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1 Elementy obsługi

 OSTROŻNIE
Skrócona instrukcja obsługi zawiera wyłącznie naj-
ważniejsze funkcje obsługi.
Nie zastępuje instrukcji użytkowania i pielęgnacji.
▶ Instrukcja użytkowania i pielęgnacji zawiera wszelkie wskazówki bez-

pieczeństwa dla użytkownika, których przestrzeganie jest niezbędne dla
bezpiecznej eksploatacji produktu! Przed pierwszym uruchomieniem
bezwzględnie konieczne jest przejrzenie dokumentacji towarzyszącej!
Aktualna dokumentacja towarzysząca jest do pobrania na stronie
www.kavo.com .

1.1 Pulpit lekarza - stół TM
FEA B C D

A Grupa przycisków fotela pacjenta B Grupa przycisków oświetlenia
C Grupa przycisków instrumentów D Grupa przycisków menu
E Grupa przycisków higieny F Grupa przycisków zegara

1.2 Pulpit lekarza - stół S

A

B C

D

F

E

A Grupa przycisków menu B Grupa przycisków oświetlenia
C Grupa przycisków higieny D Grupa przycisków instrumentów
E Grupa przycisków zegara F Grupa przycisków fotela pacjenta
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1.3 Pulpit asysty

A Grupa przycisków higieny B Grupa przycisków oświetlenia
C Grupa przycisków zegara D Grupa przycisków fotela pacjenta

1.4 Grupy przycisków

Grupa przycisków fotela pacjenta
Przyciski pulpitu asystenta mają podwójne funkcje i podwójne oznaczenia.

Przycisk pulpitu asysten-
ta

Przycisk pulpitu lekarza Oznaczenie

Przycisk „Fotel do góry”

Przycisk „AP 0”
(Pozycja automatyczna 0)

Przycisk „Fotel na dół”

Przycisk „SP”
(Pozycja do przepłukiwania)

Przycisk „LP”
(Ostatnia pozycja)

Przycisk „AP”
(Aktywacja pozycji automa-
tycznej)
Przycisk „Oparcie na dół”

Przycisk „AP 1”
(Pozycja automatyczna 1)
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Przycisk pulpitu asysten-
ta

Przycisk pulpitu lekarza Oznaczenie

Przycisk „Oparcie w górę”

Przycisk „AP 2”
(Pozycja automatyczna 2)

Przycisk „Pozycja zasłabnię-
cia”

Grupa przycisków oświetlenia/instrumentów

Przycisk Oznaczenie Moduł obsługowy
Przycisk
„Lampa zabiegowa”

Pulpit lekarza i pulpit asy-
stenta

Przycisk „Ściemnianie lampy
zabiegowej”

Pulpit lekarza

Przycisk
„Przeglądarka zdjęć RTG”

Pulpit lekarza

Przycisk „Kierunek obrotów
silnika“

Pulpit lekarza

Przycisk „Wybór sprayu“ Pulpit lekarza

Przycisk „Światło zimne“ Pulpit lekarza

Grupa przycisków higieny

Przycisk Oznaczenie Moduł obsługowy
Przycisk „Napełniacz kubka
do płukania”

Pulpit lekarza i
pulpit asystenta

Przycisk „Płukanie miski” Pulpit lekarza i
pulpit asystenta

Przycisk „Dzwonek” Pulpit lekarza

Przycisk „Intensywna dezyn-
fekcja”

Pulpit asystenta(przycisk
nieprzypisany)

Przycisk „HYDROclean” Pulpit asystenta(przycisk
nieprzypisany)
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Grupa przycisków menu

 

Grupa przycisków menu

① Przyciski wyboru funkcji menu ② Wskazanie wyświetlacza

Grupa przycisków zegara

Przycisk Oznaczenie Pulpit obsługowy
Przycisk sterowania zdalnego
„Remote Control” (CONE-
XIO)

Przycisk nieprzypisany

Przycisk „Silnikowe napędy
dodatkowe”

Pulpit lekarza

Przycisk „Zegar 1” Pulpit lekarza
i pulpit asystenta

1.5 Sterownik nożny

3

2

1

5

4

Poz. Oznaczenie Przy odłożonym
instrumencie

Przy zdjętym
instrumencie

① Przycisk nożny „LP/wybór
sprayu”

Ustawia fotel pacjenta w
ostatniej pozycji.

Opcja. Ustawia wybór
sprayu.

② Włącznik pałąkowy Przełącza przyciski nożne
na funkcję „Ustawienia
fotela”.

③ Przycisk nożny „SP/prze-
dmuch”

Ustawia fotel pacjenta
w pozycji do płukania.

Opcja. Ustawia preselek-
cję przedmuchu (chip blo-
wer) w instrumencie (nie
dotyczy PiezoLED).

