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1. ÚČEL A POUŽITÍ 
 
Tento Návod na použití popisuje jak používat stomatologické soupravy DIPLOMAT ADEPT   
DA 270 a DA 280. Prosím, pozorně si přečtěte tento Návod na použití před jejích použitím. 
Používání stomatologické soupravy je povolené jen stomatologovi obeznámenému s tímto 
návodem na použití a stomatologickými aplikacemi, které tato stomatologická souprava 
umožňuje. Aby stomatologická souprava sloužila k Vaší spokojenosti, musí být instalace, 
nastavení a případné úpravy vykonané kvalifikovaným, autorizovaným servisním pracovníkem 
organizace, která má oprávnění vykonávat tuto činnost. A taktéž musí být splněné podmínky 
pro používané média a instalaci uvedené v Návodě na použití DIPLOMAT ADEPT DA 270 a 
DA 280. 

  
 
 

 
 

DIPLOMAT ADEPT DA 280 

 
DIPLOMAT ADEPT DA 270 

 

DIPLOMAT ADEPT DA 280 CART 
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2. POPIS VÝROBKU 
Stomatologická souprava DIPLOMAT ADEPT DA 270 je řešená jako stacionární s neseným 
křeslem a horním vedením hadic nástrojů a DIPLOMAT ADEPT DA 280 s dolním vedením 
hadic nástrojů, přičemž DA 280 může být řešená také ve vyhotovení CART. Na horní části 
plivátkového bloku je umístěno rameno stolku lékaře s nástroji a ovládacím panelem a také 
rameno světla se světlem. Ve zhotovení DA 280 CART se používá ovládací panel se spodním 
vedením hadic, umístěných na vozíku. Nástroje jsou ovládané nožním ovládačem kromě 
stříkačky, velké a malé odsávačky a odsliňovače (příp. polymerizační lampy a intraorální 
kamery). Na čelní ploše ovládacího panele je membránová klávesnice nebo skleněná dotyková 
klávesnice s displejem a negatoskopem. Na přestavění ovládacího panele slouží rukojeť. 
Rentgenové snímky se k negatoskopu přichytávají příchytkou, která je součastí výrobku. 
Plivátkový blok je dodávaný v různých variantách s odsliňovačem nebo s ramenem sestry 
s velkou a malou odsávačkou.  Plivátková mísa a trubička oplachu mísy je odnímatelná. Pohon 
mísy je ruční nebo motorický (podle požadavků). Násadce odsávání malé a velké odsávačky 
jsou odnímatelné, dezinfikovatelné a sterilizovatelné. Násadce odsliňovače jsou na jednorázové 
použití. Jako volitelná výbava se na objednávku montuje odkládací stolek na rameno 
pantografu svítidla s odkladací miskou a rameno monitoru s LCD monitorem. Stomatologická 
souprava DIPLOMAT ADEPT DA 270, DA 280 je na ovládacím panely vždy vybavená 
stříkačkou. 
 

Na ovládacím panely mohou být nainstalované nasledující nástroje: 

max. 4 rotační nástroje min. 1 stříkačka 

max. 5 světelných nástrojů 1 odstraňovač zubního kamene 

max. 4 turbínky 1 polymerizační lampa (led) 

max. 4 mikromotory  (max. 3 DC motor,     
max. 2xMX motor) 

1 otryskávač 

 

Poznámka 
Volitelná výbava a doplňkové vybavení (viz. platný ceník). 
 

3. TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napájecí napětí 230V ± 10% 

Frekvence 50 Hz ± 2 % 

Max. příkon při 230V/50 Hz 1550 VA + 10% 

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

Vstupní tlak vody od 0,3 do 0,6 MPa 

Hmotnost soupravy  210 kg + max.45 kg podle vyhotovení 

Typ ochrany před úrazem el. proudem prístroj triedy ochrany I 

Stupeň ochrany před úrazem el. 
proudem 

příložné časti typu B 

Teplota vody pro kelímek 36±5 °C (pokud je namontovaný kotlík) 

Max. zatížitelnost tray stolku 1,5 kg 

Max. zatížitelnost odkladacího stolku 3 kg 

Režim provozu 
trvalý s přerušovaným zatížením odpovídající 

obvyklé stomatologické praxi. 

Křeslo 
Rozsah výšky sedadla nad zemí 397 mm  15 mm až 825 mm  15 mm 

Rozsah náklonu opěradla zad od vertikální roviny 20°  2° až 90°  2° 

Doba trvání vertikálního pohybu v nezatíženém stavě max. 20 sec 

Doba trvaní pohybu opěradla zad v nezatíženém stavě  max. 18 sec 

Nosnost křesla (EN ISO 6875) max. 200 kg 

Režim provozu 1 : 16 (cyklus např.25s chod, 400s klid) 
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Hlučnost křesla max. 54 dB 

Upozornění 
Pro zamezení rizika úrazu el. proudem musí být tento přístroj připojený k napájecí síti s 
ochranným uzemněním.  
 

4. POPIS STOMATOLOGICKÉ SOUPRAVY 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.Plivací blok s ramenem sestry 
2.Ovládací panel 
3.Nožní ovládač 
4.Pantograf ovládacího panele  
5.Světlo 
6.Pantograf světla  
7.Stomatologické křeslo 
    hlavní vypínač se  nachází  na vnější straně plivacího bloku 
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POPIS STOMATOLOGICKÉ SOUPRAVY DA 280 CART  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plivací blok s ramenem sestry 
2. Ovládací panel 
3. Nožní ovladač 
4. Vozík (CART) 
5. Stomatologické světlo 
6. Pantograf světla  
7. Stomatologické křeslo 
   hlavní vypínač se nachází  na vnější straně plivacího bloku 
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4.1 Výrobní štítek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1 – označení typu soupravy 
2 – základní elektrické parametry 
3 – výrobní číslo 
4 – datum výroby 
5 – režim provozu křesla 
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5. PŘEDINSTALAČNÍ POŽADAVKY 

5.1 Požadavky na prostředí 
 

Neinstalovat v prostorách s nebezpečením exploze! 

5.2 Požadavky na instalaci médií 
 

Voda 
 

Musí se používat pitná voda se vstupním tlakem 0,3 MPa až 0,6 MPa s přítokem min.4 l/min., 
bez částic větších jako 50 µm, které mohou ucpat malé průřezy rozvodů stomatologické 

soupravy. Pokud voda obsahuje částice větší jako 50 µm, musí být předřazený filtr 50 µm.  
 

Chlazení nástrojů vodou z centrálního rozvodu 
 

Musí být předřazený filtr 5 µm. Pokud voda obsahuje víc než 50 mg CaO/l nebo                  
36 mg MgO/l musí se opatřit zařízení na úpravu tvrdosti vody, připojené na vstup v rozvodně 
vody. Tvrdá voda může způsobit nefunkčnost soupravy. Zařízení na úpravu tvrdosti vody se 
předřazuje v případě, že se nepoužívá destilovaná voda. Rozvod za filtrem musí být vyrobený 
z Cu, resp. PE trubky. Do centrálního rozvodu vody pro soupravu se musí opatřit vhodný 
certifikovaný uzavírací ventil! Při instalaci je nutné nainstalovat zařízení k zábraně zpětného 
toku v bodě připojení na dodávku komunální vodovodní vody. Toto zařízení není součástí 
stomatologické soupravy. 
 

Vzduch 
 

Musí být zabezpečené dodávání minimálně 55 l/min. vzduchu při tlaku 0,45 až 0,8 MPa 
bezolejového, čistého a suchého. Doporučujeme trubky z Cu, resp. PE. 
 

Odsávání (v případě zhotovění plivacího bloku s velkou a malou odsávačkou) 
 

Statické vákuum musí být v rozsahu min. 0,005 MPa (50 mbar) až max. 0,02 MPa (200 mbar) 
měřené na instalované pozici. V případě, že statické vákuum je vyšší než 0,02 MPa je nutné do 
odsávací větve zapojit sací kalibrační (regulační) ventil, který omezí max. vákuum na 0,02 MPa. 
Tento regulační ventil není součástí stomatologické soupravy. Odsávací agregát musí 
produkovat průtok min. 450l/min.,který je měřený na instalované pozici.  
 

Odpad 
 

Odpadová větev musí mít souvislý spád min. 1% s minimálním průtokem 10 l/min. a musí být 
bez ostrých ohybů, které by mohly způsobit zpětný tok. Nepoužívat stejnou odpadovou větev 
s jinou stomatologickou soupravou nebo umývadlem! Je povolené použít trubky 

z polypropylenu nebo z tvrzeného polyetylenu. 
 

Upozornění 
Předinstalace a instalace musí být provedené podle platných norem dané krajiny a v souladě 
s platnou dokumentací výrobce, kterým je držitelem  každý autorizovaný zástupce Diplomat 
Dental s.r.o. 
 

Poznámka 
Pokud předpisy krajiny, v které je vykonávána instalace, vyžadují odlučovač amalgámu, musí 
být stomatologická souprava s plivacím blokem bez odlučovače amalgámu zapojená na externí 
odlučovač amalgámu. Instalace externího odlučovače amalgámu se musí zhotovit podle pokynů 
jeho výrobce! 
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Hodnota doporučené síťové pojistky 
 

Doporučená hodnota pojistky síťové přípojky je 16A (v případě jističe – jistič s vypínací 
charakteristikou typu C). Na tuto přípojku by neměly být připojené žádné další zařízení! 
Maximální elektrický příkon stomatologické soupravy je 1550 VA. Přípojka musí vyhovovat 
odpovídající státní normě.  
 

Doporučení 
 

Pokud státní norma neuvádí jinak, výrobce doporučuje používat proudový chránič s citlivostí 
30mA a okamžitou dobou vypnutí. 
Po splnění předinstalačních požadavků se vykoná sestavení a montáž stomatologické soupravy 
a její připojení na média. 
 

5.3 Podlaha 
 

Podlaha musí mít betonový základ silný min. 100mm. Sklon podlahy může být max.1%. 
Antistatická podlaha se upřednostňuje. 

5.4 Okolí 
 

rozsah teploty okolí                   od  +10°C           +40°C 
rozsah relativní vlhkosti            od  30%               75 % 
rozsah atmosferického tlaku     od  700 hPa        1060 hPa 
 
 

6. INSTALACE, SESTAVENÍ A MONTÁŽ 
 

Vybalení soupravy a kontrola dodávky  
 

Kontroluje se neporušenost přepravních obalů. Pokud se zjistí chyba přepravního obalu, zásilku 
neotvevírejte a chybu okamžitě hlaste dopravci nebo prodávajícímu. U neporušené zásilky se 
opatrně roztrhne obal a vybalí se jednotlivé části soupravy. Podle balicího listu se zkontroluje 
kompletnost zásilky. Pokud je souprava vybavená dotykovou klávesnicí dávejte pozor při 
manipulaci na její skleněnou plochu. 
Instalce musí být provedená servisním technikem s platným certifikátem jinak nebude uznaná 
případná záruka. Záruční formulář se musí vypsat a poslat výrobci nebo prodejci.  
 

