí být respektovány ve�keré pokyny výrobců 
zubních souprav, do kterých  je odlučovač amalgámu 
COMPACT-Dynamic zabudován.

Po uvedení odlučovače amalgámu do provozu 
je třeba vyplnit k dokumentu zařízení připojené 
Ohlá�ení montá�e a odeslat jej firmě METASYS
nebo jejímu smluvnímu partnerovi, aby mohla 
být určena doba trvání záruky.

q Ve�keré kontrolní a servisní činnosti a ka�dá výměna 
sběrné nádobky musí být zapsány do dokumentu 
zařízení.

q Potvrzení o likvidaci amalgámových kalů je třeba 
uchovávat v souladu s platnou legislativou.

q Firma METASYS prohla�uje, �e dá na �ádost 
oprávněného technika k dispozici ve�keré podklady, 
které jsou pro technicky vzdělané pracovníky potřebné
při servisu a opravách dílů přístroje.

q Firma METASYS nepřejímá odpovědnost za �ádné 
�kody vzniklé působením vněj�ích vlivů (vadná 
instalace), vyu�itím �patných informací, takovým 
pou�íváním zařízení, které není ve shodě s pokyny 
výrobce, nebo neodborně provedenými opravami.

q Pokud je celé zařízení na odlučování amalgámu na konci
jeho doby pou�ívání vymontováno, je třeba jej 
navrátit výrobci k jeho řádné likvidaci.

i
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METASYS Medizintechnik GmbH
A-6063 Rum bei Innsbruck

COMPACT-
Dynamic

UN = 24 V~ 50/60 Hz

Pmax = 100 VA
Vmax = 4,5 l/min

Z-64.1-2

4 CZStrana      

3

1

2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

  
ě  

 

ř   
ň  čč   
   

 

čč    
  ů

    ň    
ě      
     řě  ě  ř
 

    č  ř 
 ň    č ň 
č     ě 
   ř

 ě  

 

          
      č   
ř ů       ě ř

č ř

  ř 

Č      
 ě    


 č

 

č   

 ř 

   

ř  3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3

2

1

3.9

CD - 12345

3

1

2

C D - 0 1 2 3 4

0 0 0 0

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

4 DSeite Praxispersonal / Techniker

D

Verwendung, Aufbau
Erklärung des Typenschildes

4. Verwendung:

Der METASYS COMPACT Dynamic ist ein zweistufiger Ein-
zelplatz-Amalgamabscheider mit integrierter dynamischer 
Luft/Wasser-Separation.

5. Aufbau:

Der Amalgamabscheider COMPACT Dynamic ist aus 2 Modu-
len aufgebaut:

1   Modul 1 ist das zentrale Befestigungselement; hier 
werden alle Anschlüsse (Luft, Wasser, Strom) vorgenom-
men. Das Modul 1 beinhaltet den Wandhalter und die 
Steuerelektronik.

2   Modul 2 ist das Separierelement, die Zentrifuge 
(dynamische Stufe), sowie die Sedimentationsstufe 
der Amalgamabscheidung. Das Modul 2 beinhaltet 
den Sammelbehälter, die Separierung und die Zentri-
fuge.

6. Erklärung des Typenschildes:

3  Siehe Bild

Das Typenschild befindet sich am Modul 1 und ist sichtbar, 
wenn das Modul 2 entnommen wird (dazu gelben Verriege-
lungsbügel nach oben drehen und Modul 2 nach vorne aus 
der Halterung ziehen).

3.1  Označení zařízení

3.2  Údaje pro připojení 

3.3   Číslo schválení institucí Deutsches Institut für

 Bautechnik (Německý institut pro stavební

 techniku)