④ Włącznik krzyżowy „Pozy-
cja fotela/kierunek obro-
tów silnika”

Zmienia pozycję fotela
pacjenta.

Wybiera kierunek obro-
tów silnika (dla silnika KL
701/KL 703).
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Poz. Oznaczenie Przy odłożonym
instrumencie

Przy zdjętym
instrumencie

⑤ Pedał „Wybór poziomu/in-
strumenty”

Wybór poziomu Uruchamia instrumenty i
reguluje obroty/intensyw-
ność działania
instrumentów.

Wyłącznik krzyżowy „Pozycja fotela”

① Fotel w górę ② Oparcie w górę
③ Fotel w dół ④ Oparcie w dół
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2 Ustawianie fotela pacjenta

2.1 Manualne pozycjonowanie pozycji fotela

Przycisk Funkcja
Fotel podnosi się.

Fotel obniża się.

Oparcie podnosi się.

Oparcie obniża się.

2.2 Pozycjonowanie fotela pacjenta sterownikiem nożnym
Patrz też:
2 Wyłącznik krzyżowy „Pozycja fotela”, Strona 8
2 1.5 Sterownik nożny, Strona 7

2.3 Automatyczne pozycjonowanie fotela pacjenta

Wywoływanie pozycji automatycznej z pulpitu lekarza

▶ Na krótko nacisnąć żądany przycisk.
ð Fotel przesuwa się automatycznie do zapamiętanej pozycji.
ð Po osiągnięciu zapisanej pozycji fotela świeci dioda przy przycisku.

Zapisywanie automatycznej pozycji z pulpitu lekarza

▶ Ustawić fotel w żądanej pozycji.
▶ Aby zapamiętać żądaną pozycję, nacisnąć przycisk „AP 0”, „AP 1”, „AP

2”, „SP” lub „Pozycja zasłabnięcia”, aż wygenerowany zostanie sygnał.
ð Dioda LED wciśniętego przycisku świeci. Pozycja fotela jest zapamięta-

na.

Wywoływanie pozycji automatycznej z pulpitu asysty

▶ Krótko nacisnąć przycisk „AP”.
ð Diody LED przycisków „AP 0”, „AP 1”, „AP 2”, „SP” i „LP” migają przez

ok. cztery sekundy.
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▶ W tym czasie nacisnąć na krótki czas przycisk „AP 0”, „AP 1”, „AP 2”,
„SP” lub „LP”.

ð Fotel ustawi się w wybranej pozycji.

Zapisywanie pozycji automatycznej z pulpitu asysty

▶ Ustawić fotel w żądanej pozycji.
▶ Krótko nacisnąć przycisk „AP”.
ð Diody LED przycisków „AP 0”, „AP 1”, „AP 2”, „SP” i „LP” migają przez

ok. cztery sekundy.
▶ W tym czasie wcisnąć przycisk „AP 0”, „AP 1”, „AP 2”, „SP” lub „LP” do

momentu, w którym zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy.
ð Dioda LED wciśniętego przycisku świeci. Pozycja fotela jest zapamięta-

na.

Wywoływanie pozycji automatycznej sterownikiem nożnym

▶ Nacisnąć przycisk nożny „SP”.

lub

▶ Nacisnąć przycisk nożny „LP”.
ð Fotel ustawi się w wybranej pozycji.

Zapisywanie pozycji automatycznej sterownikiem nożnym

▶ Przytrzymać przyciśnięty pedał nożny i przycisk nożny „SP” i jednocze-
śnie nacisnąć dowolny przycisk pozycji automatycznej („AP 0”, „AP 1”,
„AP 2” lub „SP”) na pulpicie lekarza lub asystenta, aż wygenerowany zo-
stanie sygnał dźwiękowy.

ð Pozycja automatyczna została zapisana w przycisku nożnym.
lub

▶ Przytrzymać przyciśnięty pedał nożny i przycisk nożny „LP” i jednocze-
śnie nacisnąć dowolny przycisk pozycji automatycznej („AP 0”, „AP 1”,
„AP 2” lub „SP”) na pulpicie lekarza lub asystenta, aż wygenerowany zo-
stanie sygnał dźwiękowy.

ð Pozycja automatyczna została zapisana w przycisku nożnym.
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3 Menu użytkownika
Następujące funkcje można uruchomić w menu użytkownika:

Opcja Funkcja Opis
1 Użytkownik Ustawienia liczby użytkowników.
2 Kubek Ustawienia czasu napełniania kubka.
3 Miska Ustawienia czasu płukania miski.
4 Światło Ustawienia czasu dodatkowego świece-

nia światła zimnego.
5 ENDO Ustawienia podstawki ENDO.

Dostępne tylko wówczas, gdy dostępna
jest licencja ENDO.