Poznámka: 
Sítka (přibalené v drobných dílech)se  vloží do koncovek odsávaček podle kap. 10.4 obr.10.1 

 

Upozornění  
Pantografické rameno ovládacího panele se kromě  běžné manipulace s ovládacím panelem 
lékařem a dovoleného zatížení tray stolku nesmí zatěžovat opíraním osob nebo předmětů, 
věšením osob nebo předmětů ani jiným tomuto podobným způsobem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do  
do 

do  

 



NÁVOD NA POUŽITÍ                                                                DA 270, DA 280 

sk_da270,da280_2014_03                                                                                               10/41 

7. UVEDENÍ SOUPRAVY DO PROVOZU 

1. zapnout kompresor a nechat natlakovat 
2. otevřít centrální přívod vody 
3. zapnout odsávací agregát (pokud je plivací blok ve zhotovení s velkou a malou odsávačkou) 
4. zapnout hlavní vypínač umístěný na krytu plivacího bloku – poloha I, tím se rozsvítí            
     kontrolní světlo hlavního vypínače. Na displeji se zobrazí nápis: 

 

 

 
tím je indikovaná připravenost soupravy k provozu. Souprava je připojená na rozvod vody a 
vzduchu. Po cca 5s je souprava připravená k práci. Pokud je ve stomatologické soupravě 
nainstalovaný elektrický ohřívač vody, je zapotřebí čekat přibližně 10 min, aby byla voda ohřátá 
na požadovanou teplotu. Doporučuje se při zapínání soupravy nemít vytažené nástroje, nožní 
ovládač mít v klidové poloze a tlačítka klávesnice nestlačené. 

Upozornění 
Rameno a stolek sestry při pohybu křesla nesmí být v dráze křesla. 

Kromě odsliňovače, malé a velké odsávačky – podle zhotovení, polymerizační lampy 
a stříkačky (na ovládacím panely) může být současně používaný (vybraný) jen jeden nástroj! 
Nedodržení této podmínky je indikované na displeji nápisem: 

 

 

 

 
 

 
 

8. OBSLUHA VÝROBKU 

8.1 Ovládací panel s nástroji 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENTAL UNIT  V1 

 
READY FOR WORK 

DENTAL UNIT  V1 

 
INSTRUMENT ERROR 

Membránová klávesnice  

 

 

 

Membránová klávesnice 
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Poznámka 
Displej je čitelný v každé pracovní poloze lekáře (v sedě i ve stoje).  
U skleněné klávesnice je po stlačení tlačítka aktivně cca 10 sekund – signalizované ukazatelem 
stlačení tlačítka na displeji.  
 
Programování délky plnění kelímku a oplachu mísy v případě sklenění klávesnice  více než 10 
s je možné jen s nožním ovladačem nebo tlačítkami na stolku sestry. 

 
 

Tlačítko Popis Tlačítko Popis Tlačítko Popis 

 

osvětlení 
negatoskopu  

nastavení množství 
chladící vody  

otáčené plivátka 
(jen v případě el. ovládání)  

 
chlazní nástroje 

 

přepínání 
programových sad 
  

spínač pro pohyb křesla 
směrem nahoru 

 

reverzace otáček 
mikromotoru, 
ENDO, AFT  

řízení hlavního světla 
(platí pro určitý typ)  

spínač pro pohyb křesla 
směrem dolů 

 
  plnění kelímku 

 

Doplňkové tlačítko 
(např. otevírání dveří) 
(platí pro určitý typ)  

spínač pro pohyb opěradla 
zad směrem dopředu 

 
oplach plivátka 

 

výběr módu činnosti 
pro MX motor 
a kroutícího momentu 
pro mikromotor 

 

spínač pro pohyb opěradla 
zad směrem dozadu 

 
osvětlení nástrojů 

 

nastavení kroutícího 
momentu pro 
mikromotor  

zápis a vyvolání 
programových nastavení 
poloh křesla  

 

tlačítko zvyšování 
parametrů  

přepínání funkcí 
nožního ovladače 
(analog - ON/OFF)  

automatické nastavení 
výchozí (nasedací) polohy 

 

tlačítko snižování 
parametrů  

změna převodového 
poměru hlavičky 
nastroje 

  

 

 

 

Skleněná klávesnice 

Skleněná klávesnice 
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8.1.1 Popis tlačítek 
 

Pro aktivaci funkce stačí jen stlačit (při membránové klávesnici) resp. dotyk (při skleněné 
klávesnici), na místo voleného tlačítka. Při skleněné klávesnici je vybraní zvolené funkce  
indikované kromě displeje také krátkým pípnutím a tečkou na displej. Při všech regulovatelných 
veličinách je jeho orientační hodnota zobrazována sloupovým indikátorem v spodní časti 
displeje (platí jen pro skleněnou klávesnici). Maximum sloupce odpovídá 100% nastavené 
hodnoty.  
Maximální doba volby kteréhokoliv symbolu je cca 10 sek. Po tomto čase dojde ke stavu jako by 
nebyla funkce vybraná. 
 

Zamknutí a odemknutí klávesnice (platí pro skleněnou klávesnici) 

Zamknutí klávesnice - současnou volbou tlačítka  a tlačítka . Na displeji se zobrazí znak 
klíče a klávesy nereagují na volbu tlačítek. 

 

Odemknutí klávesnice – opět současnou volbou tlačítek  a . 

Poznámka 
Zamknutí klávesnice je třeba použít vždy před čištěním klávesnice na zapnuté soupravě. Po 
vyčištění klávesnice, je nutné klávesnici odemknout, protože jsou zamknuté nástroje. 
  

Zobrazení na displeji 
 

     Skleněná klávesnice               Membránová klávesnice 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis údajů displeje – skleněná klávesnice 
 Status bar – grafické zobrazení zvýrazněné hodnoty 

 
 

Zvýrazněná hodnota – aktivní hodnota, která je aktuálně nastavená 
a kterou je možné měnit tlačítkami PLUS (zvyšovat) nebo MÍNUS 
(snižovat) 

 
Ukazovatel volby libovolného jednoho tlačítka („stlačení“ jedné 
klávesy) 

 
Ukazovatel volby libovolných tlačítek („stlačení“ dvou a více kláves) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

N = 100000RPM     

M3X  N     W                       A 
 

                                  
 

T=   0 , 300Ncm      R =    1 : 5 
 

N = 100000RPM 50 , 00% 

M3X  N     W                       A 
 

                                           

T=   0 , 300Ncm      R =    1 : 5 

 

  

N = 100000RPM 50 , 00% 
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Stlačením (dotykem) tlačítka se zapíná osvětlení negatoskopu. Dalším stlačením 

(dotykem) se osvětlení vypne. Současným stlačením (dotykem) na tlačítko  a tlačítka 
PLUS a MÍNUS při zapnutí negatoskopu je možné regulovat intenzitu negatoskopu. Po 

zapnutí negatoskopu a podržením prstu na  déle než 4s začne se jas negatoskopu 
zvětšovat až na maximum. Po dosáhnutí maximálního jasu se sníží jas na minimum 
a postupně se zvyšuje. Nastavené hodnoty jasu jsou zapsané do paměti a při novém 
zapnutí osvětlení negatoskopu jsou automaticky nastavené. 

 

Chlazení nástroje je možné zapnout stlačením (dotykem) na , při mikromotoře 
a turbínce, přitom zapnutý stav je indikovaný rozsvícením znaku "S" nebo "W" na displeji. 
Při vrácení nástroje do základní polohy se automaticky zapamatuje aktuální nastavení 
chlazení nástroje. 
Přepínání módu chlazení v případě skleněné klávesnice viz. kap. 8.2 - tlačítko SPRAY. 
 Jsou možné 2 následující stavy chlazení : 
 "S" - chlazení sprejem  
 "W" - chlazení vodou  

Přepínání mezi módem chlazení vodou a sprejem se vykoná stlačením tlačítka  po 
dobu delší než 10s a méně jako 16s. V případě použití skleněné klávesnice se módy 
chlazení přepínají tlačítkem sprej na nožním ovladači. 

 
Slouží na změnu směru otáček mikromotoru, nastavení funkce ENDO při ultrazvukovém 
odstraňovači zubního kamene a na nastavení AFT (auto-forward time) při MX 
mikromotoru. 

   
Stlačením (dotykem) a přidržením prstu na dobu větší než 0,6s se plní kelímek pacienta 
po dobu nastaveného času. Stlačením (dotykem) a podržením tlačítka na dobu větší než 
4s se nastavuje čas plnění až do okamžiku přerušení dotyku. Po dobu plnění kelímku pro 
pacienta, stlačením (dotykem)  tlačítka na dobu minimálně 0,2s se přeruší činnost plnění 
kelímku. Maximální naprogramovaná doba plnění kelímku je 25s. Nastavená doba plnění 
kelímku je automaticky zapsaná do paměti a při dalším stlačením (dotykem) kratším než 4 
s se zapne plnění kelímku na nastavenou dobu. Programování délky plnění kelímku v 
případě skleněné klávesnice na dobu více jako 10s je možné jen z nožního ovladače 
nebo tlačítkem na stolku sestry. 

 

Chlazení nástroje 

Reverzace otáček mikromotoru 

Plnění kelímku 

Osvětlení negatoskopu 
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Plus a mínus 

 

Stlačením (dotykem) a přidržením prstu na dobu vícec jako 0,6s se začne oplachovat 
plivátka po dobu nastaveného času. Stlačením (dotykem) a podržením prstu po dobu více 
jak 4s se nastavuje čas oplachu plivátka až do okamžiku uvolnění prstu. Po dobu  
oplachu plivátka stlačením (dotykem) na dobu min. 0,2s se přeruší činnost oplachu 
plivátka. Max. naprogramovaná doba oplachu plivátka je 40s.  
Programování délky oplachu plivátka v případě skleněné klávesnice na dobu větší než 10 
s je možné jen s nožním ovládačem nebo tlačítkami na stolku sestry. 

 
Stlačením (dotykem) tlačítka se zapíná a vypíná osvětlení rotačních nástrojů (turbínky, 
mikromotoru). Stlačením (dotykem) je možné modifikovat ten nástroj, který byl vybraný. 
Při zapnutém osvětlení nastroje se na displeji zobrazí "L". Osvětlení nástroje se rozsvítí 
po uvedení nástroje do činnosti.  
Osvětlení nástroje se vypne automaticky po uplynutí doby 10s od ukončení a  používání 
nástroje. Po vrácení nástroje do základní polohy se osvětlení nástroje vypne. 
 

          
Krátkým stlačením (dotykem) se zvyšuje (snižuje) nastavený parameter od min až po 
max. hodnotu. Stlačením (dotykem) a přidržením tlačítka  po dobu 1s dochází 
k automatickému zvyšování (snižování) nastaveného parametru až po maximální 
(minimální) hodnotu. 
 

Tyto tlačítka slouží na: 
 nastavování otáček mikromotoru  
 nastavování výkonu při použití odstraňovače zubního kamene 
 nastavení intenzity osvětlení negatoskopu po dobu zapnutí negatoskopu 
 nastavení intenzity osvětlení hlavního svítidla 
 nastavení přítoku chladící vody na nástroje kromě stříkačky 
 nastavení kroutícího momentu při MX motoru 

 přepínání programové pozice P1...P8 v kombinaci s tlačítkem pro skleněnou                       
klávesnici 

 
Podle zhotovení stomatologické soupravy je možné nastavovat průtok chladící vody viz. 
kap. 8.1.2. Pokud je v soupravě proporcionální ventil tak se nezobrazí na displeji (W). 