3.4  Sériové číslo

3.5  Adresa výrobce

3.6  Označení shody s CE

3.7  Symbol typu ochrany BF
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7. Technické údaje:

Napájecí napětí: 24 Vstř

Frekvence: 50/60 Hz

max. spotřeba proudu: 4 A

ji�tění přístroje: 6,3 A T

max. potřeba výkonu: 100 VA

Oblast podtlaku: 80 mbar - 160 mbar

Stupeň odloučení: >95 %

Objem sběrné nádobky: 300 cm3

max. teplota okolí: 40 °C

mo�né odsávací systémy: mokrý nebo suchý zdroj 
podtlaku

max. mno�ství průtoku vody: 3 l/min přes plivátko
1,5 l/min přes stranu odsávání

Viz obrázek
Rozměry celk.: (V x � x H) 301 x 173 x 110 mm

8. Popis funkce:

Viz obrázek

Při zapnuté jednotce prověří elektronika stupeň zaplnění amal-
gámem. Odpadní voda z plivátka je vedena přímo do
sběrné nádobky která zároveň představuje první 
stupeň (sedimentaci) odlučování amalgámu. 
Jakmile dosáhne hladina kapaliny ve sběrné nádobce úro-
vně ponorného snímače, spustí se motor který
pohání jak čerpadlo ,  tak i odstředivku a
obě�né kolo .Čerpadlo přepraví sedimentací
předči�těnou vodu do odstředivky. Během otáčení se
tě�ké části zachycují na stěnách dvou komor odstředivky,
které jsou umístěny v sobě.
Čistá voda vytéká kontinuálně na výtoku . 
Po určitém čase doběhu je motor zkratován a tím se
odstředivka razantně zastaví.
Působením nadále se otáčejícího vodního sloupu 
nastane v odstředivce samočisticí efekt, který vymyje
tě�ké částice do sběrné nádobky.
Při zvednutí odsávací hadice se otevře ventil pracující
podle zvolené jednotky a spustí se motor. Tím se
roztočí čerpadlo, odstředivka a separační obě�né kolo.
Nasávaný proud je veden přes separační komory 
a je působením rychle se otáčejících lopatek obě�ného
kola kruhově urychlen.
Pevné a kapalné součástky v nasávaném proudu jsou 
tangenciálně vymr�ťovány, zatímco se vzduch dostává
přes osu lopatek k odsávačce .
Odstředěním oddělené pevné a kapalné látky jsou
přiváděny přes vtokový trychtýř do odstředivky a
nahoře popsaný koloběh začíná znovu.
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9. Varianty montá�e:

U zařízení METASYS COMPACT-Dynamic je mo�no
realizovat následující varianty zabudování:

Montá� do plivátkového bloku:

Přímé zaintegrování odlučovače amalgámu do plivátko-
vého bloku by mělo být upřednostňovaným ře�ením,
neboť je při tom mo�né zajistit co nejkrat�í 
hadicové přívody k odlučovači amalgámu.

V plivátkovém blokuje pro nevibrační zavě�ení
odlučovače amalgámu potřeba zajistit jeho upevnění na
nosných dílech zubní soupravy.

Montá� za hlavu pacienta:

Pokud není na zubní soupravě plivátko a odsávání je
namontováno za hlavou pacienta, nabízí se montá�
zařízení METASYS COMPACT-Dynamic do skříně.

Otvor pro napojení odtoku z plivátka je v tomto případě
nutno uzavřít záslepkou.

Umístění v samostatně stojící skříňce:

Pokud není mo�ná přímá montá� odlučovače amalgámu
do zubní soupravy, je mo�né umístění odlučovače
amalgámu do vzhledné samostatně stojící skříňky.
Skříňka vy�aduje pouze malou plocha pro její umístění a
měla by být namontována vedle připojovací skříňky
zubní soupravy. Ve skříňce je ji� integrován vněj�í 
ukazatel a transformátor.

3

2

1

Varianty montá�e
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10. Instrukce pro montá�:

Upevnění:

Pro montá� je třeba mít k dispozici následující prostor:
V x � x H: 350 mm x 215 mm x 120 mm

Pro zabránění vibracím smí být upevnění 
provedeno výhradně pomocí tří otvorů na 
modulu 1 na nosné díly zubní soupravy. 
(Vlo�ky pro kmitání nesmí být vyjmuty !) 

Odlučovač amalgámu musí mít mo�nost volného kmitání a
nesmí mít kontakt s jinými částmi zubní soupravy (kabely,
hadice, krytování...).

Pod modul 1 je třeba u elektricky vodivého
podkladu umístit uzemněnou ochrannou 
desku ( ) !

Vstupní filtr:

Pokud není k dispozici odkládací stolek 
chirurgického odsávání, je třeba na sací straně 
odlučovače amalgámu, která je dobře přístupná 
pro obsluhu v ordinaci, umístit vstupní filtr

s velikostí otvorů max. 1mm.

V odtoku z plivátka existující hrubé sítko smí
mít velikost otvorů max. 3 mm a nesmí být při provo-
zu odlučovače amalgámu odstraněno.

Napojení hadic:

Je třeba mít hadice vedoucí k odlučovači 
amalgámu co nejkrat�í, aby se zabránilo 
usazování amalgámu před zpracováním 
odpadní vody.