6 Czas zegarowy Ustawienia godziny.
7 Data Ustawienia daty.
8 Tryb wyświetlania godzina/data Ustawienia trybu wyświetlania godziny

i daty:
• Tylko godzina
• Czas zegarowy bez sekundnika
• Godzina i data
• Tylko data

9 LCD Ustawienia kontrastu wyświetlacza
LCD.

10 Język Ustawienia języka menu:
• Deutsch
• English
• Italiano
• Français
• Castellano

Oprogramowanie sprzętowe Wyświetlanie aktualnej wersji oprogra-
mowania.

3.1 Uruchamianie i zamykanie menu użytkownika

S1 S2 S3 S4

▶ Nacisnąć przycisk „Dalej” (S4), aby uruchomić menu użytkownika.
ð W menu użytkownika wyświetlone są opcje i parametry, które użytkownik może usta-

wiać i zmieniać.
▶ Nacisnąć przycisk „Zapisz” (S1), aby zapisać wybór w pamięci.
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Opcja 1: ustawienia liczby użytkowników

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

▶ Nacisnąć przycisk „S1”, „S2” lub „S3”, aby wybrać użytkownika 1, 2 lub 3.
▶ Nacisnąć przycisk „4”, aby wywołać 2 poziom.
▶ Nacisnąć przycisk „S1”, „S2” lub „S3”, aby wybrać użytkownika 4, 5 lub 6.

3.2 Wybór i ustawienia opcji

S1 S2 S3 S4

▶ Nacisnąć przyciski „Zwiększ wartość” lub „Zmniejsz wartość”, aby wy-
brać dany parametr lub wartość.

Patrz też:
2 Instrukcja obsługiESTETICA E30
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4 Menu gotowości (standby)
Urządzenie jest uruchamiane w menu gotowości.
Po zamknięciu menu instrumentów i menu ENDO następuje przejście do menu gotowości.

S1 S2 S3 S4

▶ Nacisnąć przycisk „Dalej” (S4), aby uruchomić menu użytkownika.
ð W menu użytkownika wyświetlone są opcje i parametry, które użytkownik może usta-

wiać i zmieniać.
▶ Nacisnąć przycisk „Zapisz” (S1), aby zapisać wybór w pamięci.
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5 Ustawienie zegara

5.1 Odczyt czasu zegara

▶ Nacisnąć krótko przycisk „Zegar”, aby uruchomić lub zatrzymać zegar.
ð Podczas pracy zegara miga dioda LED.

5.2 Ustawienie czasu zegara

▶ Nacisnąć długo przycisk „Zegar”, aby uruchomić tryb programowania zegara. Urucho-
mienie trybu programowania jest możliwe tylko w menu gotowości.

S1 S2 S3 S4

Przy-
cisk

Ustawienia

S1 Nastąpi zapisanie parametrów.
Tryb programowania zostanie wyłączony.

S2 Nastąpi zmiana wartości.
S3 Nastąpi zmiana wartości.
S4 Nastąpi przełączenie z funkcji licznika na funkcję zegara.
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6 Ustawianie instrumentów

6.1 Ustawianie funkcji
Poprzez aktywację odpowiednich przycisków na panelu obsługi lub w sterowniku nożnym
można dokonać zmiany ustawień.
Prędkość obrotową silnika można ustawić wyłącznie za pomocą sterownika nożnego. Kie-
runek obrotów silnika, stan chłodzenia oraz natężenie światła można dostosować za po-
mocą sterownika nożnego lub przycisków panelu obsługi.
Aktualne ustawienia są zapisywane i aktywowane podczas kolejnego wyjmowania instru-
mentu.

Ustawienie Aktywacja Wskazanie
Prędkość obrotowa silnika Sterownik nożny Wyświetlacz
Natężenie światła Sterownik nożny, przyciski

obsługowe
Wyświetlacz

Kierunek obrotów silnika Sterownik nożny, przyciski
obsługowe

Przyciski obsługowe LED

Stan sprayu Sterownik nożny, przyciski
obsługowe

Przyciski obsługowe LED

Zapisywanie wartości

▶ Nacisnąć przycisk „Zapisz”, aby zapisać wartości w pamięci. Można zapi-
sać pojedyncze wartości lub wszystkie wartości jednocześnie.

ð Zapisanie w pamięci potwierdzone jest przez sygnał dźwiękowy.

Prędkość obrotowa/natężenie

▶ Wyjąć instrument (np. turbinę, silnik) z uchwytu.
ð Instrument jest aktywny.

▶ Nacisnąć pedał obsługowy.
ð Zdjęty instrument pracuje przy ustawionej liczbie obrotów lub intensyw-

ności.

▶ Zmienić prędkość obrotową lub intensywność działania za pomocą pe-
dału nożnego.

