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1 Elementy obsługi

 OSTROŻNIE
Skrócona instrukcja obsługi zawiera wyłącznie naj-
ważniejsze funkcje obsługi.
Nie zastępuje ona pełnej instrukcji użytkowania i pielęgnacji produktu.
▶ Pełna instrukcja zawiera wszelkie istotne dla użytkownika informacje

i wskazówki dot. bezpieczeństwa, których przestrzeganie jest niezbęd-
ne do zgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu i jego bez-
piecznej eksploatacji!

▶ Przed każdym użyciem urządzenia użytkownik powinien sprawdzić bez-
pieczeństwo działania i prawidłowy stan urządzenia.

1.1 Pulpit lekarza – stół TM

Pulpit lekarza

A Grupa przycisków fotela pacjenta B Grupa przycisków oświetlenia
C Grupa przycisków higieny D Grupa przycisków wyboru menu

(menu MEMOdent)
E Grupa przycisków zegara
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1.2 Pulpit lekarza – stół S

A Grupa przycisków wyboru menu (menu
MEMOdent)

B Grupa przycisków oświetlenia

C Grupa przycisków higieny D Grupa przycisków zegara
E Grupa przycisków fotela pacjenta

1.3 Element asystenta

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

Przycisk „Oparcie w górę”

Przycisk „AP 2”
(Pozycja automatyczna 2)

Przycisk „Pozycja zasłabnię-
cia”

Grupa przycisków oświetlenia

Przycisk Nazwa Moduł obsługowy
Przycisk „Lampa zabiegowa” tylko pulpit lekarza

Przycisk „Ściemnianie lampy
zabiegowej”

Pulpit lekarza i
pulpit asystenta

Przycisk „Przeglądarka zdjęć
RTG”

tylko pulpit lekarza
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Grupa przycisków higieny

Przycisk Oznaczenie Moduł obsługowy
Przycisk „Napełniacz kubka
do płukania”

Pulpit lekarza i pulpit asy-
stenta

Przycisk „Płukanie miski” Pulpit lekarza i
pulpit asystenta

Przycisk „Dzwonek” tylko pulpit lekarza

Przycisk „Intensywna dezyn-
fekcja”

tylko pulpit asystenta

Przycisk „HYDROclean” tylko pulpit asystenta

Menu MEMOdent

Grupa przycisków wyboru z menu

① Przyciski wyboru funkcji menu ② Wskazanie wyświetlacza

Grupa przycisków zegara

Przycisk Oznaczenie Moduł obsługowy
Przycisk „Silnikowe napędy
dodatkowe”

Tylko pulpit lekarza

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

Tylko pulpit lekarza

Przycisk „Zegar 1” Pulpit lekarza i
element asystenta

Przycisk „Zegar 2” Tylko pulpit lekarza

Przycisk „Zegar 3” Tylko pulpit lekarza

Przycisk „Zegar 4” Tylko pulpit lekarza
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1.5 Sterownik nożny

Poz. Oznaczenie Funkcja przy odłożo-
nym instrumencie

Funkcja przy zdjętym
instrumencie

① Włącznik pałąkowy Przełącza przyciski nożne
na funkcję "Ustawienia
fotela".

② Przycisk nożny „LP/wybór
aerozolu“

Ustawia fotel pacjenta w
ostatniej pozycji.

Ustawia wybór sprayu.

③ Włącznik krzyżowy „Pozy-
cja fotela/kierunek obro-
tów silnika“

Zmienia pozycję fotela
pacjenta.

Wybiera kierunek obro-
tów silnika (dla silnika KL
701 / KL 703 LED / COM-
FORTdrive 200XD).

④ Przycisk nożny „SP/prze-
dmuch“

Ustawia fotel pacjenta w
pozycji do płukania.

Aktywuje przedmuchiwa-
nie (Chipblower) na in-
strumencie (nie w przy-
padku PiezoLED).

⑤ Pedał „Wybór poziomu/in-
strumenty“

Wybór poziomu Uruchamia silnik/instru-
menty i reguluje obroty/
intensywność
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 fotela pacjenta

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 8

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.



Krótka instrukcja obsługi 2 Ustawianie fotela pacjenta 10

▶ 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”, lub „SP” do mo-

mentu, 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“ lub "LP" i
jednocześnie nacisnąć dowolny przycisk pozycji automatycznej ("AP 0",
"AP 1", "AP 2 lub "SP") na pulpicie lekarza lub asysty aż wygenerowany
zostanie sygnał.

ð Pozycja automatyczna zapisywana jest na 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 Profil urządzenia • Zapisywanie profilu urządzenia
modułu zabiegowego na karcie SD.