 
Tlačítko slouží na výběr programů. Každý nástroj má možnost výběru 8 programů           
P1–P8. 
Výběr programů P1 – P8 se uskutečňuje stlačením tlačítka P1/P2 na ovládacím panelu           
lékaře do doby vybrání nástroje, přitom v levém dolním rohu je na displeji zobrazované            
aktuální program.  
V každém programě je možné udělat jakékoliv změny  a tyto změny se automaticky uloží. 

 

 +  

         Tlačítko (kombinace tlačítek) slouží na výběr programů. Každý nástroj má možnost 
   výběru 8 programů P1–P8. 

Výběr programů P1 – P8 se uskutečňuje dotykem a přidržením tlačítka  a následným 

 

Oplach plivátka 

Osvětlení nástrojů 
 

Voda 

P1/P8 – programovanie nástrojov (membránová klávesnica) 
 

Programování nástrojů (skleněná  klávesnice) 
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opakovaným dotykem  u skleněné klávesnice – pořadí stlačení tlačítek je nutné 
dodržet na ovládacím panely lékaře po dobu vybrání nástroje přitom v levém dolním rohu 
na displeji je zobrazený aktuální program. 

 
Tlačítko slouží na ovládání hlavního svítidla. Stlačením (dotykem) se přepíná mezi třemi 
stavy - slabší intenzita, silnejší intenzita, svítidlo vypnuté. Při silnější intenzitě je možné 

současným stlačením (dotykem) na tlačítko  a tlačítkami PLUS alebo MÍNUS řídit 
intenzitu osvětlení a to tak, že při přepínání ze slabší intenzity na silnejší je třeba držet 

prst na  a tlačítkami PLUS alebo MÍNUS je možné zvyšovat nebo snižovat intenzitu 
osvětlení stomatologického svítidla. Intenzitu je možné regulovat i podržením prstu na 

 po dobu delší než 4s při přepnutí na silnější intenzitu svítidla. 

 
 Po dobu  stlačení (dotyku) se ozýva akustická signalizace. 
 

 
Tlačítko slouží na výběr módu činnosti MX mikromotoru  přitom vybraný mód je zobrazený 
na displeji "MX N" - normální mód činnosti, "MX R" mód auto-reverse, "MX F" mód         
auto-forward. Po stlačení tlačítka T a následným stlačením tlačidla M je možné přepnout 
krútiaci moment  pro kartáčový mikromotor (popis na tlačítku T). 

 

 

Nastavení hraničního kroutícího momentu pro MX mikromotor. Po stlačení (dotyku) na 
tlačítko PLUS, MÍNUS se nastavuje hraniční kroutící moment. Mód nastavování 
hraničního krotícího momentu je indikovaný znakem "!" při znaku "T" ("T!xxx, xxxNcm"), 
při skleněné klávesnici se nastavovaná hodnota zvýrazní. Opětovným stlačením 

(dotykem) na  se nastavování momentu ukončí a na displeji se zobrazí výpis 
"T=xxx,xxxNcm".  
 

Nové funkce pro kartáčové mikromotory 

Pomocí tlačítek  a je možné měnit kroutící moment kartáčových mikromotorů 
M1, M2 a M3. 
V levém horním rohu na displeji na ovládacím panelu lékaře se po vybrání mikromotoru 
M1, M2 a M3 zobrazí: 
 

M1 nebo M2 nebo M3  
 

a dále se zobrazí: 
  
FL nebo FM nebo FH 
 

FL ( Force Low)        představuje  80%hodnoty maximálního kroutícího momentu 
FM (Force Medium)  představuje 90% hodnoty maximálního kroutícího momentu 
FH ( Force High)       představuje 100% hodnoty maximálního kroutícího momentu  

Na ovládacím panelu lékaře stlačte tlačítko a potom pomocí stlačení tlačítka  
můžete měnit hodnotu maximálního kroutícího momentu přitom zobrazení na displeji se 
mění v pořadí FL, FM, FH a opět FL. 

Podmínkou změny je vybraný nástroj a neaktivní funkce START na nožním ovladači. 
Změny se automaticky ukládají do programů P1-P8. 

Řízení hlavního svítidla (podle zhotovení stomatologické soupravy) 

Tlačítko podle zhotovení stomatologické soupravy (např. otevírání dveří) 

Výběr módu činnosti pro bezkartáčový (MX) mikromotor a kartáčový (MC2, MC3) 
motor 

Nastavení kroutícího momentu pro motor 
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Tlačítko slouží na přepínání chování se nožního ovladače. Je možné přepínat mezi 
režimem proporcionálního řízení a režimem "zapni /vypni" (na displeji O/A). 

 

 
Dotykem na tlačítko je možné vybrat jeden z nasledujících převodových poměrů:             
1:5,1:2, 2:3, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 8:1, 10:1, 16:1, 20:1, 32:1, 64:1, 128:1. Nemění otáčky 
jen přepočítává aktuální hodnotu otáček na koncovce. 
 

         Pohyb křesla 
          Všechny tyto tlačítka přímo ovládají křeslo při odložených nástrojích nebo při vybraném   
          nástroji s pedálem nožního ovladače v nulové poloze. 

 
    
    
           sedadlo horu        sedadlo dolů        opěradlo zad dozadu      opěradlo zad dopředu 
 

         Uložení / vyvolání makra do / z paměti . 
          Slouží na ukládání a vyvolání přednastavených poloh křesla. 
 

         Tlačítko  na skleněné klávesnici jako jediné reaguje až po jeho spuštění a ne hned  
          na  dotyk jako ostatní tlačítka! Pokud se vyžaduje podržení tlačítka u  skleněné  
          klávesnice musí se  použít identické tlačítko na nožním ovladači. 
 
          Volba pamětové skupiny. 

           Programovatelné polohy křesla je možné uložit v dvou skupinách  (2x5 poloh). 
           Postup přepnutí na požadovanou sadu: 

           Tlačítko  je nutné držet (cca 3 sekundy) dokud nezazní zvukový signál (krátký–  
          dlouhý tón). Až potom přejde souprava do programovacího módu. Hned po zaznění  
          zvukového signálu stlačte tlačítko výběru příslušné skupiny.   

          Pro skupinu 1 tlačítko . 

          Pro skupinu 2 tlačítko . 
          Výběr skupiny je signalizovaný zvukovým signálem  - pro 1. skupinu 1 pípnutí, 
          pro 2. skupinu 2 pípnutí.  Výběr skupiny zůstane uložený v paměti i po vypnutí soupravy. 
  
          Postup ukládání polohy křesla do paměti : 
          Křeslo dáme do požadované polohy a stlačujeme postupně kombinaci tlačítek  

            +   + jedno z tlačítek pod kterým bude poloha křesla uložená: 

     ,  ,  ,  . 

         Tlačítko  je nutné držet (cca 3 sekundy)dokud nezazní zvukový signál.  
          Až potom přejde souprava do programovacího módu a je možné pokračovat v  

Přepínání funkce nožního ovladače (analog - ON/OFF) 

Změna převodového poměru hlavičky nástroje 
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          programovaní. V opačném případě nebude nový údaj o poloze uložený do paměti. 
          V případě skleněné klávesnice je nutné použít toto tlačítko z nožního ovladače. 
           Uložení polohy je signalizované zvukovým signálem – jedno dlouhé a dvě krátké pípnutí. 
          V případě neúspěšného zápisu se ozve zvukový signál – 3 dlouhé pípnutí. 
 

          Postup vyvolání polohy křesla z paměti: 
          Postupným stlačením kombinace 

            + jedno z tlačítek, pod kterým je poloha křesla uložená. 
 

           Nasedací poloha 
           Pokud jsou všechny nástroje zasunuté, stlačením (dotykem) této klávesy se  
          křeslo  automaticky nastaví do polohy na nasednutí / vysednutí. Současně se  
          vypne  hlavní světlo, plivátko se  
          vrátí do základní polohy a automaticky se opláchne (pokud je nainstalované elektricky  
          otáčivé plivátko a elektrické ovládání svítidla). Pokud je některý nástroj vytáhnutý  
          vyvolá se 
          jen nasedací poloha.  
 

          Programování nasedací polohy: 
          Postup je stejný jako při programování libovolné polohy křesla tj. postupná   

          kombinace tlačítek   +    + . 

          Tlačítko  je nutné držet (cca 3 sekundy) dokud nezazní zvukový signál (krátký - 
dlouhý   
          tón). Až potom přejde souprava do programovacího módu a je možné pokračovat v  
          programování. V opačném případě nebude nový údaj o poloze uložený do paměti. 
          V případě skleněné klávesnice je nutné použít toto tlačítko z nožního ovladače. 
          Uložení polohy je signalizované zvukovým signálem – jedno dlouhé a dvě krátké pípnutí. 
          V případě neúspěšného zápisu se ozve zvukový signál – 3 dlouhé pípnutí. 

           Vyvolání nasedací polohy se uskuteční jednoduchým stlačením tlačítka . 
           V případě, že hrozí kolize plivátka s křeslem, je křeslo zablokované a ozývá se akustický  
            signál – krátký opakovaný tón. Na dokončení pohybu křesla je nutné vrátit plivátko do  
            základní polohy ručně.  
 

Vyplachovací poloha 

Stlačením tlačítka na více než 1s a méně než 4s vyvolá se návrat křesla z vyplachovací 
polohy, přitom se spustí otáčení plivátka směrem k základní poloze kde se zastaví a zároveň 
probíhá oplach plivátka podle naprogramovaného času. Po stlačení se ozve krátké pípnutí po 
dobu více než 1s méně než 4s se ozve dlouhé pípnutí.  
 
Stlačením tlačítka na více než 4s se vyvolá vyplachovací poloha křesla a spustí se   
otáčení plivátka směrem k pacientovi, kde se zastaví.  

Po stlačení se ozve krátké pípnutí a po době více než 1s a méně než 4s se ozve dlouhé 
pípnutí. Po čase více než 4s se ozve trojité pípnutí.  
Křeslo třeba napřed naprogramujte tak, aby vyplachovací poloha byla uložená pod tlačítkem pro 
výběr pohybu sedací části směrem dolů.  
Po vyvolání vyplachovací polohy křesla pomocí tlačíka pro otáčení plivátka nesmí se už dělat 
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žádná další manipulace s křeslem pokud má správně pracovat návrat z vyplachovací polohy 
křesla vyvolaný pomocí tlačítka pro otáčení plivátka. 

 
Pro správné fungování vyplachovací polohy je nutné, aby při nastavování této polohy 
byla dodržená bezpečná výška křesla zamezující kolizi křesla s plivátkem při dodržení 
bezpečnosti pacienta. Při nedodržení této podmínky je pohyb křesla při vysunutí plivátka 
blokovaný, aby se zabránilo poranění pacientovi ruky, případná kolize křesla s plivátkem. 
Toto nastane i při chodu do vyplachovací polohy z polohy nad bezpečnou výškou křesla. 
V tomto případě vyvolání vyplachovací polohy je nepoužitelné z bezpečnostních důvodů. 
 
Postup pro nastavení vyplachovací polohy: 
- spusťte křeslo do spodní polohy 
- vysuňte plivátko 

- stlačte a držte tlačítko  posouvejte křeslo nahoru až dokud se automaticky nezastaví. 