ð Lewa pozycja skrajna odpowiada minimalnej prędkości obrotowej/inten-
sywności.

ð Prawa pozycja skrajna odpowiada maksymalnej prędkości obrotowej/in-
tensywności.

Ustawianie natężenia światła
W przypadku instrumentów powietrznych możliwe jest ustawienie tylko stanu aerozolu
i natężenia światła.

▶ Nacisnąć przycisk „Natężenie światła” (S4), aby ustawić natężenie światła w zakresie
od 1 do 9 (licznik pierścieniowy).
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S1 S2 S3 S4

Ustawienie kierunku obrotów silnika

Wskazówki
Kierunek obrotów silnika może być zmieniany tylko przy zatrzymanym
silniku.

▶ Zdjąć silnik ze wspornika.
ð Instrument jest aktywny.
▶ Nacisnąć przycisk „Kierunek obrotów silnika” na pulpicie lekarza.
ð Kierunek obrotów silnika jest zmieniany przy każdym naciśnięciu przyci-

sku: w lewo – w prawo.
ð Kierunek obrotów silnika wyświetlany jest na pulpicie lekarza.

Ustawianie stanu chłodzenia

▶ Wyjąć instrument (np. turbinę, silnik) z uchwytu.
ð Instrument jest aktywny.
▶ Nacisnąć przycisk „Wybór aerozolu” na pulpicie lekarza.
ð Stan chłodzenia zmieniany jest przy każdym naciśnięciu przycisku w na-

stępujący sposób: powietrze aerozolowe – aerozol.
ð Parametry chłodzenia wyświetlane są na pulpicie lekarza lub asysty.

6.2 Turbina
Za pomocą sterownika nożnego można zmieniać następujące ustawienia:

• Prędkość obrotowa
• Stan chłodzenia
• Światło „wł./wył.”

6.3 Silnik INTRA LUX KL 701 / KL 703 LED
Za pomocą sterownika nożnego można zmieniać następujące ustawienia:

• Kierunek obrotu silnika
• Prędkość obrotowa
• Stan chłodzenia
• Światło „wł./wył.”

6.4 PIEZOsoft/PiezoLED

Wskazówki
Należy przestrzegać załączonej instrukcji obsługi „PiezoLED” lub „PIEZO-
soft”. Menu PiezoLED i wszystkie funkcje PiezoLED są dostępne tylko,
gdy jest licencja PiezoLED.
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Ustawianie PIEZOsoft
Poprzez aktywację odpowiednich przycisków na panelu obsługi lub w sterowniku nożnym
można dokonać zmiany ustawień.
Natężenie światła można ustawić wyłącznie za pomocą sterownika nożnego. Stan aerozo-
lu można zmienić za pomocą sterownika nożnego lub przyciskiem panelu obsługi.
Aktualne ustawienia są zapisywane i aktywowane podczas kolejnego wyjmowania instru-
mentu.

Ustawianie PiezoLED
Poprzez aktywację odpowiednich przycisków na panelu obsługi lub w sterowniku nożnym
można dokonać zmiany ustawień.
Natężenie światła można ustawić wyłącznie za pomocą sterownika nożnego. Tryb, aerozol
i światło można dostosować za pomocą sterownika nożnego lub przycisków panelu obsłu-
gi.
Aktualne ustawienia są zapisywane i aktywowane podczas kolejnego wyjmowania instru-
mentu.

S1 S2 S3 S4
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6.5 KL 703 LED w trybie ENDO (wyposażenie opcjonalne)

Wskazówki
Funkcje menu ENDO są dostępne tylko wówczas, gdy dostępna jest li-
cencja ENDO.

Aktywacja menu ENDO

▶ Wyjąć silnik ENDO z pulpitu lekarza (ustawienie opcji 5 w menu użytkownika).
▶ Nacisnąć przycisk (M) „Silnikowe napędy dodatkowe”.
▶ Nacisnąć przycisk „S1”, aby wybrać menu ENDO. Można tutaj ustawić i zmienić para-

metry.

S1 S2 S3 S4

Przy-
cisk

Ustawienia

S1 Nastąpi zapisanie parametrów.
Nastąpi wybór menu ENDO.

S2 Nastąpi zmiana wartości.
S3 Nastąpi zmiana wartości.
S4 Będzie się poruszać migający kursor:

Tryb momentu obrotowego, obroty, moment obrotowy, tryb momentu obroto-
wego... (licznik pierścieniowy).

Ustawianie opcji

▶ Nacisnąć przycisk „S4”, aby wybrać menu opcji ENDO.

