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1. ÚČEL A POUŽITÍ

Zubní křeslo D10E je určené hlavně k zubním soupravám řady Diplomat, může být však použito i 

samostatně k jiným zubním soupravám. Je určené na vybavení zubních ambulancí a specializovaných 

pracovišť různých oborů ve stomatologii. 

Představuje komfort pro pacienta. Křeslo je navrhnuté tak, aby byl zubnímu lékařovi v sedací poloze 

maximálně ulehčen přístup k pacientovi. 

2. POPIS VÝROBKU

Zubní křeslo Diplomat D10E se sestavuje z následujících komponentů: 

 spodek křesla,

 rám,

 sedadlo,

 opěrka zad,

 pohonné jednotky,

 nožní ovladač,

 opěrka ruky levá,

 opěrka ruky pravá ( na zvláštní objednávku ).

Konstrukce křesla je dostatečně tuhá. Pohyblivé části jsou uložené v ložiskách. Kostra křesla je vyhotovená 

o ocelové konstrukce. Kinematika zdvihacího mechanismu zabezpečuje mimořádnou  flexibilitu křesla.

Křeslo obsahuje dva pohony. Jeden slouží na zdvih a klesání vršku křesla, druhý na polohování opěrky zad. 

Nožní část je pevná, tvořící se sedadlem jeden celek, opěrka hlavy se reguluje ručně. Všechny komponenty 

křesla jsou lehko přístupné a zabezpečují rychlý a pohodlný servis a údržbu. Kryty jsou vyhotovené 

z ocelového plechu a plastů. Povrchové úpravy jsou vyhotovené lakováním z dvousložkových hmot. 

Kovové části jsou galvanicky pokovené. 

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napájecí napětí 230 V 

Jmenovitá frekvence – dovolené odchylky jmen. napětí + 10% 50 Hz ± 2% 

Maximální příkon při 50 Hz  750 VA 

Stupeň ochrany  B 

Typ ochrany  I 

Hmotnost křesla 118 ± 3 kg 

Rozměry obrázek č. 1 

Střední doba do poruchy 25 000 cyklů 

Druh provozu – trvalý provoz s přerušovaným zatížením  1 : 10 

( cyklus 0,5 min. chod, 5 min. klidový stav ) 

4. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ, VYBAVENÍ NA ZVLÁŠTNÍ OBJEDNÁVKU A NÁHRADNÍ DÍLY

S přístrojem se dodává toto základní vybavení ( ZV ) 

Název dílu           ZV 

 příchytka P12 T3202 2 

 vrut 6 hr. P8x80 2 
Na zvláštní objednávku je možné dodat pravou opěrku ruky. 
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5. SESTAVENÍ A MONTÁŽ 

Sestavení a montáž stomatologického křesla D10E mohou vykonávat jen zaškolení servisní pracovníci 

organizací, které mají oprávnění vykonávat uvedenou činnost. Sestavení a montáž se vykonává podle 

návodu na sestavení a montáž.Křeslo je vyhotovené v bezpečností přídě I., a může být nainstalované jen 

místnostech, kde elektrické rozvody vyhovují požadavkům STN. Zařízení může obsluhovat jen pracovník 

obeznámený s návodem na obsluhu. Závady způsobené nedbalou, nebo nedodržením pokynů uvedených 

v návodě na obsluhu, nebudou uznané jako předmět reklamace. 

 

Nepoužívat v prostorách s nebezpečím exploze! 

 

6. UVEDENÍ DO PROVOZU 

Při správném sestavení a montáži se může vykonat uvedení do provozu, zapnutím hlavního vypínače 

ordinace a síťového vypínače křesla. 

 

7. OBSLUHA KŘESLA 

Zařízení může obsluhovat jen pracovník obeznámený as tímto návodem na obsluhu! 

Ruční ovládání: 

Ručně se ovládá jen opěrka hlavy, která má anatomickou konstrukci a umožňuje vhodnou libovolnou fixaci 

hlavy pacienta. Změna polohy se vykonává zvolněním páčky umístěné za opěrkou hlavy, nastavením 

polohy a jejím zaaretováním – přitáhnutím páčky. Opěrka se dá výškově nastavit v rozsahu 150 mm 

zasunutím nebo vysunutím v drážce zádové opěrky. 