- posuňte křeslo cca 2cm směrem dolů 

- nastavte polohu opěradla 
- uložte nastavenou polohu jako vyplachovací pod příslušným tlačítkem tj. kombinace tlačítek  

  +    + . 
Zkouška nastavení vyplachovací polohy. 
Přesunout křeslo do dolní polohy. 
Vyvolat vyplachovací polohu. 
Musí dojít k vysunutí plivátka a přesunutí křesla do vyplachovací polohy. 
Vyvolat návrat z vyplachovací polohy. 
Musí dojít k zasunutí plivátka a návratu křesla do předcházející polohy. 
 
Automatické ovládání plivátka platí jen pro motorický pohon plivátka. V případě, že souprava 
není vybavená motorickým otáčením plivátka a hrozí kolize plivátka s křeslem, je křeslo 
zablokované a ozývá se akustický signál – krátký opakovaný tón. Na dokončení pohybu křesla 
je nutné vrátit plivátko do základní polohy ručně.  

Upozornění 

Tlačítko  je aktivní přibližně 4 sekundy po stlačení tj. do tohto času třeba stlačit druhé 
tlačítko z požadované kombinace v závislosti na požadovanou funkci. Po tomto čase se funkce   

 zruší a na její vyvolání je potřebné opětovné stlačení tlačítka.  
 
Pro pohyb křesla v horní polovině dráhy je nutné, aby plivátko bylo v základní poloze.  
 

Pokud není, tak pohyb křesla  je blokovaný a je to signalizované třemi dlouhými 
pípnutími a chybovým hlášením „O“ na displeji elektroniky řízení křesla v plivacím bloku. 
Také je blokovaný pohyb křesla do naprogramované polohy pokud tato poloha vyžaduje pohyb 
křesla v horní polovině dráhy a plivátko není v základní poloze. Blokování je v tomto případě 
signalizované zvukovým signálem -krátkým opakující se tón- dokud není plivátko odsunuté do 
základní polohy. Potom křeslo pokračuje v pohybě do požadované pozice.  
Jestliže dojde po dobu pohybu křesla v horní polovině dráhy k vychýlení plivátka, tak se křeslo 
zastaví! Blokování je v tomto případě signalizované zvukovým signálem dlouhý – dlouhý – 
dlouhý tón. Plivátko je třeba vrátit do nulové polohy a potom opakovat povel pro pohyb křesla. 
Pohyb křesla je při náraze na překážku zastavený a přepnutý do opačného směru (zpětný 
pohyb nemusí vždy nastat při náraze opěradla zad do překážky).  
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Tento opačný pohyb trvá dokud nedojde k uvolnění bezpečnostního spínače vzdalením se 
křesla od překážky nebo dokud se křeslo nedostane do konečné polohy v případě, že nedošlo k 
uvolnění bezpečnostního spínače. Po dobu tohto pohybu zaznívá výstražný zvukový signál – 
opakující se dlouhý tón. Sledovaný je pohyb křesla smerěm dolů, pohyb opěradla zad směrem 
dozadu, náraz do stolku sestry směrem nahoru (platí jen pro stolek sestry s fóliovou klávesnicí).  
Při náraze do stolku sestry se křeslo zastaví. V tomto případě nenastane zpětný pohyb křesla. 
 
Před pohybem křesla výrobce doporučuje odsunout stolek sestry z dráhy křesla, aby se  
předešlo kolizi křesla se stolkem sestry a případnému poškození stolku sestry. 

Při manipulaci s křeslem se v případě poruchy zobrazí informaci o aktuální poruše na displeji 
elektroniky řízení křesla v plivacím bloku. 

 
Informativní seznam a význam chybových hlášení na displeji elektroniky řízení křesla: 
 
„O“ - blokování pohybu křesla při spuštěném nástroji / náraz křesla do držáku nástrojů na  
         stolku sestry 
„o“  - blokování křesla bezpečnostními spínači v křesle – náraz křesla do překážky 
„O.“ - zablokování křesla při pohybu a vychýlení plivátka do dráhy křesla 
„1.“  - chyba kontroly obsahu paměti EEPROM s uloženými polohami křesla 
„2.“  - chybný zápis polohy křesla do paměti EEPROM 
„3.“  - motor1 je spuštěný, ale potenciometr1 nezaznamenal pohyb = vadný motor nebo  
          potenciometr 
„4.“  - motor2 je spuštěný, ale potenciometr2 nezaznamenal pohyb = vadný motor nebo  
          potenciometr 
„5.“  - motor3 je spuštěný, ale potenciometr3 nezaznamenal pohyb = vadný motor nebo  
          potenciometr 
„6.“  - potenciometr1 je mimo pracovní rozsah – pokud se chyba bude opakovat, spravit  
          „AUTOSET“ 
„7.“  - potenciometr2 je mimo pracovní rozsah – pokud se chyba bude opakovat, spravit  
          „AUTOSET“ 
„8.“  - potenciometr3 je mimo pracovní rozsah – pokud se chyba bude opakovat, spravit  
          „AUTOSET“ 
„6“  - potenciometer1 – chyba připojení : zkratované, rozpojené nebo přehozené  

     přívody – hodnota mimo povolené hranice 
„7“  - potenciometr2 – chyba připojení : zkratované, rozpojené nebo přehozené  

     přívody – hodnota mimo povolené hranice 
„8“  - potenciometr3 – chyba připojení : zkratované, rozpojené nebo přehozené  

     přívody – hodnota mimo povolené hranice 

„9.“  - chyba u autosetu pokud horní hranice potenciometru  jako dolní hranice – některý   
           potenciometr nesnímá polohu  
„A.“  - chyba u autosetu – nedokončená operace autosetu (příčina nedokončení přeblikne  
           před zobrazením „A.“)  
  
8.1.2 Nastavení množství vody 

Podle zhotovení stomatologické soupravy je: 
 

a) množství chladící vody pro všechny nástroje kromě stříkačky je možné nastavit jehlovým 
ventilem nacházejícím se na spodní straně ovládacího panele. Při úplném zašroubování se 
přívod vody zastaví. 

b) Pokud je v soupravě nainstalovaný proporcionální ventil je možné nastavit množství 

chladící vody stlačením (dotykem) tlačítka po vybraní příslušného nástroje. Po volbě 

se na displeji změní výpis "W=xxx%" na "W!xxx%",u skleněné klávesnici se nastavovaná 
hodnota zvýrazní a následně je možné tlačítkami plus a mínus měnit množství chladící vody. 
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Opětovným stlačením (dotykem) na tlačítko  se nastavování přítoku ukončí a na displeji se 
zobrazí výpis "W=xxx%". Nastavení množství vody se automaticky uloží po vrácení nástroje do 
základní polohy. 
8.1.3 Tlačítko brzdy ovládacího panele (podle vyhotovení) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

8.1.4 Nasazování tácku tray stolku 

Tray stolku s tácku se instaluje na stomatologickou 
soupravu DA 270. Tácek tray stolíka je nerezový a je možné 
jej vybrat  vysunutím z držáku ve směru šipky (viz. obrázek). 
Tácek tray stolíka je nerezový a je možné jej nasadit 
nasunutím do držáka (viz obrázek). Max. zátěž 1,5 kg! 

 

 
8.1.5 Obsluha jednotlivých nástrojů 
 

Výběr programu  
Každý nástroj má možnost výběru 8 programů P1-P8. 
Výběr programů P1-P8 se uskutečňuje stlačením tlačítka P1/P2 v případě membránové 

klávesnice nebo současným stlačením  a na skleněné klávesnici na ovládacím panely 
lékaře po dobu vybrání nástroje  přitom v levém dolním rohu se na displeji  zobrazí aktuální 
program. V každém programě je možné dělat jakékoliv změny a tyto změny se automaticky 
ukládají. 
 

Ovládací panel 
Je zapotřebí se kromě dále uvedeného řídit  pokyny výrobce nástrojů a příslušenství. 
 

Stříkačka 
Je připravená k činnosti už v držáku. Pro vyfukování vzduchem je potřeba stlačit pravou páčku, 

pro vyplachovaní vodou levou a pro vytvoření vodní mlhy (sprej) obě páčky současně. 

 
Turbínka 

Displej pro turbínku 

Stlačením tlačítka se 
odbrzdí ovládací panel a je 
možné s ním volně 
pohybovat ve svislém 
směru.Po nastavení do 
požadované pozice a 
uvolnění tlačíka se ovládací 
panel zabrzdí. 
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Membránová klávesnice        Skleněná klávesnice 

 

 

 
 

 
Po zvolení turbíny se zobrazí údaje o jejím nastavení. Jejich význam je následující: 
 TURBINE1 - zvolená turbínka, (TURBINE2, TURBINE3, TURBINE4) 
 W - zapnuté chlazení vodou (S - zapnuté chlazení sprejem pokud symbol nesvítí chlazení   
     je vypnuté) 
 L - zapnuté osvětlení nástroje, pokud symbol nesvítí osvětlení nástroje je vypnuté 
 W=xxx% - množství chladicí vody (jen v případě nainstalovaného proporcionálního  
                       ventilu) 
 OIL – potřeba namazání nástroje  
 P1 – aktuální vybraný program  

Do činnosti se uvede po vybrání a vychýlení páky nožního ovladače doprava (stlačením pedálu 
při NOK). Činnost se ukončí vrácením páky nožního ovladače (puštěním pedálu na NOK) do 
začáteční polohy. V případě, že je zapnuté chlazení nástroje se po ukončení práce automaticky 
na 0,5s se zapne funkce CHIPBLOWER. Funkce CHIPBLOWER se nedá vypnout. U turbínky 
není možné regulovat otáčky. 

Když provozový čas turbínky dosáhne mazací interval 20 minut na displeji se zobrazí nápis       

OIL  a zazní zvukový signál (trojité pípnutí - po vybrání nástroje z držáku). Po vrácení do 
držáku (a namazání) se automaticky zapíná timer na 20 minut.  
 
Použitý olej se hromadí v nádobce vyznačené na obrázku. Pokud olej překročí vyznačenou 
maximální hodnotu je zapotřebí nádobku odtáhnout ve směru šipky a vyprázdnit. Filtr je 
zapotřebí vyměnit pokud je znečistěný. 