S1 S2 S3 S4
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Parametr Wartości
Stosunek przełożenia 1:1, 3:1
Miejsce zapisu parametrów P1,P2,P3,P4,P5,P6
Tryb momentu obrotowego TQ-Ctrl, Autoreverse, AutoRev/Forw.
Kierunek obrotów silnika P, L
Prędkość obrotowa 100 do 6000 obr./min
Moment obrotowy Przy przełożeniu 1:1: 0,15 do 2,50 Ncm

Przy przełożeniu 3:1: 0,4 do 8,0 Ncm

Można zmieniać następujące parametry:
• Prędkość obrotowa
• Moment obrotowy
• Tryb momentu obrotowego

Prędkość obrotowa
Obroty można zmieniać w następujący sposób:

• W krokach co 10:
• W zakresie od 100 min-1 do 500 min-1

• W krokach co 50:
• W zakresie od 500 min-1 do 1 000 min-1

• W krokach co 100:

• W zakresie od 1 000 min-1 do 6 000 min-1

Moment obrotowy
Stosunek przełożenia 1:1

Moment obrotowy można zmieniać w następujący sposób:
• W krokach 0,05 Ncm:
• W przedziale od 0,15 Ncm do 2,5 Ncm
• W krokach co 2%:

• W przedziale od 1% do 100%
Stosunek przełożenia 3:1

Moment obrotowy można zmieniać w następujący sposób:
• W krokach 0,05 Ncm:
• W przedziale od 0,4 Ncm do 8 Ncm
• W krokach co 2%:

• W przedziale od 1% do 100%

Tryb momentu obrotowego
Do dyspozycji są trzy różne tryby momentu obrotowego:

• Tylko moment obrotowy
• Autoreverse
• Autoreserve/Forward
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7 Obsługa instrumentów za pomocą sterownika nożnego

▶ Wyjąć instrument (np. turbinę, silnik) z uchwytu.
ð Instrument jest aktywny.

▶ Nacisnąć pedał obsługowy.
ð Zdjęty instrument pracuje przy ustawionej liczbie obrotów lub intensyw-

ności.

▶ Zmienić prędkość obrotową lub intensywność działania za pomocą pe-
dału nożnego.

ð Lewa pozycja skrajna odpowiada minimalnej prędkości obrotowej/inten-
sywności.

ð Prawa pozycja skrajna odpowiada maksymalnej prędkości obrotowej/in-
tensywności.

Wybór lewych obrotów silnika

▶ Zdjąć silnik ze wspornika.
ð Instrument jest aktywny.
▶ Przesunąć włącznik krzyżowy w górę.
ð Kierunek obrotów silnika wybierany jest przy każdym uruchomieniu wy-

łącznika krzyżowego: w lewo – w prawo.
ð Kierunek obrotów silnika wyświetlany jest na pulpicie lekarza.

Ustawienie światła instrumentów

▶ Przesunąć wyłącznik krzyżowy w prawo. (Funkcja światła punktowego)
ð Zimne światło „wł.” (także kiedy wybrana jest opcja Zimne światło:

„wył.”).

▶ Przesunąć wyłącznik krzyżowy w lewo.
ð Zmienić stan światła zimnego: „wł./wył.”.
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8 Higiena

8.1 Napełnianie kubka i spluwaczki
Można zmieniać następujące ustawienia:

• Czas napełnienia szklanki do płukania
• Czas przepłukiwania miski

▶ Krótko nacisnąć przycisk „Napełniacz szklanki do płukania”, aby rozpo-
cząć napełnianie szklanki do płukania.

lub

▶ Krótko nacisnąć przycisk „Płukanie miseczki”, aby uruchomić spłukiwa-
nie miski.

▶ Nacisnąć dłużej niż 4 sekundy przycisk funkcji higienicznej, która ma zostać ustawio-
na, aby uruchomić tryb programowania.
Ustawić czas spłukiwania w krokach co 200 ms. Wartość minimalna = 0,4 s.
Pojawi się sygnał akustyczny o cyklu sekundowym.

▶ Zwolnić przycisk, aby zapisać wybraną wartość.

8.2 Ręczne funkcje zapewniające zachowanie higieny systemu
doprowadzania wody

Wskazówki

KaVo zaleca, aby płukać wszystkie systemy doprowadzania wody we
wszystkich miejscach poboru bez założonych instrumentów, np. strzy-
kawko-dmuchawki, turbiny, silnika, skalera ultradźwiękowego, napeł-
niacz kubka do płukania:
- na początku każdego dnia roboczego (2 minuty)
- po każdym pacjencie (20 sekund)

Wskazówki

Funkcja „odkażanie stałe” dostępna jest wyłącznie wraz z zestawem butli
wodnej.