 

Popis ovládání stomatologického křesla pomocí nožního ovladače  

Křeslo se ovládá nožním ovladačem spojeným s křeslem pohyblivým přívodem. Na nožním ovladači je pět 

spínačů rozmístěných podle následovného schématu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – spínač pro pohyb křesla směrem dolů 

B – spínač pro pohyb křesla směrem nahoru 

C – spínač pro pohyb opěradla zad směrem vzad 

D – spínač pro pohyb opěradla zad směrem vpřed 

E – spínač pro nasedací polohu 

 

Po dobu pohybu křesla do nasedací polohy je možné křeslo nouzově zastavit krátkým zatlačením některého 

ze spínačů A, B, C, D. 

V případě poruchy některého ze spínačů A,B,C,D je možno křeslo nouzově zastavit zatlačením spínače E. 

V obou případech nouzového zastavení zůstanou všechny pohyby zablokované po dobu cca 5 sekund. 

Po dobu této doby je třeba vypnout síťový vypínač křesla. 

 

Blokování pohybu křesla 

Systém řízení křesla má vstup pro blokování pohybu křesla. Propojením soupravy Diplomat s křeslem D10E 

se vždy při aktivaci nástroje soupravy blokuje pohyb křesla. Blokovací napětí je 24 VDC. 
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Ochrana motorů pohonných jednotek křesla pro přehřátí při přetížení 

Jestliže v případě nedodržení pracovních cyklů a nadměrným zatížením dojde k přehřátí motorů pohonných 

jednotek, vypne automatická tepelná ochrana napájecí napětí. Po ochlazení motorů se napájecí napětí 

automaticky zapne.  

Obsluhující pracovník nesmí v žádném případě zasahovat do vnitřních částí přístroje. 

Po skončení práce je nutné odpojit křeslo od sítě, vypnout hlavní vypínač ordinace. 

 

8. ÚDRŽBA 

Běžná údržba výrobku zůstává v jeho udržování v čistotě. Křeslo je možné čistit běžnými čistícími 

prostředky, jako jsou mýdlo, saponáty, technický benzín a líh. Křeslo se nesmí čistit prostředky, které 

narušují strukturu laku a plastických hmot. Základní technickou údržbu přístroje musí vykonávat servisní 

technik v 6-ti měsíčních intervalech, která musí obsahovat prověření správné funkce křesla a periodickou 

elektrickou revizi. 

 

9. ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 

Při náhodném postříkání koženky křesla biologickým materiálem, zejména krví, čistíme a desinfikujeme 

křeslo běžnými desinfekčními prostředky – Incidur, Mikrozid. 

Upozornění: 

Čalounění křesla se nesmí čistit prostředky, které narušují strukturu koženky 

- aceton 

- trichlór 

- perchlór 

- alkohol 

- Abrazivní čistící prostředky 

- Leštící politury 

 

10. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ 

Při likvidaci křesla je potřebné dodržovat předpisy platné v konkrétním státě. Pokud není k likvidaci určená 

odborná firma, je potřeba demontovat z ocelové konstrukce plastové kryty, elektroniku, sklolamináty i 

čalounění a takto separované odevzdat do příslušných sběrných středisek. 

 

Klasifikace odpadu podle míry nebezpečí 

 

Matriál Recyklovatelný 

matriál 

Běžně likvidovatelný 

nebo uskladnitelný na 

skládkách 

Nebezpečný odpad 

Ocel X   

Hliník X   

Cu vodiče X   

Plasty X   

Transformátor X   

Motory  X  

Elektronika  X  

Laminát  X  

Obaly:    

Dřevo X   

Lepenka X   

papír X   
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11. SERVIS 

V případě poruchy se obraťte na vašeho prodejce. 

 

12. ZÁRUKA 
Na zubní křeslo je poskytovaná záruka podle záručního listu. 

Závady způsobené nedbalou obsluhou nebo nerespektováním pokynů v návodě na obsluhu, nebudou uznané 

jako předmět záruční reklamace. 

 

PŘÍLOHY 

Popis výrobku 
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PŘÍLOHA Č. 1 – STOMATOLOGICKÉ KŘESLO D10E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        POUŽITÉ ZNAČKY 

1. Spodek křesla      - zařízení typu B   ( IEC 878-02-02 ) 

2. Rám       

3. Sedadlo      - střídavý proud   ( IEC 417-5032 ) 

4. Opěradlo zad       

5. Pohonné jednoty      - sklápění opěrky zad dopředu ( IEC ISO 9687 ) 

6. Opěrka hlavy       

7. Nožní spínač      - sklápění opěrky zad dozadu  ( IEC ISO 9687 ) 

8. Opěrka ruky levá       

9. Opěrka ruky pravá      - pohyb pacientského křesla nahoru ( IEC ISO 9687 ) 

    ( na zvláštní objednávku )           

      - pohyb pacientského křesla dolů ( IEC ISO 9687 ) 