 
 

Mikromotor 
Displej pro mikromotor 

Membránová klávesnice        Skleněná klávesnice 

 
 

 
 
 
 

TURBINE1    W L W=xxx% 
100% 
 

P1  OIL  
 

M2 FH   <  W L W=xxx% A 
P = xxx, xx%     xxxxxx R P M 
T= xxx, xxxNcm   R=xxx : x 

P1  OIL  
 

M2 FH   <  W L W=xxx% A 
P = xxx, xx%     xxxxxx R P M 
T= xxx, xxxNcm   R=xxx : x 

P1  OIL  

    

TURBINE1    W L W=xxx% 
100% 
 

 P1  OIL  
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Po vybrání mikromotoru se zobrazí údaje o jeho nastavení. Jejich význam je následující  : 
 M2 - vybraný mikromotor (M1,M3) – nastavuje servisní technik 
 FH, (FL, FM) – vybraný kroutící moment 
 < - informuje o levotočivých otáčkách mikromotoru pokud symbol nesvítí otáčky jsou 
pravotočivé  
 W - zapnutí chlazení vodou, (S - zapnuté chlazení sprejem pokud symbol nesvítí chlazení      
     je vypnuté) 
 L - zapnuté osvětlení nástroje, pokud symbol nesvítí osvětlení nástroje je vypnuté 
 W=xxx% - množství chladící vody (jenom v případě nainstalovaného proporcionálního ventilu) 
 A - analogové řízení výkonu pomocí nožního ovladače, (O - skokové řízení výkonu z   
     nožního ovladače (zapnutí – vypnutí) 
 P=xxx,xx% - výkon mikromotoru  
 RPM - informativní otáčky mikromotoru 

 T=xxx,xxxNcm - maximální kroutící moment  

 R=xxx:x - převodový poměr 

 OIL - potřeba mazání nástroje 

 P1 – aktuální vybraný program 

 
Po vybrání se mikromotor uvede do činnosti vychýlení páky nožního ovladače doprava 
(stlačením pedálu při NOK). Přitom při plném vychýlení má mikromotor výkon, který je 
zobrazený na displeji. Ukončení činnosti je po vrácení páky nožního ovladače do začáteční 
polohy (puštěním pedálu NOK). V případě, že je zapnuté chlazení nástroje se po ukončení 
práce automaticky na 0,5s se zapne funkce CHIPBLOWER. Funkce CHIPLBLOWER se nedá 
vypnout. Výkon mikromotoru je možné nastavit tlačítkami PLUS a MÍNUS v rozsahu 0-100%. 
Změna směru otáček se vykoná tlačítkem REVERZ na klávesnici nebo i přidržením tlačítka 
spray na nožním ovladači po dobu více jako 2s a méně než 8s. 
V případě zapnutého analogového řízení výkonu nožním ovladačem se vychýlení páky nožního 
ovladače dá plynule měnit výkon mikromotoru od 0 po hodnotu nastavenou na displeji. Když 

provozní čas mikromotoru dosáhne mazací interval 20 minut na displeji se zobrazí nápis  OIL  
a zazní zvukový signál (trojité pípnutí – po vybrání nástroje z držáka). Po vrácení do držáku (a 
namazání) se automaticky zapne timer na 20 minut.  
 
 

Mikromotor MX/MX2 (Bien Air) 
Displej pro MX mikromotor 

 Membránová klávesnice              Skleněná klávesnice 

 

 
 
 
 

 

Po vybrání mikromotoru se zobrazí údaje o jeho nastavení. Jejich význam je následující: 

 M4X - zvolený MX mikromotor (M3X) 

 F - mód práce F - auto-forward, (N - normal, R - auto-reverse) 
 # - v případě módu auto-forward a auto-reverse se zobrazuje znak #. V případě módu  

     normal jsou znakem < indikované levotočivé otáčky mikromotoru pokud tento symbol nesvítí  
     otáčky jdou pravotočivé 
 W - zapnuté chlazení vodou, (S - zapnuté chlazení sprejem, pokud symbol nesvítí chlazení       
     je vypnuté) 
 L - zapnuté osvětlení nástroje, pokud symbol nesvtí osvětlení nástroje je vypnuté 
 W=xxx% - množství chladící vody (pouze v případě nainstalovaného proporcionálního ventilu) 

M4x  F  #  W L W =xxx%  0 
N = xxxxxx RPM  xxx, xx% 
T = xxx, xxxNcm  R=xxx : x 

 P1  OIL          AFT = 3,5s 

M4x  F  #  W L W =xxx%  0 
N = xxxxxx RPM  xxx, xx% 
T = xxx, xxxNcm  R=xxx : x 

 P1  OIL          AFT = 3,5s 
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 O - skokové řízení výkonu z nožního ovladače, (A - analogové řízení výkonu pomocí  

     nožního ovladače) 
 N= xxxxxx RPM - otáčky mikromotoru 
 xxx,xx%- informativní výkon mikromotoru 
 T=xxx,xxxNcm - nastavený limitní kroutící moment  
 R=xxx:x - převodový poměr 
 AFT=3,5s - auto-forward time - zobrazuje se jen v případě modu auto-forward  
    (0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0;3,5;4,0) 

 OIL - potřeba mazání nástroje 

 P1 – aktuální zvolený program 

 
Když provozní čas mikromotoru dosáhne mazacího intervalu na displeji se zobrazí nápis                  

 OIL  a zazní zvukový signál (trojité pípnutí – po vybrání nástroje z držáku). 

Po vrácení nástroje do držáku se automaticky zapne znovu timer 20 min. a  OIL  se vymaže.   
 

Mod normal 

MX/MX2 mikromotor se ovládá jako klasický mikromotor s tím rozdílem, že se nastavují otáčky 

a je možné nastavit limitní kroutící moment pomocí tlačítka . 
 

Mod auto-reverse 
Mikromotor se po dosáhnutí nastaveného limitního kroutícího momentu začne otáčet opačným 
směrem (levotočivé otáčky a zároveň začne blikat osvětlení nástroje) a to až do uvolnění 
nožního ovladače. 
 

Mod auto-forward 
Mikromotor se po dosáhnutí nastaveného limitního kroutícího momentu začne otáčet opačným 
směrem (levotočivé otáčky, zároveň začne blikat osvětlení nástroje) a to až do doby dokud se 
uvolní vrták, potom v tomto směru zůstane nastavený čas (AFT) a vrátí se k původním otáčkám 
(pravotočivé otáčky). Toto se opakuje až do uvolnění nožního ovladače. 
 

Nastavení AFT 

Nastavení pomocí tlačítka  se mění AFT čas od 0,5 do 4s  s krokem 0,5s. 

 

Poznámka 
V módech auto-forward a auto-reverse je nožní ovladač automaticky v režimu ON/OFF a při 
vrácení do režimu N – třeba vždy zapnout funkci analog. pokud je potřeba. Při vrácení 
mikromotoru nebo turbínky do základní pozice držáku světlo zhasne. Mikromotor nebo turbínku 
je potřeba vrátit do držáku vždy až po ukončení činnosti (páka nožního ovladače je v základní 
poloze). Pokud je aktivované chlazení po ukončení činnosti se vykoná automatické profouknutí 
vzduchem po dobu 0,5s. 
 

Mikromotor NLX Plus (NSK) 
Displej pro MX mikromotor 

 Membránová klávesnice              Skleněná klávesnice 

 

 
 
 
 

 

Po vybrání mikromotoru se zobrazí údaje o jeho nastavení. Jejich význam je nasledující : 
 M4N - zvolený MX mikromotor (M3N) 

 

M4N  F  #  W L W =xxx%  0 
N = xxxxxx RPM  xxx, xx% 
T = xxx, xxxNcm  R=xxx : x 

P1  OIL            

M4N  F  #  W L W =xxx%  0 
N = xxxxxx RPM  xxx, xx% 
T = xxx, xxxNcm  R=xxx : x 

 P1  OIL           
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 F - mód práce mikromotoru F - auto-forward, (N - normal, R - auto-reverse) 
 # - v případě módu auto-forward a auto-reverse se zobrazuje znak #. V případě módu  
     normal jsou znakem < indikované levotočivé otáčky mikromotoru, pokud tento symbol nesvítí  
     otáčky jsou pravotočivé 
 W - zapnuté chlazení vodou, (S - zapnuté chlazení sprejem), pokud symbol nesvítí chlazení       

     je vypnuté 
 L - zapnuté osvětlení nástroje, pokud symbol nesvítí osvětlení nástroje je vypnuté 
 W=xxx% - množství chladící vody (pouze v případě nainstalovaného proporcionálního ventilu) 
 O - skokové řízení výkonu z nožního ovladače, (A - analogové řízení výkonu pomocí  

     nožního ovladače) 
 N= xxxxxx RPM - otáčky mikromotoru 
 xxx,xx%- informativní výkon mikromotoru 
 T=xxx,xxxNcm - nastavený limitní kroutící moment  
 R=xxx:x - převodový poměr 

 OIL - potřeba mazání nástroje 

 P1 – aktuální vybraný program 

Když provozní čas mikromotoru dosáhne mazací interval 20 minut, na displeji se zobrazí nápis 

 OIL  a zazní zvukový signál (trojité pípnutí - po vybrání nástroje z držáku). Po vrácení do 
držáka (a namazání) se automaticky zapína timer na 20 minut. 
 

Mod normal 
NLX Plus mikromotor se ovládá jako klasický mikromotor s tím rozdílem, že se nastavují otáčky 

a je možné nastavit limitní krouticí moment pomocí tlačítka . Limitní kroutící moment je 

možný nastavit jen pokud jsou nastavené otáčky v rozsahu 100 – 5000 RPM. 

Mod auto-reverse 

Mikromotor se po dosáhnutí nastaveného limitního kroutícího momentu začne otáčet opačným 
směrem (levotočivé otáčky) a to až do uvolnění nožního ovladače. 
Tento mód pracuje v rozsahu otáček 100 – 5000 RPM. 
 

Mod auto-forward 

Mikromotor se po dosáhnutí nastaveného limitního momentu začne otáčet opačným směrem 
(levotočivé otáčky) a to až do doby dokud se uvolní vrtáček, potom v tomto směru zůstane 
nastavený čas (AFT) a vrátí se k původním otáčkám (pravotočivé otáčky). Toto se opakuje až 
do uvolnění nožního ovladače. Tento mód pracuje v rozsahu otáček 100 – 5000 RPM. 

Poznámka 
V módech auto-forward a auto-reverse je nožní ovladač automaticky v režimu ON/OFF a při 
vrácení do režimu N – je potřeba vždy zapnout funkci analog. pokud je potřeba. Při vrácení 
mikromotora nebo turbínky do základní pozice držáku světlo zhasne. Mikromotor nebo turbínku 
je potřeba vrátit do držáku vždy až po ukončení činnosti (páka nožního ovladače je v základní 
poloze). Pokud je aktivované chlazení po ukončení činnosti se vykoná automatické profouknutí 
vzduchem po dobu 0,5s. 
V rozsahu 5100 – 40000 není možné nastavovat limitní kroutící moment. Jeho hodnota je 
automaticky nastavená na maximální hodnotu 4,00 Ncm. 
Zvyšování otáček nad hodnotu 5000 RPM v mode auto-reverse auto-forward pomocí tlačítka 
PLUS na ovladcím panely je automaticky blokované a akusticky signalizované.  
Pokud se přepne mód práce z NORMAL do auto-reverse nebo auto-forward a hodnota otáček 
v NORMAL je větší než 5000 RPM  dojde k automatickému přepnutí na 5000 RPM. 
Auto-forward čas teda parameter AFT není možné z klávesnice na ovladacím panelu měnit 
a ani se nezobrazuje a je nastavený výrobcem na 1s.  
Pro mikromotor NLX Plus  je doběh osvětlení nastavený výrobcem na 3s.  
 