Wodę zabiegową, z którą pacjent będzie miał kontakt (np. kubek do płukania ust lub in-
strumenty) można odkażać ręcznie lub intensywnie odkażać ręcznie.
W normalnym trybie modułu zabiegowego funkcja stałego odkażania (z zestawem butli
wodnej i dodatkiem środka odkażającego KaVo OXYGENAL 6) zapewnia stałą redukcję
bakterii w systemie doprowadzania wody.
Ręczne płukanie i ręczne intensywne odkażanie umożliwiają płukanie i odkażanie systemu
doprowadzania wody. Tym samym przeciwdziała się tworzeniu się mikroorganizmów
w okresach przestoju i gwarantuje higieniczne dostarczanie wody dla pacjenta.

8.3 Ręcznie intensywne odkażanie
Wykonywanie intensywnego odkażania:

• Przy pierwszym uruchomieniu
• Przed, w trakcie i po długich okresach przestoju (powyżej 4 tygodni)
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• W trakcie weekendu
• W okresie urlopu
• Po wykonaniu zabiegu u pacjenta wysokiego ryzyka

Wskazówki

Przed każdym intensywnym odkażaniem należy ponownie napełnić bu-
telkę świeżym środkiem.

▶ Napełnić butelkę płynu do intensywnego odkażania.

Patrz też:
2 Napełnianie butelki płynu do intensywnego odkażania
▶ Nacisnąć przycisk podczas płukania.

▶ Każdy instrument przemywać przez 20 sekund (bez instrumentów nasadzanych lub
kaniul), w tym również prostnicę trzyfunkcyjną.

▶ Kubek do płukania ust 3 razy, aby całkowicie przepłukać i odkazić układ doprowadza-
jący wodę.

▶ Pozostawić wodę i KaVo OXYGENAL 6 do zadziałania na co najmniej 30 minut, a naj-
lepiej przez cały weekend.

▶ Po upływie czasu oddziaływania 3-krotnie napełnić kubek do płukania ust i przepłukać
każdy instrument (bez instrumentów nasadzanych lub kaniul) przez 20 sekund.

Patrz też:
2 Instrukcja konserwacjiESTETICA E30

8.4 Przygotowanie systemu odsysania

Wskazówki
Po każdym zabiegu oczyścić wąż ssący i zdezynfekować go żelem DEKA-
SEPTOL.
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Zastosowanie żelu DEKASEPTOL

Wskazówki

W przypadku pneumatycznego systemu odsysania (zwężka Venturiego)
przez jeden wąż może zostać odessana tylko jedna porcja.

▶ Odessać jeden pojemnik zimnej wody każdym wężem ssącym.
▶ Z założonym ssakiem lub ręcznie za pomocą dozownika wcisnąć jednorazowo DEKA-

SEPTOL do węża ślinociągu i odsysacza sprayu.
▶ Odessać DEKASEPTOL Gel z dozownika.

Wskazówki

W przypadku pneumatycznego systemu odsysania (zwężka Venturiego)
nie wolno wykonywać dwóch następujących czynności, w przeciwnym
wypadku bowiem może dojść do zatkania cienkich przewodów.

Bez pneumatycznego systemu odsysania (zwężka Venturiego)

▶ Odessać kolejny kubek zimnej wody każdym wężem ssącym.
▶ Następnie odessać kolejną dawkę DEKASEPTOL Gel i pozostawić do zadziałania.

Z pneumatycznym systemem odsysania/bez (zwężka
Venturiego)

▶ Odłożyć przewody ssące.

Zestaw podstawowy DEKASEPTOL Gel Zbiornik do napełniania DEKASEPTOL
Gel.

Nr mat. 10007204 Nr mat. 10007205
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8.5 Dolewanie Oxygenalu

▶ Wyłączyć urządzenie.

1
2

▶ Zdjąć butlę wodną ① i butelkę płynu do intensywnego odkażania ②, powoli obracając
w lewo.

Wskazówki
Nadciśnienie w butli powoli zaniknie. Jeżeli zasilanie urządzenia sprężo-
nym powietrzem nie zostanie wyłączone, słychać będzie dźwięk ucho-
dzącego powietrza.

Wskazówki

Woda w butli musi być wymieniana co najmniej raz dziennie. Żeby za-
pewnić skuteczność środków, KaVo zaleca uzdatnianie wody środkiem
KaVo OXYGENAL 6.

▶ W celu wyczyszczenia przełukać butlę wodą o temperaturze poniżej 50 oC.

Napełnianie butli wodnej

▶ Rozlany środek OXYGENAL natychmiast zetrzeć, żeby uniknąć przebarwienia po-
wierzchni.

▶ Usunąć wąż ochronny z rury dozownika środka KaVo OXYGENAL 6.
▶ Poprowadzić rurę przez otwór grubego sita butli KaVo OXYGENAL 6.
▶ Przykręcić dozownik KaVo OXYGENAL 6 do butli KaVo OXYGENAL 6.