Zneči�těné dentální hadice je třeba při montá�i vyměnit a
nechat je zlikvidovat oprávněnou firmou.

Odlučovač amalgámu musí být napojen na odpadní 
potrubí přes pachový uzávěr.

Odpadní voda musí mít mo�nost volně odtékat, proto�e
při tvorbě vzdutí není zaji�těn potřebný stupeň odloučení.

Oplachování plivátka je třeba pomocí časového prvku
nebo tlačítka omezit na max. 30 sekund při max. mno�ství
vody  3 l/min, aby bylo umo�něno zastavení odstředivky.

Hlavní spínač:

Je třeba zajistit, aby byl odlučovač amalgámu
nejméně 1 x za pracovní den vypnut pro měření
vý�ky naplnění.
Napájení proudem 24 Vstř musí být připojeno
za hlavním vypínačem zařízení nebo ordinace.
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Schlauchanschlüsse
Elektrische Anschlüsse

11. Schlauchanschlüsse:

1  Siehe Bild

1.1  Anschluss für Speischalenabflussschlauch Ø 15 mm

1.2   Anschluss für Saugschlauch (zur Schlauchablage)  
Ø 26 mm

1.3   Anschluss für Vakuumschlauch (zur Saugmaschine) 
Ø 26 mm

1.4   Anschluss für Abflussschlauch (Reinwasserauslauf) 
Ø 15 mm

 
  Schlauchtüllen und Adapter sind unserer Ersatz-

teilliste zu entnehmen.

  Alle Schlauchanschlüsse sind mit Schlauchklem-
men zu sichern!

  Nicht benötigte Anschlüsse sind mit Blindstopfen 
zu verschließen!

12. Elektrische Anschlüsse:

2  Siehe Bild

2.1  D14 LED síť (svítí při napájecím napětí)

2.2  S1 Pojistka MST250/T 6,3 A/UN 250 V/ ICN 63 A  
 (Nahrazovat pouze stejným typem !)

2.3  X3 Napájecím napětí 24 Vstř

2.4  X2 Připojení motoru (interní)

2.5  X6 výstup signálu rušení k jednotce

2.6  X8 ventil nasávacího proudu externí

2.7  X7 Připojení pro signál z odkládání (12-24 Vstř

 při zvednuté odsávací hadici)

2.8  X5 Připojení pro měření výše plnění

2.9  X4 Připojení pro externí ovládací díl

2.10  X1 Připojení pro ponorný snímač

2.11   Místo pro nasunutí procesoru

!
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13. Vysvětlení externího ukazatele:

viz obrázek

Kontrolka 1: Připravenost k provozu

q svítí zeleně: síťové napětí zapnuto

Závada odstředivky

q blikající červeně zaznívání bzučáku: Závada! 

Viz obrázek - ukazatele chyb

Kontrolka 3: Ukazatel stavu naplnění nádobky

q svítí �lutě a zaznívá zvuk bzučáku, který je 
vypnutelný přes RESET: sběrná nádobka je 
naplněna z 95%; 

Doporučuje se výměna sběrné nádobky; dal�í práce je
v�ak a� do naplnění 100%  mo�ná. Kontrolka nadále svítí
jako připomenutí. Bzučák se opět rozezní při ka�dém
dal�ím zapnutí hlavního vypínače.

q svítí �lutě a zaznívá zvuk bzučáku, který není 
vypnutelný přes RESET: sběrná nádobka je naplně-
na ze 100%;

Sběrná nádobka musí být vyměněna! Dal�í práce není
mo�ná, ventil nasávacího proudu je uzavřen.

Tlačítko RESET pro alarm

q Stisknutím červené plo�ky mů�e být při naplnění 
nádobky 95% vypnut bzučák.

Ukazatele chyb (viz obrázek)

Kontrolka 1 svítí zeleně, kontrolka 2
bliká červeně, zaznívá bzučák : Chyba 

ovládání elektroniky !

Stisknutím tlačítka RESET se vypne bzučák. V tomto
případě se vypne hlavní vypínač a po krátké přestávce 
(ca. 5 sec.) se znovu zapne. Pokud se kontrolky po 
krátkém čase opět rozsvítí, uvědomte svého servisního
technika !

Kontrolka 2 bliká červeně, zaznívá bzučák:
Sběrná nádobka není správně nasazena !