• Zapisywanie profilu urządzenia
z karty SD w module zabiegowym.

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

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

10 LCD Ustawienia kontrastu wyświetlacza
LCD.

11 Język Ustawienia języka menu:
• Polski
• Castellano
• Français
• Italiano
• Nederlandse
• Svenska
• English

12 Lampa LED, tryb ściemniania DIM Ustawienia trybu DIM dla lampy LED.
Dostępne tylko w przypadku wyposa-
żenia w lampę LED.

13 Temperatura barwowa lampy LED Ustawienia temperatury barwowej lam-
py LED.
Dostępne tylko w przypadku wyposa-
żenia w lampę LED.

14 Licencje Wyświetlanie dostępnych licencji
15 Oprogramowanie sprzętowe Wyświetlanie aktualnej wersji oprogra-

mowania.
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3.1 Uruchamianie i zamykanie menu użytkownika

 

▶ Nacisnąć przycisk „Dalej” (S6), żeby przejść do menu użytkownika.

ð Wyświetla się opcja 1 „Liczba użytkowników” lub ostatnio używana funkcja.

▶ Nacisnąć przycisk „Enter” (S6), żeby wyjść z menu użytkownika.

ð Zmienione ustawienia zostaną zapisane.

3.2 Wybór i ustawienia opcji

▶ Nacisnąć przyciski „Wstecz” i „Dalej”, żeby wybrać daną opcję (od 1 do
14).

▶ Nacisnąć przyciski „Zwiększ wartość“ lub „Zmniejsz wartość“, żeby wy-
brać dany parametr lub wartość.

Patrz też:
2 Instrukcja obsługi ESTETICA E50 Life
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4 Przełączanie poziomów i wybór lekarza

Menu gotowości (standby)
Urządzenie uruchamia się w menu gotowości (standby).
Także przy wyjściu z menu instrumentu i komunikacji z pacjentem urządzenie przełącza
się automatycznie do menu gotowości (standby).

Przykład menu gotowości (standby) z przyciskami wyboru

Przełączanie poziomów
W trybie podstawowym przełączanie poziomów jest zdezaktywowane.
Symbol przełączonego poziomu wskazuje aktualnego użytkownika.

Wskazówki
W przypadku zdezaktywowanego przełączania poziomów urządzenie za-
chowuje się tak jak na poziomie E.
Oznacza to, że: wyśrodkowanie osiowe pedału obsługowego jest zdezak-
tywowane.

▶ Aby umożliwić przełączanie poziomów, nacisnąć i przytrzymać przyciski
„Dzwonek” i „Płukanie miski” i nacisnąć pedał nożny, aż wygenerowany
zostanie sygnał dźwiękowy.

Po aktywacji przełączania poziomów symbol przełączania poziomów wskazuje poziom (E,
1, 2 lub 3 – w przykładzie wybrano poziom 2). Wybrany wstępnie użytkownik wskazywa-
ny jest jeszcze tylko małymi literami w symbolu przełączania poziomów.

Wskazówki
Urządzenie zapamiętuje aktywowanie przełączania poziomów automa-
tycznie dla każdego aktualnego użytkownika.
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Wskazówki
Dezaktywacja przełączania poziomów następuje przy użyciu tej samej
kombinacji przycisków co aktywacja.

▶ Nacisnąć krótko przycisk „Wybór wstępny poziomu”, aby wybrać po-
ziom.

Wybór lekarza

▶ Przełączanie poziomów zablokowane: nacisnąć przycisk „Użytkownik”.
ð Wskazanie wyświetlacza przechodzi do menu ustawień.

lub

▶ Przełączanie poziomów dozwolone: nacisnąć przycisk „Wybór wstępny
poziomu” na 4 sekundy.

▶ Nacisnąć przycisk dla żądanego lekarza (lekarz od 1 do 6).
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5 Ustawienie zegara

5.1 Odczyt czasu zegara

▶ Aby uruchomić czas odliczania zegara, np. zegara 1, nacisnąć przycisk
„Zegar 1”.

ð Czas odliczania zegara zostaje uruchomiony. Po upływie odliczania cza-
su zegara generowany jest sygnał.

▶ Wcisnąć wybrany przycisk „Zegar” ponownie, aby zatrzymać zegar.

5.2 Ustawienie czasu zegara
Za pomocą zegara można ustawić maksymalny czas 59:59 minut.

▶ Aby ustawić czas zegara, np. zegara 1, nacisnąć przycisk „Zegar 1”, aż
wygenerowany zostanie sygnał.

ð Wskazanie wyświetlacza przechodzi do menu ustawień zegara.

