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Stomatologické světlo XENOS 

 

 ÚVOD 
Tento Návod na použití popisuje jak používat stomatologické světlo XENOS. 
Pozorně si ho pročtěte před jeho používáním. 
 

 ÚČEL A POUŽITÍ 
Stomatologické světlo je zkonstruované pro použití ve stomatologické praxi na 
osvětlování ústní dutiny. Zdrojem světla jsou dvě vysoko svítivé LED. Vyzařují 
homogenní bílé světlo (3700 K – 4000 K). Světelná stopa je formovaná pomocí dvou 
parabolických odrazek zpětným odrazem. Takto dosáhnutá světelná stopa umožňuje 
pracovat stomatologovi při výborném barevném rozlišení a bez rušivých vlivů. 
 

 POPIS VÝROBKU 
Světlo se skládá ze základu světla a vidlice. Vzájemně jsou spojené otočným 
kloubem. Dominantní častí je základ světla na kterém jsou umístěné odrazky, spolu 
s hlavním chladičem a předním krytem, který je průhledný a chrání zrcadlové plochy 
odrazek. Součástí základu světla jsou i pevné rukojeti na které se navlékají 
odnímatelné sterilizovatelné návleky.  
 

 TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Napájecí napětí      32 V DC ± 10% 

Maximální příkon     20 W  

Typ ochrany před úrazem el. proudem  přístroj třídy ochrany II 

Stupeň ochrany před úrazem el. proudem příložné časti typu B 

Optimální světelná stopa je ve vzdálenosti  0,7 m 

Nominální rozměr světelné stopy   max. 70 x 160 mm 

Korelovaná teplota barvy    3700 – 4000 K 

Intenzita osvětlení     8000 Lx – 26000 Lx 

Hmotnost       1 kg ± 0,1 kg 

Síla na rukojeti potřebná k manipulaci   max. 30 N 

    Okolí:    - rozsah teploty okolí    od +10°C do + 40°C 

                 - rozsah relativní vlhkosti   od 30 % do 75% 
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 OBSLUHA SVĚTLA 
Světlo se nastavuje do požadované polohy rukojetí. Při zapnutí soupravy je světlo 
připravené k práci. 
Při zapnutí světla je potřeba podržet ruku před senzorem (5) ve vzdálenosti do 9 cm 
po dobu 3 s. Přítomnost ruky před senzorem je indikována rozsvícením červené LED 
(4). Po rozsvícení světla a odtažením ruky od senzoru je rozsvícena zelená LED (3), 
která indikuje režim silnější intenzity osvětlení. 
Pro přepnutí do režimu nižší intenzity osvětlení je potřebné přidržet ruku před 
senzorem po dobu 1,5 s. Režim nižší intenzity osvětlení je indikovaný blikáním 
zelené LED. Režim nižší intenzity osvětlení je vhodný pro práci se světlo citlivým 
materiálem. 
Pro návrat do režimu silnější intenzity osvětlení je potřebné přidržet ruku před 
senzorem po dobu 1.5 s.  
Nastavení intenzity stomatologického světla se vykonává tlačítkem 1 a tlačítkem 2. 
Při nastavování intenzity se světlo přepne do režimu silnější intenzity osvětlení. 
Tlačítkem 1 se ubírá a tlačítkem 2 se přidává intenzita osvětlení.  
Pro vypnutí světla je potřebné podržet ruku před senzorem na dobu 3 s. Při vypnutí 
světla pomocí senzoru si světlo zapamatuje aktuální úroveň intenzity osvětlení a při 
dalším zapnutí se rozsvítí na této úrovni intenzity osvětlení. 
 

1. Tlačítko 1 

2. Tlačítko 2 

3. Zelená LED 

4. Červená LED 

5. Senzor 
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 SESTAVENÍ A MONTÁŽ 
Světlo se dodává v smontovaném stavu a s přiloženým šestihranným  křížovým 
bitem. 
 
Montáž světla na pantografické rameno: 
Montáž vykoná zaškolený autorizovaný servisní technik.  
 

 PŘEDINSTALAČNÍ POŽADAVKY 

Světlo se upíná na trubku průměru 15,5 f7 na které je doraz, pro rotaci v jedné z os. 

 
 POKYNY PRO ÚDRŽBU 
Údržba spočívá v čištění a výměně poškozených dílů. Pokud se světlo těžce otáčí na 
čepu pantografu, je nutné čep promazat silikonovým olejem, nebo silikonovou 
vazelínou (nepoužívat mazadla agresivní vůči plastům). 
 

 ČIŠTĚNÍ 
Vnější povrch světla se nečistí sprejem, ale vlhkou bavlněnou utěrkou. Doporučený 
je prostředek INCIDIN FOAM-HENKEL-ECOLAB (Glukoprotamín, KAZ, Etanol) podle 
návodu na použití. Nepoužívat papírové utěrky (obsahují abrazivní částice). 
 

Upozornění: Při použití nevhodných čistících prostředků může dojít k trvalému 
poškození plastových dílů světla. 
 

 

 LIKVIDACE 
Při likvidaci stomatologického světla je třeba dodržet legislativu v konkrétní zemi. 
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Část Základní materiál Recyklovatelný 
materiál 

Skladovatelný 
materiál 

Nebezpečný 
materiál 

nosné dílce hliníková slitina x   

ocel x   

kryty PA 6,6  x   

PP x   

Sklo x   

Silikon   x  

elektronika LED x   

kabely - Cu x   

osazení LED - Al x   

obal papír x   

PUR  x  

 

 OPRAVÁRENSKÉ SLUŽBY 
V případě poruchy stomatologického světla se obraťte na Vašeho prodejce, který 
Vás bude informovat o servisní síti. 
 

 SKLADOVÁNÍ 
Stomatologická světla musí byt uskladněné max. v 10 vrstvách, v krytém, suchém 
skladišti, s relativní vlhkostí nepřesahující 75 %, kde nemůže nastat náhlá změna 
teploty. Stomatologická světla nesmí být uložené s chemikáliemi. 
Rozsah teploty okolí při skladování a přepravě je stanovený na - 25°C až + 50°C. 
 

 ZÁRUKA 
Výrobce poskytuje na výrobek záruku podle záručního listu. Záruka se nevztahuje na 
vady, které vznikly následkem nesprávného nebo neodborného skladování, obsluhy 
a zacházení, na vady vzniklé během dopravy způsobené vnějšími vlivy a na vady 
vzniklé normálním opotřebováním. Nebezpečí škody na zboží přechází 
z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě 
pro kupujícího, případně okamžikem převzetí zboží přímo kupujícím. 
 

 BALENÍ 
Samostatné balení – balené do PUR pěny a kartónové krabice. 
Balení spolu se stomat. soupravou – balené do PUR pěny spolu se stomat. 
soupravou. 