Bzučák není vypnutelný, �ádný jiný kontrolka nesvítí.
Postupujte tak, jak je popsáno v kapitole 14, abyste
nasadili sběrnou nádobku správně.

bez obrázku: Bzučák zaznívá ka�dých 60 sekund po 
dobu 2 sekund: Zkrat ponorného
snímače sběrné nádobky !

Vyčistit snímač a sítko čerpadla, jak je popsáno v 
kapitole 16.
Signál zmizí, jakmile je zkrat odstraněn.

3.24.2

3.2

3.14.1

4

3.4

3.3

4

3.2

3.1

3
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14. Výměna sběrné nádobky:

q Hlavní vypínač zubní soupravy vypnout !

q Připravit novou sběrnou nádobku a vyjmout uvnitř
le�ící sáček s dezinfekčním prostředkem !

q Navléct si ochranné rukavice !

q Otevřít dvířka na stojanu zubní soupravy.

Uzavírací třmen na odlučovači amalgámu zvednout 
nahoru, přitom odlučovač pevně dr�et.

Odlučovač amalgámu vytáhnout z upevňovacího 
prvku směrem dopředu a odstavit jej na rovnou,
neklouzavou podlo�ku.

Dr�et pevně sběrnou nádobku a otočit horním 
dílem proti směru hodinových ručiček. Horní díl
vyzvednout nahoru.

Při zneči�tění sítka čerpadla toto sítko vytáhnout, 
vyčistit jej nad záchytnou nádobkou a opět jej umí-
stit na sací část čerpadla.

Ponorné snímače očistit zespodu malým 
kartáčkem.

Nasadit horní díl na novou sběrnou nádobku.
Dr�et pevně sběrnou nádobku a otočit horním
dílem po směru hodinových ručiček a� k dorazu;
provést vizuální kontrolu (v�echny bezpečnostní
výstupky nádobky musí správně zapadnout).

Těsnící plochy na upevňovacím prvku namazat 
vazelínou.

Odlučovač amalgámu opatrně zasunout zpět do 
upevňovacího prvku a uzavřít uzavírací třmen.

q Hlavní vypínač zubní soupravy zapnout !

Při správně nasazené sběrné nádobce se odlučovač
amalgámu krát krátce rozběhne a externí ukazatel signalizu-
je �Připraven k provozu� (kontrolka 1 svítí zeleně).

Není-li sběrná nádobka správně nasazena, bliká na
externím ukazateli kontrolka č. 2 a je sly�et pípnutí.

V tomto případě je třeba vypnout hlavní vypínač a 
svědomitě zopakovat vý�e popsaný postup 
(body 6 a 8)

8

7

6

5

4

3

2

1

Výměna sběrné nádobky
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!

Sběrná nádobka je z technických a hygienických
důvodů určena k jednorázovému použití !
Opětovné použití použitých nádobek může vést k
funkčním poruchám a je porušením záručních 
ustanovení !
Naplněná sběrná nádobka muže být předána v České
republice společnosti, nebo v Rakousku firmě 
METASYS patřící společnosti Dental Eco Service GmbH 
- METASYS Group, která je pověřena likvidací těchto 
odpadů ! Potvrzení o likvidaci je třeba uchovávat 
podle tuzemské legislativy.

Pokud je celý odlučovač amalgámu na konci jeho
doby používání vymontován, je třeba jej navrátit
výrobci k jeho řádné likvidaci.

Nejjednodušší cesta: Likvidace s Eco-Transform:
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Údr�ba, či�tění a dezinfekce

16. Údr�ba, či�tění a dezinfekce:

Viz obrázek:

Po ka�dém o�etření krátce stisknout oplachování 
plivátka !

Viz obrázek:

Po ka�dém o�etření odsát ka�dou hadicí trochu vody !

Viz obrázek:

Dvakrát denně, po odsátí vody, nasát pro odlučovač
amalgámu vhodný dezinfekční prostředek.

Dezinfekční prostředek by měl být v ideálním případě
pou�it před  del�ími přeru�eními provozu zubní soupra-
vy (polední přestávka, konec práce nebo
dovolená).

Doporučujeme pou�ití prostředku METASYS GREEN &
CLEAN M2.

Viz obrázek:

Stejně tak dvakrát denně opláchnout plivátko pro 
odlučovač amalgámu vhodným dezinfekčním
prostředkem.

Doporučujeme pou�ití prostředku METASYS GREEN &
CLEAN M2.

q Či�tění předřadného filtru:

Nejméně jednou týdně vyprázdnit a vyčistit vstupní filtr.
Podle způsobu práce mů�e být vyprazdňování provádě-
no také denně.