Odstraňovač zubního kamene 
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Displej pro Odstraňovač zubního kamene 
 

  Membránová klávesnice                Skleněná klávesnice 

 

 
 
 

 

Po vybrání odstraňovače zubního kamene se zobrazí údaje o jeho nastavení. Jejich význam je 
nasledující : 
 

 SCALER AMDENT - zvolený typ odstraňovače zubního kamene (SCALER S – NEWTRON      
     /EMS, SCALER S – SP4055/NSK). 
 FOOT SWITCH ANALOG - analogové řízení výkonu (FOOT SWITCH  ON/OFF skokové  
     řízení výkonu) z nožního ovladače 
 NORMAL - normální mód činnosti, (ENDO - endo mód činnosti) 
 Pmax = xxx% - maximální možné nastavení výkonu v případě Amdent v ENDO módu   
     Pmax = 33% 
 L - zapnuté osvětlení nástroje, pokud symbol nesvítí osvětlení nástroje je vypnuté 
 W - zapnuté chlazení vodou, pokud symbol nesvítí chlazení je vypnuté 
 A - xxx% - nastavený výkon (0 - 100%), procentní nastavení výkonu z Pmax. 
 B - xxx% - výkon na odstraňovači (0 - 100%), (při zapnutém analogovém řízení ukazuje  
                       hodnotu výkonu závislou na poloze páky nožního ovladače) 
 W=xxx% - množství chladící vody (podle provedení stomatologické soupravy)  
 P1 – aktuální vybraný program 
 

Do činnosti se uvede po vybrání a vychýlení páky nožního ovladače doprava (stlačením pedálu 
při NOK). Výkon se nastavuje stlačením tlačítek PLUS nebo MÍNUS při vybráním nástroji nebo 
když je odstraňovač zubního kamene v činnosti. Funkce ENDO se vyvolá stlačením (dotykem) 
tlačítka reverz.  
V případě zapnutého analogového řízení výkonu nožním ovládačem se vychýlením páky 
nožního ovladače dá plynule měnit výkon odstraňovače zubního kamene od 0 po hodnotu 
nastavenou na displeji. 

 

8.2 Nožní ovladač 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCALER   AMDENT 
FOOT SWITCH ANALOG 
NORMAL Pmax = xxx%  L W 
P1 A%, B%              W=xxx % 

Nožní ovladač UNO 
 

pravé vrchní tlačítko -
programování křesla 

 

 

pravé spodné tlačidlo 

– chipblower 

 

 

kríž na ovládanie 

kresla 

 

pravé spodní tlačítko 
chipblower (kelímek) 

 

kříž na ovládání křesla 

 

levé vrchní tlačítko - 
nasedací poloha 

 

levé spodní tlačítko - 
sprej (reverz/endo) 

 

páka - start s plynulou 
regulací- začáteční 
poloha (oplach) 

 

 

SCALER   AMDENT 
FOOT SWITCH ANALOG 
NORMAL Pmax = xxx%  L W 
P1    A%,  B%         W=xxx% 
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Stlačením tlačítka CHIPBLOWER na nožním ovladači u nástrojů mikromotor a turbína dojde k 
foukání chladícího vzduchu.  
 

Tlačidlo SPRAY (REVERZ/ENDO) na nožním ovladači má následující 3 funkce : 
1. Krátkým stlačením tlačítka na dobu pod 2s se zapíná/vypíná chlazení nástroje, 

informace o vypnutém nebo zapnutém chlazení je zobrazená na displeji. Tlačítko má 
obdobnou funkci jako tlačítko SPRAY na stolku lékaře. 

2. Stlačením tlačítka po dobu více než 2s a méně než 8s se přepíná směr otáček 
mikromotoru nebo při vybráním nástroji UOZK se přepíná režim SCALLING/ENDO. 

3. Při stlačení tlačítka po dobu delší  10s a méně než 16s se přepínají módy chlazení mezi 
módem chlazení sprejem a chlazením vodou. Vybraný mód je zobrazený na displeji - 
"S" chlazení sprejem, "W" chlazení vodou. 

 

Pákou nožního ovladače se uvádějí nástroje do činnosti přitom u mikromotoru je možné 
vychýlením páky nožního ovladače ovládat otáčky mikromotoru (od 0 až po hodnotu 
nastavenou na displeji) v případě použití UOZK se dá vychýlením páky nožního ovladače 
regulovat výkon (od 0 až po hodnotu nastavenou na displeji).  

Tlačítka NASEDACÍ POLOHA, PROGRAMOVÁNÍ KŘESLA a KŘÍŽ NA OVLÁDÁNÍ KŘESLA 
jsou určené na ovládání stomatologických křesel řady DIPLOMAT. 
 

Upozornění 
Pokud není vybraný nástroj: 

 Přidržením páky nožního ovladače po dobu více než 0,6s se vyvolá oplach plivátka. 
Přidržením po dobu více než 4s se nastavuje čas oplachu plivátka až do vrácení páky nožního 
ovladače do základní polohy. Vychýlením páky nožního ovladače doprava na dobu min. 0,2s se 
po dobu oplachu plivátka přeruší tato činnost.  
 Stlačením tlačítka CHIPBLOWER a přidržením na dobu 0,6s se vyvolá plnění kelímku. 
Přidržením po dobu více než 4s se nastavuje čas plnění kelímku až do puštění tlačítka. 
Stlačením pravého tlačítka na min. 0,2s se po dobu plnění kelímku se přeruší tato činnost.  
Při čištění podlahoviny (PVC krytiny) dezinfekčním prostředkem se zakazuje položit nožní 
ovladač na vlhkou podlahu.  

Bezdrátový nožní ovladač UNO  (jen na objednávku) 

Funkce tlačítek a způsob ovládání je identický s klasickým nožním ovladačem. Rozdíl je 
v způsobě přenosu dat mezi ovladačem a soupravou. Zatímco u klasického nožního ovladače 
je přenos dat přes připojený kabel u bezdrátového nožního ovladače je přenos dat pomocí 
rádiových vln bez nutnosti kabele.  
 
Standardní připojení bezdrátového nožního ovladače se soupravou. 

Nožní ovladač kombinovaný  NOK 
 

 

pravé spodní tlačítko 
chipblower (kelímek) 

 

kříž na ovládání křesla 

 

levé vrchní tlačítko – 
(nasedací poloha) 

 

pedál - start s plynulou 
regulací - začáteční 
poloha (oplach) 

 
 

pravé vrchní tlačítko -
programování křesla 

 

 

pravé spodné tlačidlo 

– chipblower 

 

 

kríž na ovládanie 

kresla 

 

levé spodní tlačítko - 
sprej (reverz/endo) 
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Vysílač: 
Napájení nožního ovladače je zabezpečené ze dvou akumulátrů NiMH 1,2V / 1800-2400 mAh. 
Výdrž akumulátorů je minimálně 2 měsíce v standardním provoze. Potřeba nabíjení je 
indikovaná na přijímači pravidelným blikaním červené led diody. Po začátku signalizace 
potřeby dobití akumulátorů je možné s nožním ovladačem pracovat ješte několik hodin bez 
potřeby připojení k nabíjení.  
 
 
 
Připojení nožního ovladače se soupravou po dobu nabíjecího cyklu: 
 
1. Nabíjení se aktivuje zapojením přepojovacího kabelu mezi soupravu a nožní ovladač. Po 
dobu nabíjení je možné RF nožní ovladač používat – funguje jako klasický kabelový nožní 
ovladač. Nabíjení trvá přibližně 3 hodiny a je přerušené automaticky po nabití akumulátoru. 

 

 
 
Z hlediska zabezpečení správné funkce nožního ovladače a soupravy je nutné připojit 
a odpojit kabel nožního ovládače při vypnuté soupravě.  
Alternativou je nabíjení pomocí síťového adaptéra.  
 
2. Nabíjení pomocí síťového adaptéru. Napájecí konektor z adaptéru zapojíme do příslušného 
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otvoru v nožním ovladači. Nožní ovladač je po dobu nabíjení plně funkční. 
 

 
 

Abychom jsme zabránili skratu na výstupu adaptéru a tím i jeho možnému poškození, 
adaptér připojujeme k síti až po zasunutí napájecího konektoru do nožního ovladače. 
Po skončení nabíjení je zapotřební nejprve odpojit adaptér od sítě a potom vytáhnout 
konektor z nožního ovladače. 
Nabíjení trvá přibližne 3 hodiny a je přerušené automaticky po nabití akumulátorů i v tomto 
případě.  
 

NO v sobě obsahuje kontrolu HW části, která se vykonává při zapojení akumulátorů. Pokud je 
chyba ve vysílací části, nožní ovladač nevysílá (nebliká zelená led na straně přijímače při práci 
s nožním ovladačem) , ale funguje jen přes kabelové přepojení. 
 
Přijímač: 

                                                                      
                               

Přijímač obsahuje dvojbarevnou LED s nasledovnými  významy : 

 Zelená LED svítí - přijímač je aktivní a je k němu přiřazený vysílač. 

 Zelená LED bliká - přijetí nového příkazu při změnách na NO. 

 Červená LED svítí – přijímač není spárovaný se žádným vysílačem 

 Červená LED pravidelně bliká - indikace potřeby nabíjení NO. 

 Může se vyskytnout stav, že je současně rozsvícená červená i zelená LED a to se 
projeví oranžovou barvou svitu. 

Pokud nastane chyba na vysílači po dobu práce, ztratí se signál a přijímač nedostane nový 
nebo potvrzující signál do 2 sekund, přijímač automaticky posílá signál do soupravy jako u 
pedálu v nulové poloze tj. dojde k přerušení činnosti právě používaného nástroje. 

LED 
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Každý vysílač má jedinečnou a neopakovatelnou adresu nastavenou výrobcem. Z výroby 
přichází vysílač spárovaný s přijímačem.Pokud se stane, že vysílač není spárovaný s 
přijímačem (svítí červená LED na přijímači) nebo při výměně nožního ovladače, případně 
přijímače  je nevyhnutelné nejprve spárovat nožní ovladač s přijímačem. (Nastavení musí 

vykonat servisní pracovník podle Návodu na servis). 
 
Technické údaje: 
Pracovní kmitočet:             865,4MHz 
Vyzařovaný výkon:             + 10 dBm 
Doba nabíjení aku:            cca 3 hod 
Kapacita  aku:                     minimálně 2 měsíce 
Dosah:            minimálně 2 metry (závisí na překážkách mezi vysílačem  
                                            a přijímačem) 

 

8.3 Plivací blok 
 

Plivací blok obsahuje (podle zhotovení): 
 

Obsahuje: 

 hlavní vypínač 

 zapojení na přívod síťového napětí 

 zapojení na přívod vody a vzduchu 

 oplach plivátka a plnění kelímku 

 odsliňovač 
 zapojení na destilovanou vodu 
 odlučovač amalgámu METASYS, DÜRR CAS1 nebo separátor CATTANI 
 mechanický odlučovač amalgámu Cattani 
 ohřev vody do kelímku 
 mokré odsávání DÜRR 

 
Láhev s destilovanou vodou 

Láhev s destilovanou vodou je umístěná v plivacím bloku a přístupná po otevření dvířek 
plivacím bloku. Destilovaná voda z láhve je přivedená do mikromotoru turbíny, odstraňovače 
zubního kamene, stříkačky,  otryskávače všeobecně do nástrojů na ovládacím panely lékaře a 
stříkačky na stolku sestry.  

Doplňování destilované vody: 
 otevřít dveře plivacího bloku 
 přepnoout trojpolohový přepínač v plivacím bloku do polohy „0“ 
 vyšroubovat láhev 
 doplnit do láhve destilovanou vodu 
 láhev zašroubovat tak, aby neunikal tlakový vzduch při práci 
 přepnout trojpolohový přepínač do polohy se symbolom láhve 
 zkontrolovat zda z láhve neuniká vzduch 
 zavřít dveře plivacího bloku 

V případě vyčerpání destilované vody tak, že se do rozvodů vody dostane vzduch, dodporučuje  
se vodní cesty nástrojů, které vodu používají, odvzdušnit vystříknutím vody z nich až dokud 
nepůjde z nástrojů voda bez vzduchových bublin. 
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Upozornění 
Doplnění destilované vody se musí vykonat tak, aby nedošlo k vniknutí cizích látek do ní, 
k změně její kvality a složení. Je nutné použit destilovanou vodu určenou pro zdravotnické 
účely, ne demineralizovanou vodu pro technické účely! 
 