▶ Przekręcić otwór w pokrywie na ilość 1,5 litra.
ð Pokrywa zaskoczy w pozycji napełniania.
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▶ Ustawić butlę KaVo OXYGENAL 6 na płaskiej powierzchni.
▶ Ścisnąć butlę KaVo OXYGENAL 6, aż płyn odkażający dosięgnie czerwonego oznacze-

nia.
ð W przypadku przepełnienia nadmierna ilość jest automatycznie odsysana nad znacz-

nikiem skali, zapewniając w ten sposób dokładne dozowanie.

Napełnianie butelki płynu do intensywnego odkażania

 OSTROŻNIE
Niewłaściwy płyn do intensywnego odkażania lub
zbyt duże dawkowanie
Ryzyko zranienia.
▶ Stosować tylko KaVo OXYGENAL 6.
▶ Nie przekraczać maksymalnego stężenia środka KaVo OXYGENAL 6 wy-

noszącego 0,25%.

▶ Postępować identycznie jak podczas napełniania butli wodnej, stosując jednak inne
dozowanie środka KaVo OXYGENAL 6.

Patrz też:
2 Napełnianie butli wodnej
▶ Do butelki płynu do intensywnego odkażania wlać poczwórną dawkę środka KaVo

OXYGENAL 6 (co odpowiada 20 ml). Zwracać uwagę, aby otwór dozownika środkaKa-
Vo OXYGENAL 6 (nosek) znajdował się bezpośrednio nad otworem butelki płynu do
intensywnego odkażania.
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▶ Następnie całkowicie napełnić butelkę płynu do intensywnego odkażania wodą pitną.

▶ Mocno przykręcić butelkę płynu do intensywnego odkażania do modułu zabiegowego,
obracając w prawo.

ð Butelka płynu do intensywnego odkażania zostanie napełniona sprężonym powie-
trzem.

Sprawdzanie stężenia OXYGENAL 6

▶ Napełnić kubek do płukania wodą.
▶ Paskami do testów Merckoquant Peroxid 100 do 1000 mg/l H2O2 (Nr mat.

0.229.5003) zmierzyć stężenie środka OXYGENAL 6 w instalacji do dezynfekcji wo-
dy. Stężenie środka OXYGENAL 6 powinno wynosić od 150 do 250 mg/l H2O2 w trybie
normalnym.
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9 Usuwanie usterek/komunikaty ostrzegawcze

9.1 Wyłączenie bezpieczeństwa

5

Nr poz. Uruchomiony układ
odłączania awaryjnego

Diody LED na pulpicie
asysty

Diody LED na pulpicie
lekarza

① Pałąk na sterowniku noż-
nym

② Pulpit asystenta

③ Oparcie

④ Pedał modułu obsługowe-
go

⑤ Siedzisko
Do przebudowy na stronę
prawą/lewą przy zdjętym
siedzisku

▶ Aby dezaktywować włączony wyłącznik awaryjny, należy usunąć wyzwalacz z obszaru
ruchu fotela.
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9.2 Usuwanie usterek

Awaria Przyczyna Postępowanie

Nic nie działa. Wyłącznik główny
wyłączony.

▶ Włączyć wyłącznik główny.

Główny bezpiecznik
przerwał obwód prą-
dowy.

▶ Odłączyć urządzenie od sieci.
▶ Sprawdzić bezpiecznik główny i w razie

potrzeby wymienić.
Bezpiecznik główny znajduje się obok
wyłącznika głównego.

▶ W tym celu otworzyć śrubokrętem za-
mknięcie bagnetowe i wymienić bez-
piecznik czuły (T 6,3 H Nr mat.
0.223.2783).

▶ Następnie zamknąć śrubokrętem za-
mknięcie bagnetowe.

Fotel pacjenta nie ru-
sza się.

Uaktywniony układ
wyłączenia bezpie-
czeństwa.
(Diody LED migają).

▶ Sprawdzić układ wyłączania bezpieczeń-
stwa i usunąć przyczynę wyłączenia.

Wyświetlacz bez
wskazania.

Błąd bus/sprzętowy. ▶ Urządzenie wyłączyć i ponownie włą-
czyć.

▶ Jeśli problem nadal występuje, skontak-
tować się z technikiem serwisu.

Panel operatorski nie
działa.

Błąd bus/sprzętowy. ▶ Urządzenie wyłączyć i ponownie włą-
czyć.

▶ Jeśli problem nadal występuje, skontak-
tować się z technikiem serwisu.

Turbina pracuje bar-
dzo głośno.

Wirnik turbiny jest
uszkodzony.

▶ Wymienić wirnik turbiny.
Przestrzegać instrukcji obsługi turbiny.

Satelec Mini LED/
KaVo Poly One nie
działa.

Patrz też: Instrukcja
obsługi Satelec Mini
LED/KaVo Poly One

Brak zimnego światła
na instrumentach.

Światło zimne nie
jest wybrane wstęp-
nie.