Viz obrázek:
Amalgám obsahující zbytky z předřadného filtru sbírat do
vhodné nádobky (např. ECO-CENTER) a předávat je k
řádné likvidaci (např. s ECO TRANSFORM)

Pokud je odlučovač trvale v provozu a sám se
nezastavuje, přesto�e nepřitéká �ádná voda,
pak je pravděpodobně nečistotami zkratovaný
snímač !

Viz obrázek:

V případě potřeby: Vyjmout a vyčistit snímač vtoku do
odstředivky.

q Hlavní vypínač vypnout.
q Modul 2 vyjmout.
q Vyjmout nádobku.
q Ponorný snímač od spodu vyčistit dětským zubním 

kartáčkem.
q Těsnící krou�ek snímače namazat vazelínou.
q Vrátit zpět nádobku.
q Modul 2 nasadit.
q Hlavní vypínač zapnout.

6

5

4

3

2

1

!
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17. Servisní re�im:

Elektronika odlučovače amalgámu COMPACT-Dynamic
umo�ňuje v servisním re�imu prověření funkcí zařízení

POZOR ! Pro přechod zpět do normálního provozu,
resp. do servisního re�imu, je třeba po vypnutí
zařízení počkat před opětným zapnutím nejméně 
5 sekund !

Vyvolání servisního re�imu

q Během zapínání hlavního vypínače dr�et po dobu
min. 5 sekund stisknuté tlačítko RESET na ovládacím
dílu.

q Kontrolka 1 (Připraven k provozu) přitom velmi rychle
bliká (2,5 Hz).

q Jakmile se rozsvítí kontrolka 1, uvolnit tlačítko RESET.

q Kontrolka 1 bliká velmi rychle (2,5 Hz).

q Pro spu�tění motoru krátce stisknout tlačítko 
RESET.

q Dal�ím stisknutím se motor zastaví.

Při výskytu závady na monitorování motoru (monitorování
zkratů a chodu) zabrání elektronika rozběhu motoru.

q Ka�dým dal�ím krátkým stisknutím tlačítka RESET mů�e
být motor libovolně zapínán a vypínán.

q Stisknutí tlačítka RESET na ca. 5 sekund způsobí změnu
servisního re�imu z monitorování motoru na kontrolu
vstupů a výstupů (Po zaznění pípnutí uvolnit tlačítko
�RESET�!).

q Kontrolka 1 bliká, kontrolka 2 a 3 svítí trvale.

Pro postup pro kontrolu vstupů a výstupů viz bod18
�Kontrola po 1 roce�.

q Pro ukončení servisního re�imu znovu dr�et stisknuté 
tlačítko RESET.

q Kontrolka 3 bliká (2,5Hz).
Zařízení přechází ze servisního do normálního 
provozu.

q Kontrolka 1 svítí trvale.

- Při následujících hlá�eních závad na zařízení 
uvědomte, prosím, Va�eho servisního technika:

Závada monitorování zkratování

Závada monitorování chodu

Závada motoru při rozběhu

Odběr proudu motoru při chodu je příli� vysoký

Přeru�ení napájení proudu motoru

Zkrat napájení proudu motoru13

12

11

10

9

8

138

7

Servisní re�im

= svítí = bliká 

CON

2,5Hz
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18. Kontrola po 1 roce:

Podle instituce Deutsches Institut pro Bau-
technik (Německý institut pro stavební tech-
niku) je třeba, aby odborník přezkou�el
nejméně jedenkrát ročně zobrazovací prvky
odlučovačů amalgámu na jejich funkčnost.

q Vyvolat servisní re�im, jak je popsáno pod bodem17.

q Provést nejméně jednou test chodu motoru.

q Pro kontrolu vstupů a výstupů přepnout dále.

† Kontrolka 1 bliká, kontrolka 2 a 3 svítí trvale.

q Vyjmout odlučovač z dr�áku.

Simulace ukazatelů

Viz obrázek

Zaclonit pouze spodní světelnou závoru měření 
vý�ky naplnění

† Kontrolka 1 a 3 blikají, kontrolka 2 svítí trvale.

Zaclonit pouze horní světelnou závoru měření
vý�ky naplnění

† Kontrolka 1 a kontrolka 2 blikají, kontrolka 3 svítí 
trvale.