Výrobce doporučuje jednou za rok výměnu láhve.  
 

Centrální rozvod vody  
 
Pokud je na chlazení nástroje používaná voda  
z centrálního rozvodu není potřebné doplňovat  
destilovanou vodu do láhve – funkce CENTRAL.  
Tato funkce se aktivuje přepnutím přepínače  
umístěného v plivacím bloku do polohy  

CENTRAL ( ).  
                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1 Stolek sestry 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                        Stolek sestry                                              Klávesnice stolku sestry 

 

Tlačítko Popis Tlačítko Popis Tlačítko Popis 

 

tlačítko se používa jen při 
systému hygieny 

 

řízení hlavního 
svítidla 

 

tlačítko podle 
provedení 

 

otáčení plivátka  (jen 
v případě el. ovládání) 

 

tlačítko se používá 
jen u systému 
hygieny  

tlačítko se 
používá jen u 
systému hygieny 

 

zápis a vyvolání 
programových poloh  

 

oplach plivátka 

 

plnění kelímku 

 
 

 



NÁVOD NA POUŽITÍ                                                                DA 270, DA 280 

sk_da270,da280_2014_03                                                                                               31/41 

 

 

Spínač pro pohyb opěradla 
zad směrem dozadu 

 

spínač pro pohyb 
křesla směrem 
nahoru  

automatické 
nastavení 
a vyvolání 
nasedací polohy 

 

spínač pro pohyb opěradla 
zad směrem dopředu 

 

spínač pro pohyb 
křesla směrem dolů   

Kromě tlačítek mají tlačítka na stolku sestry stejnou funkci jako tlačítka na 
ovládacím panely lékaře. 
 

8.3.2 Jednoduché stolky sestry 
 

  
 

Nástroje umístněné v držáku jednoduchých stolků sestry jsou hned po vybrání z držáku 
připravené na činnost. V držáku nástrojů může být kromě odsliňovače umístěná polymerizační 
lampa, stříkačka, velká a malá odsávačka. Na jednoduchých stolcích sestry  se nacházejí 
tlačítka na ovládání plnění kelímku a oplachu plivátka (bez TIMERU). Tyto tlačítka nemají 
možnost vyvolat plnění kelímku a oplach plivátka na nastavený čas. Plnění kelímku a oplach 
plivátka jsou funkční jen po dobu stlačení tlačítka. 

8.3.3 Vybavení plivacího bloku 
 

Odsliňovač 
 

Uvádí se do činnosti automaticky po vybrání z držáku. Při sníženém výkoně vyčistěte sítko 
odsliňovače: vybraný samotný odsliňovač (koncovku), stáhnout násadec odsliňovače, vybrat 
sítko - vyčistit a složit zpět. Sítko doporučujeme vyčistit minimálně jednou za den! Činnost se 
ukončí po zasunutí do držáku. Po každém pacientovi se doporučuje propláchnout odsliňovač 
a odsávačku 1dl vody! 

 
Malá odsávačka, velká odsávačka 
 

Uvádí se do činnosti po vybrání z držáku. Ukončení činnosti je po zasunutí do držáka. Sání 
odsávaček je možné regulovat otevíráním regulační klapky odsávaček, přitom v dolní poloze je 
odsávačka uzavřená. V těle odsávačky se nachází filtr, který je zapotřebí minimálně jednou 
denně čistit (viz. kap. 10.4). 
 

Upozornění 
Po naplnění separátoru se automaticky vypne - odteče do kanalizace – cykluje (platí pro 
CATTANI, METASYS, DÜRR CAS1).  
 

Polymerizační lampa 
 

Dvojdržák Trojdržák 
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Polymerizační lampa je po vybrání připravená na činnost a je možné ji používat. Pro použití 
polymerizační lampy si prosím přečtěte návod k polymerizační lampě. 
 

Intraorální kamera 
 

Neslouží na určení diagnózy, ale jen na lepší vizualizaci při dentálním výkoně. 
Kamera zahrnuje : 

 držák 
 připojení – konektor 
 vlastní nástroj (kamera) 

Upozornění 
Výrobek je nutné chránit před vodou, neuchovávat ho ve vlhkých prostorách. 
 

8.4 Svítidlo  

Svítidlo je možné ovládat trojpolohovým přepínačem na svítidle, přitom ve střední poloze je 
svítidlo vypnuté.  
Pokud je souprava s elektronickým řízením osvětlení je možné ho ovládat z ovládacího panelu 
a ramena sestry tlačítkem viz popis tlačítek (platí jen pro Sírius). 
Další popisy svítidel viz daná příloha (XENOS, FARO). 
 

8.5 Vozík (jen u výrobku DA 280 – CART)  
 
Vozík s ovládacím panelem je k plivadlovému bloku připojený pomocí energetického svazku 
vedeného v ochranné hadici. Hadice poskytuje svazku ochranu před mechanickým namáháním, 
prachem, vlhkostí, ochranu proti odírání a zároveň tvoří přídavnou izolaci. Vnější plášť hadice je 
vyrobený z měkčeného PVC. Ochranná hadice má zabudovanou vnitřní spirálu z tvrdého PVC, 
která ji dělá nepoddajnou v případě našlápnutí dospělé osoby. Výrobce však doporučuje na 
hadici nestoupat a neklást na ni žádné předměty. Ochranná hadice se nesmí ohýbat na 
poloměr menší jako 70 mm. Pro čištěni hadice platí pokyny v kapitole „Čištění, dezinfekce a 
dekontaminace ostatních částí stomatologické soupravy“. 

 

Tlačítko pro ovládání blokování zdvihu (CART) 

 
 

U zhotovení CART se pracovní výška ovládacího panelu může měnit v rozsahu 200 mm. 
Ovládací panel se (nejlépe při postoji zezadu) uchopí za boky oběma rukama, přitom prstem 
jedné ruky se stlačí (a drží) tlačítko umístěné na spodní straně panele. Tím se odblokuje 
mechanismus nastavení výšky. Takto uchopený panel se přestaví do požadované pracovní 
výšky. Uvolněním tlačítka mechanismus zablokuje panel v nastavené výšce. 
 
Při přemisťování vozíka je  zapotřebí zabezpečit, aby se připojovací kabel nožního 
ovladače ani jiný předmět nedostal do kontaktu s kolečky vozíka.  

 

 



NÁVOD NA POUŽITÍ                                                                DA 270, DA 280 

sk_da270,da280_2014_03                                                                                               33/41 

 

8.6 Hygiena 
  

Pod pojmem hygiena je spojená dezinfekce a dekontaminace vnitřních rozvodů stomatologické 
soupravy. Není  součástí základní výbavy – jen na objednávku! Bližší informace viz samostatná 
příloha „Systém hygieny stomatologické soupravy Diplomat ADEPT DA 270/DA 280“. 

8.7 Ruční ovládání opěradla hlavy 
 

Ručně se ovládá opěradlo hlavy, které má anatomickou konstrukci a umožňuje vhodnou 
libovolnou fixaci hlavy pacienta. Výškové nastavení se vykonáva mechanicky tahem nebo 
tlakem ve směru nastavení. Sklon opěradla hlavy se nastaví po uvolnění páčky umístěné na 
zadní straně opěradla hlavy. Po přestavění se páčkou opět musí zajistit nastavená poloha.  

 
Upozornění 
Po skončení práce doporučujeme uvolnit svěrku opěradla hlavy. 
 

8.8 Ruční ovládání pravého opěradla ruky 
 
Pro zvýšení pohodlí pacienta je možné objednat pravé opěradlo ruky. Umožňuje vykonat dva 
pohyby : 

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

 

 
 
Popis činnosti při vyklopení dopředu (pohyb č.1) 
 

1 

2 
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- uchopte opěradlo ruky a přemístěte  ho z polohy č.1 do polohy č.4,  
- zpětné zajištění vykonáme nasledovně- opěradlo ruky otočíme z polohy č.4 do polohy č.3, 

potom opěradlo ruky vyklopíme směrem nahoru dokud neuslyšíme cvaknutí.Po cvaknutí 
je opěradlo zajištěné proti pohybu dolů. 

 

Popis činnosti při vyklopení dolů (pohyb č.2) 
 

 
 

- uchopte opěradlo ruky a přemístěte 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 vyklopíme z polohy č.3 dokud 
nebudeme,neuslyšíme cvaknutí. Po cvaknutí je opěradlo zajištěné proti pohybu dolů. 

 

8.9 Ukončení práce 
 

Je důležité:  

CVAKNUTÍ 

POLOHA č.4 
 

POLOHA č.1 
 

POLOHA č.3 
 

CVAKNUTÍ 

POLOHA č.3 
 

POLOHA č.1 
 

POLOHA č.2 
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 vypnout hlavní vypínač – poloha 0! Tím se přeruší přívod elektrické energie, vody 
a vzduchu a celá souprava se odtlakuje 

 uzavřít hlavní přívod vody (na pracovišti) ke stomatologické soupravě 
 vypnout kompresor – otevřít odkalovací ventil 
 vypnout odsávačku (pokud je ve zhotovení) 

 

9. ÚDRŽBA VÝROBKU 

Údržbu nástrojů a násadců potřeba vykonávat podle pokynů jejich výrobce. V případě zhotovení 
plivacího bloku s napojením na centrální rozvod vody je zapotřebí kontrolovat čistotu 
predřazeného filtru a funkčnost zařízení na úpravu tvrdosti vody (podle pokynů výrobce). 
 

Kontrola během záruční doby 
Během záruční doby uživateli doporučujeme v pravidelných 3-měsíčních intervalech zavolat 
autorizovaného servisního technika k preventivní periodické prohlídce. 
 

Prohlídka je zaměřená na : 
 kontrolu vstupních filtrů ( kvůli čistotě vstupních médií) 
 kontrolu odsávacího systému 
 kontrolu odpadové hadice 
 doplnění dalších informací a praktických rad ke stomatologické soupravě 
 kontrolu správnosti používání a údržby stomatologické soupravy a jejich nástrojů (podle 

Návodu na použití a zaškolení) 
 kontrola, případné donastavení všech médií (vstupních, nastavení tlaků turbín apod.)  
 rozsah uvedených prací výrobce stanovuje na 1 až 1,5 hodiny  
 vykonanou periodickou prohlídku je povinný autorizovaný servisní technik potvrdit 

v záručním listě. 

Kontrola a revize po záruční době :  
Periodickou kontrolu výrobku musí vykonávat autorizovaný servisní pracovník v 6-měsíčních 
intervalech přitom doporučuje vykonat : 

 celkovou kontrolu stomatologické soupravy a funkčnost jejich částí  
 kontrolu a doregulování pracovních tlaků vody a vzduchu 
 kontrolu filtrů vody a vzduchu v plivacím bloku 
 kontrolu neporušenosti elektročástí a instalacee (elektrická bezpečnost) 

 

Revize elektrické bezpečnosti 
Vykonává se podle předpisů krajiny, v které je stomatologická souprava instalována. 
 

10. ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE A DEKONTAMINACE 
 

10.1 Dezinfekce vnitřních rozvodů nástrojů 

Doporučujeme používat prostředek Alpron v 1% koncentraci s destilovanou vodou. Roztok se 
nalívá do zásobníku pro destilovanou vodu a může se používat trvale. Prostředek v 1%-ní 
koncentraci je neškodný pro zdraví pacienta. Při pravidelném používání je systém chlazení 
udržovaný v čistotě a není zapotřebí používat jiné dezinfekční prostředky. Roztok Alpron je 
výrobkem firmy Alpro (Německo). O možnosti zakoupení a používání se informujte u Vašeho 
prodejce.  
V případě, že na chlazení nástrojů se používá voda z centrálního rozvodu  dezinfekce vnitřních 
rozvodů nástrojů se vykoná následovně : 

1. Naplní se zásobník destilované vody 1% roztokem Alpronu s destilovanou vodou. 

2. Přepne se 3-polohový přepínač do polohy „DESTIL“  
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3. Propláchne se vodní cesta libovolného nástroje po dobu 30s, ostatní nástroje používající 
chladící vodu se propláchnou po dobu 10s. 

4. Přepne se 3-polohový přepínač v plivacím bloku do polohy „CENTRAL “. 

Uvedenou dezinfekci výrobce doporučujeme použít minimálně jednou za den. Nejlépe na konci 
pracovního dne. 
 

10.2 Dekontaminace plivátka 
 

V případě, že stomatologická souprava je vybavená jen odsliňovačem používá se na 
dekontaminaci roztok 1%-ního prostředku SAVO Prim (Česká republika). Dekontaminaci 
plivátka je potřeba vykonat minimálně jednou za den (například po ukončení práce) 
prostředkem SAVO Prim v 1% koncentraci o objemu minimálně 200ml roztoku vylitím do 
plivátka. 
V případě, že stomatologická souprava je vybavená odsávačkou volba vhodného prostředku 
závisí od toho, jaký typ separátoru je v soupravě zabudovaný. V případě, že je v soupravě 
zabudovaný separátor CATTANI, je nutné použít prostředek PULI - JET PLUS. V případě, že v 
soupravě je zabudovaný odlučovač amalgámu METASYS je nutné použít prostředek      
GREEN & CLEAN M2, v případě odlučovače amalgámu DÜRR CAS 1 je nutné použít 
prostředek OROTOL PLUS.  
 

 
 
10.3 Čištění a dekontaminace odsliňovače 
 

Dekontaminaci odsliňovače provádějte min. jednou za den (např. po ukončení práce) 
prostředkem SAVO Prim v 1% koncentraci v objemu min. 1 dcl zředěného roztoku odsátím přes 
koncovku odsliňovače. Po každém použití odsliňovače  je potřeba vyčistit hadici odsliňovače 

propláchnutím čistou vodou cca 1 dcl po každém pacientovi. 

 
 

10.4 Čištění a dekontaminace velké a malé odsávačky 

Obsluhujíci personál musí kontrolovat stav sítka, které zachytává  hrubé nečistoty v plivátku 
a podle potřeby ho vyčistit. Po použití velké a malé odsávačky je zapotřebí vyčistit jejich hadici 
propláchnutím čistou vodou cca 1 dcl po každém pacientovi. 
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Čištění, dezinfekce a dekontaminace ostatních částí stomatologické soupravy 
 

Čištění vnějších ploch stomatologické soupravy včetně skleněné plochy klávesnice vykonávejte 
vlhkou utěrkou aspoň jednu za den. V případě znečištění povrchu přístroje biologickým 
materiálem použijte prostředek INCIDIN FOAM – spray (HENKEL – ECOLAB) podle Návodu na 
použití uvedeného na přípravku. 
 

Minimálně jednou za den vyčistit (podle zhotovení): 
 sítko odsávaček, které umístěné v plivacím bloku  
 sítko na vstupu do odlučovače amalgámu 
 sítko odsliňovače 
 filtr malé a velké odsávačky 
 sítko v plivátku 

 
Na konci směny se doporučuje propláchnout hadice velké a malé odsávačky maximálně 0,5l 
vody! 
 

Upozornění 
Při čištění podlahy (PVC krytiny) dezinfekčním prostředkem se zakazuje položit nožní ovladač 
na ješte vlhkou podlahu. Zakazuje se čištění prostředky, které narušují strukturu laku 
a plastických hmot (prostředky na bázi fenol a aldehydů). 

Výrobce nezodpovídá za škody vzniklé v důsledku používání jiných dezinfekčních a čistících 
prostředků než jaké jsou  doporučené.  

 

 

 

 

Obr. 10.1 

1. velká odsávačka 
2. malá odsávačka 
3. filtr hrubý P 22 
4. filtr hrubý P 16 
5. adaptér pro jednorázovou koncovku pro odsliňovače 
6. regulační klapka odsávání 
7. jednorázový násadec odsliňovače 
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Nástroje a násadce 
Čistění, dezinfekce a sterilizace nástrojů a jejich násadců je nutné vykonávat podle návodu 
jejich výrobce, který se dodává společně s nástroji. 
 

Návod na použití dezinfekčních protipěnicích tablet CATTANI pro zubní 
odsávačky 
 
Při práci s odsávačkou se tvoří turbulentní tok, kdy krev, hlen a všechny druhy sanitačních látek 
vytvářejí množství pěny, která může způsobit časté a náhlé nechtěné zastavení odsávání.  
Pravidelné používání protipěnících tablet výrazně redukuje výskyt těchto zastavení. 
Každá tableta je zabalená v ochranném filmě, který je rozpustný ve vodě a zaručuje uchování 
a bezpečnou manipulaci.Tento produkt není klasifikovaný jako nebezpečný. Ochranný film 
neodstraňujte, rozpustí se ve vodě. Nasátí malého množství vody přes koncovku po umístnění 
tablety dovnitřt podporného sítka koncovky nebo před spuštěním odsávání je dostačující na 
získaní okamžitého účinného protipěnícího účinku. Pokud se tablety musí vložit do malého 
prostoru, odstraňte ochranný film (doporučuje se použít rukavice) a rozlomte ji na dvě části 
zatlačením pozdél předznačeného zářezu.  Aby správně fungovaly čidla je zapotřebí očistit od 
filmu jemným brusným papírem. Při přechodě kapaliny se bude tableta pomalu rozpouštět po 
celý pracovní den a budou se uvolňovat dezinfekční a protipěnící látky.  
 

Návod na použitÍ čistícího prostředku PULI – JET PLUS 
Výrobce separátoru doporučuje dezinfikovat odsávací systém každý den po skončení práce 
a vykonávat nejméně jedno očistné umývání v polovině dně.  
Plnění dávkovače: umístěte láhev do svislé polohy, přednostně na plochý povrch. Odzátkujte 
uzávěr a mírným stlačením láhve na místech označených dvěmi nálepkami. Naplňte dávkovač 
po okraj (dávajte pozor na přeplnění). 
Uvolněte tlak: nadměrné množství kapaliny se vrátí zpět do láhve. Zatímco  přesné množství 
(10ml) koncentrátu zůstane v dávkovači. Koncentrovaný PULI – JET PLUS po naředění na 
0,8% čistí a dezinfikuje, na 0,4% je to jen sanitační čistící prostředek. Na čištění a dezinfekci 
rozřeďte dvě dávky (20ml) dávkovače v 2,5 l teplé vodě (50°C) a nasajte ji. Na samotné čistění 
systému rozřeďte jednu dávku dávkovače (10ml) a neoplachujte. Proteolytický a dezinfekční 
účinek PULI – JET PLUS se projevuje v čase. 

11. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ 
 

Část Materiál 
základní 

Materiál 
recyklovatelný 

Materiál 
skladovatelný 

Materiál 
nebezpečný 

Kov Ocel X   

Hliník X   

Plasty PUR  X  

PVC   X 

PA, ABS X   

Sklolaminát  X  

jiné plasty X   

Guma   X  

Sklo  X   

Nástroje   X  

Elektronika  X   

Dráty Měď X   

Transformátor  X   

Separátor 
amalgámu 

Filtry   X 

sběrná nádoba 
s amalgámem 

  X 
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Obal  Dřevo X   

Lepenka X   

Papír X   

PUR  X  

 

Poznámka 
Při likvidaci stomatologické soupravy je  potřeba dodržovat legislativu v konkrétní krajině. 
Soupravu je potřebné před demontáží dekontaminovat – vyčistit povrch,  odsávací a odpadovou 
soustavu, vybrat amalgám z odlučovače a odevzdat sběrné službě. Je vhodné svěřit likvidaci 
odborné firmě. 

Upozornění 
Nevyhazujte v rámci komunálního odpadu! Odpad je možné zpětně odebrat na místech na to 
určených např. elektroodpad!  

 

12. SERVISNÍ SLUŽBY 
 
V případě poruchy stomatologické soupravy se obraťte na nejbližší servisní středisko nebo na 
Vašeho prodejce, který Vás bude informovat o servisní síti.  
 
 
 
 
 

13. OBSAH BALENÍ 

Základní vybavení 

 DA 270 DA 280 

Stomatologické kreslo 1 

Ovládací panel a pantograf* ovládacího panele (*kromě zhotovění  
CART) 

1 

Vozík (jen zhotovení CART) - 1 

Plivací blok s ramenem sestry 1 

Plivátko 1 

Pantograf světla 1 

Světlo 1 

Nožní ovladač 1 

Tray stolek 1 - 

Opěradlo ruky pravé (podle objednávky) 1 

Odkládací stolík (podle objednávky) 1 

Rameno monitoru (podle objednávky) 1 

Monitor (podle objednávky) 1 

Intraorální kamera (podle objednávky) 1 

Držák pantografu světla 1 

Nástroje, příslušenství, drobné díly a kompletační list  zapečetěné 
v papírovém kartoně 

1 

 
Doprovodná dokumentace 
 

 Návod na použití 
 Záruční list 
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 Návody od dodávatelů 
 Kompletační list (vložený do zapečetěného kartonu s nástroji) 
 Záruční a registrační formulář 

 

14. ZÁRUKA 
Výrobce poskytuje na výrobek záruku podle záručního listu.  
Nebezpečí škody na výrobku přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku odevzdání 
výrobku prvnímu dopravci na přepravu pro kupujícího, případně okamžikem převzetí výrobku 
přímo kupujícím. 

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v rámci inovace výrobku. 

Při přebírání výrobku do užívání je kupující povinnen vypsat záruční formulář a poslat nazpět 
výrobci. 

Upozornění 
Závady způsobené nedbalou obsluhou nebo nerespektováním pokynů v Návodě na použití 

nebudou uznané jako předmět záruční reklamace. 

 
15. Doprava 

Výrobky v obalech se přepravují v krytých dopravních prostředcích maximálně v třech vrstvách 
a musí být zajistěné proti pohybu. Obaly se soupravami se nesmí být při nakládání a skládání 
překlápět nebo samovolně spouštět.  

  
16. Skladování 

Stomatologické soupravy mohou být uskladněné max. ve třech vrstvách. V krytém, suchém 
skladišti s relativní vlhkostí nepřesahující 75 %, kde nemůže nastat náhlá změna teploty. 
Nelakované části musí být chráněné proti korozi konzervováním. Stomatologické soupravy 
nesmí být uložené spolu s chemikáliemi. Rozsah teploty okolí při skladování a přepravě je 
stanovený na -25 °C až +50 °C. 

 
 
 
INSTALAČNÍ PLÁN 
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