▶ Wybrać wstępnie światło zimne.

Lampa ciśnieniowa
lub dioda Multi LED
na instrumencie jest
uszkodzona.

▶ Wymienić lampę ciśnieniową lub diodę
Multi LED.
Patrz też: Instrukcja obsługi instru-
mentu

Patrz też:
2 Instrukcja obsługi instrumentu
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Awaria Przyczyna Postępowanie

Brak aerozolu na in-
strumentach.

Nie wybrano wstęp-
nie aerozolu.

▶ Wybrać wstępnie aerozol.
Sprawdzić ustawienia na dławikach za-
worów pulpitu lekarza.

Pierścień do regulacji
aerozolu przy instru-
mentach zamknięty.
Dławik aerozolu
Ws20 na zaworze
sterującym jest za-
mknięty.

▶ Otworzyć pierścień do regulacji aerozo-
lu przy instrumentach.
Sprawdzić ustawienia na dławikach za-
worów pulpitu lekarza.

Zawór główny w ga-
binecie zamknięty.

▶ Otworzyć główny zawór.

Sprężarka nie jest
włączona.

▶ Włączyć sprężarkę.

Brak wody w szklan-
ce do płukania i w
spluwaczce

Butla wodna jest pu-
sta.

▶ Napełnić butlę wodną.

Brak powietrza w
module zabiegowym.

▶ Włączyć sprężarkę.

Za mało aerozolu na
instrumentach.

Dysze aerozolu są
zabrudzone/zakamie-
nione.

▶ Oczyścić dysze aerozolu zgodnie z załą-
czoną instrukcją obsługi instrumentów.

Nieszczelność instru-
mentów.

Pierścienie uszczel-
niające na MULTIflex,
złączce silnika, tulei
uchwytu lub kaniuli
prostnicy trzyfunk-
cyjnej są uszkodzo-
ne.

▶ Wymienić pierścienie uszczelniające.

PiezoLED nie działa PiezoLED nie drga
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Awaria Przyczyna Postępowanie

Węże ssące nie zasy-
sają.

Suwaki na elemen-
tach stożkowych wę-
ży ssących są za-
mknięte.

▶ Przesunąć suwaki.

Sitka w łączniku ssą-
cym są zatkane.

▶ Wymienić sita.

Pedał modułu obsłu-
gowego „Vacu-Stop”
jest naciśnięty.

▶ Zwolnić pedał modułu obsługowego.

Urządzenie ssące nie
działa.

▶ Włączyć urządzenie ssące.

▶ Sprawdzić bezpiecznik urządzenia ssą-
cego.

Woda w filtrze powie-
trza powrotnego.

Pierścienie uszczel-
niające złączki MUL-
TIflex są uszkodzone.

▶ Wymienić wszystkie pierścienie uszczel-
niające złączki MULTIflex.

Nie można włączyć
lampy zabiegowej.

Włącznik na głowicy
lampy nie jest włą-
czony.

▶ Włączyć włącznik.

9.3 Komunikaty serwisowe i komunikaty o błędach w menu
gotowości
Komunikaty serwisowe i komunikaty o błędach w menu gotowości są oznaczone symbo-
lem „!”.

S1 S2 S3 S4S1 S2 S3 S4

▶ Nacisnąć przycisk „S2”, aby wyświetlić komunikaty.

▶ Naciskać przyciski funkcyjne, aby przechodzić z jednego komunikatu do drugiego.

Przy-
cisk

Ustawienia

S2 Poprzedni komunikat
S3 Następny komunikat
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Przy-
cisk

Ustawienia

S4 Przejdź do menu gotowości

Komunikaty o błędach na wyświetlaczu statusu

Awaria Przyczyna Postępowanie

Komunikat na wy-
świetlaczu: ID 64

Woda nie jest odkrę-
cona.

▶ Odkręcić wodę.

System wody jest
mocno nieszczelny.
Zakłócenia w syste-
mie wody

▶ Wezwać serwisanta.

Komunikat na wy-
świetlaczu: ID 65

Poziom wyłącznika
bezpieczeństwa od-
sysania miski został
osiągnięty.

▶ Włączyć zewnętrzne odsysanie.
▶ Sprawdzić zawór miski i ew. wyczyścić.

Komunikat na wy-
świetlaczu: ID 68

Żądanie serwisu ▶ Zlecić przeprowadzenie serwisu.
▶ Wezwać serwisanta.

Komunikat na wy-
świetlaczu: ID XX

Błąd nie jest opisany
w tym rozdziale.

▶ Wezwać serwisanta.

Komunikat na wy-
świetlaczu: CAN fail

Błąd komunikacji we-
wnętrznej.

▶ Wyłączyć i ponownie włączyć urządze-
nie, ew. zatrudnić technika.
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