Zaclonit obě světelné závory měření vý�ky
naplnění

† Kontrolka 1, 2 a 3 blikají.

q Nasadit odlučovač zpět do dr�áku.

Viz obrázek

Ponorný snímač vyjmout a zkratovat jej vlhkým
hadříkem.

† Zazní bzučák

q Ponorný snímač opět zasunout.

q Zvednout odsávací hadici (= SV7-signál aktivovat)

† Magnetický ventil sepne (sací proud prochází)

q Odsávací hadici opět zavěsit.

q Pro ukončení servisního re�imu opět dr�et stisknuté 
tlačítko RESET.

† Kontrolka 3 bliká

† Kontrolka 3 bliká (25Hz).
Zařízení přechází ze servisního do normálního 
provozu.
† Kontrolka 1 svítí trvale.

Kontrolu po 1 roce je třeba zaznamenat do dokumentu
zařízení !

2.1

2

1.3

1.2

1.1

1

Kontrola po 1 roce

i
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Kontrola po 5 letech

19. Kontrola po 5 letech:

Podle německé Vyhlá�ky o odpadních
vodách je třeba přezkou�et odlučovače
amalgámu v časových odstupech ne del�ích
ne� 5 let podle tuzemské legislativy na jejich
řádný stav.

q Proveďte kontrolu po 1 roce, jak je popsáno v kap.18.

q Prověřte řádnou montá� a připojení odlučovače
amalgámu podle instrukce pro montá�.

q Jak sací hadice, tak i plivátko opláchněte nejméně 1 l 
čisté vody a vhodným dezinfekčním prostředkem. 

Optická kontrola komor odstředivky:

Navléct si ochranné rukavice !
Hlavní vypínač vypnout !

q Odlučovač vyjmout z dr�áku.

Čtyři �rouby na horní straně zařízení odstranit 
pomocí vhodného nástroje. (Torx 20)

Víko separátoru sejmout
(Pou�ijte �roubováku jako opěry na zadní straně)

q Vtokové těsněné separace nevyjímat !

Vyjmout rotor separace, za tím účelem vytáhnout
pomocí �pičatých kle�tí zátky v centru rotoru, uvol-
nit �roub s vnitřním �estihranem a rotor vytáhnout
směrem vzhůru. (POZOR:  Levý závit!)

Stáhnout hadičku čerpadla na zadní straně 
odlučovače na horním napojení.

Vtokový díl odstředivky sejmout směrem vzhůru (s
pomocí �pičatých kle�tí).

Komory odstředivky vytáhnout nahoru.

Překontrolujte opticky komory odstředivky na
zneči�tění; komory odstředivky, které vykazují silná
zneči�tění, potahy nebo shluky pevných látek, je
třeba vyměnit !

q Následně sestavte přístroj v opačném pořadí.

POZOR! Při sestavování je třeba dbát na to, aby 4 čepy
na spodní straně komory odstředivky zapadly do

otvorů pro ně připravených! Dále musí čtyřhran rotoru
separace zapadnout do horní části odstředivky

!

Je také důle�ité, aby v�echny pou�ité �rouby byly
za�roubovány a� na doraz!

Kontrolu po 5 letech je třeba zaznamenat do 
dokumentu zařízení !

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3

i

!

!



EB
W

 C
O

M
PA

CT
 D

yn
am

ic
 C

Z 
   

70
10

13
0

1 
   

ZK
-5

5.
91

3/
0

0
   

  S
ub

je
ct

 to
 te

ch
ni

ca
l c

ha
ng

es
, p

ri
nt

in
g 

an
d 

se
tt

in
g 

er
ro

rs
!

METASYS
Austria
METASYS 

Medizintechnik GmbH
Florianistraße 3

A-6063 Rum bei Innsbruck
1+43/(0)512 /20 54 20-0
5+43/(0)512/20 54 20-7

Germany
METASYS

Medizintechnik GmbH
Ahornstraße 19

D-85614 Kirchseeon
1+49/(0)89 / 613874-0
 5+49/(0)89 / 6135829

email: info@metasys.com

www.metasys.com

France
METASYS France S.a.r.l.

9, bd E. Michelet
F-69008 Lyon

1+33/(0)4/37 90 22 15
5+33/(0)4/37 90 22 47
e-mail: info@metasys.fr

www.metasys.fr

Italy

Dental eCO ServiCe italia S.r.l.
Florianistraße 3

A-6063 Rum bei Innsbruck

1  +39/045/981 4477

5  +39/045/981 4475
e-mail: desitalia@metasys.com