▶ Nacisnąć przycisk „Zmniejsz wartość”, aby zmniejszyć czas.

lub

▶ Nacisnąć przycisk „Zwiększ wartość”, aby zwiększyć czas.
ð Ustawiony czas wskazywany jest na wyświetlaczu.

Symbol Funkcja
Zegar odlicza czas w dół (np. 00:30 do 0)

Zegar odlicza czas w górę (np. 0 do 00:30)

▶ Nacisnąć przycisk „Zapisz”, aby zapisać wartość w pamięci.
ð Sygnał dźwiękowy potwierdza zapisanie w pamięci.

lub

▶ Wcisnąć przycisk „Wstecz”, żeby przejść do trybu podstawowego (bez
zapisu).
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6 Ustawianie instrumentów

6.1 Ustawianie funkcji

Przełączanie w menu ustawień aktywnego pulpitu
Żeby wybrać poziom, przełączanie poziomów musi być aktywne.

Patrz też:
2 4 Przełączanie poziomów i wybór lekarza, Strona 13

▶ Wyjąć instrument z uchwytu.
▶ Nacisnąć krótko przycisk „Wybór wstępny poziomu”, aby wybrać po-

ziom.

▶ Nacisnąć przycisk „Wybór wstępny poziomu” na 4 sekundy, aby zmienić ustawienia.
ð Na wyświetlaczu pojawia się menu Ustawienia wybranego instrumentu.

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.

Ustawić liczbę obrotów / intensywność (tylko na poziomach od
1 do 3)

▶ Nacisnąć przycisk „Zmniejsz wartość”, aby zmniejszyć prędkość obroto-
wą.

lub

▶ Nacisnąć przycisk „Zwiększ wartość”, aby zwiększyć prędkość obrotową.
ð Prędkość obrotowa wskazywana jest na wyświetlaczu.

Ustawić intensywność (tylko na poziomach od 1 do 3)

▶ Nacisnąć przycisk „Zmniejszyć wartość“, aby zmniejszyć liczbę obro-
tów / intensywność.

lub

▶ Nacisnąć przycisk „Zwiększyć wartość“, aby zwiększyć liczbę obrotów /
intensywność.

ð Prędkość obrotowa / intensywność jest wyświetlana na wyświetlaczu.

Ustawianie stanu chłodzenia

▶ Przyciskiem „Stan chłodzenia“ ustawić chłodzenie.

Symbol Funkcja
Brak chłodzenia
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Symbol Funkcja
Stan chłodzenia powietrza aerozolowego

Stan chłodzenia aerozolu

Chłodzenie NaCl (osprzęt opcjonalny)
Wymagania:
NaCl jest wstępnie wybrany za pomocą sterownika nożne-
go.
Aktywacja za pomocą włącznika krzyżowego.

Ustawienie kierunku obrotów silnika

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

▶ Przyciskiem „Kierunek obrotów silnika” ustawić obroty silnika w prawo lub lewo.

Symbol Funkcja
Obroty w prawo

Obroty w lewo

Ustawianie ogrzewania woda/powietrze (tylko przy prostnicy
wielofunkcyjnej)

▶ Przyciskiem „Ogrzewanie powietrza/wody” ustawić ogrzewanie.

Symbol Funkcja
Ogrzewanie powietrza/wody włączone

Ogrzewanie powietrza/wody wyłączone

Ustawienie światła zimnego

▶ Ustawianie światła zimnego przyciskiem „Zimne światło”.
ð Intensywność światła zimnego zmienia się za każdym naciśnięciem o jeden stopień.

Symbol Funkcja
Światło zimne wył.
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Symbol Funkcja
Światło zimne na poziom 0 - 9

Włączanie i wyłączanie światła (tylko PiezoLED)

▶ Wcisnąć krótko przycisk „Światło”, żeby przełączać się pomiędzy „wł.” a „wył.”.

Symbol Funkcja
Światło „wył.”

9 Światło „wł.”

Ustawić tryb pracy (tylko PiezoLED)

Wskazówki
Wybór trybu zależy od metody leczenia i stosowanej końcówki. Informa-
cje o wyborze trybu pracy znajdują się w rozdziale „Tryby pracy P1/P2/
P3 i E” w instrukcji obsługi „PiezoLED”.

▶ Wcisnąć przycisk „Tryb”, żeby wybrać tryb pracy.
Do wyboru są cztery tryby: P1/P2/P3/E.

Symbol Funkcja
Tryb P1

Tryb E

6.2 Turbina
W menu MEMOdent można zmieniać następujące ustawienia:

• Prędkość obrotowa
• Stan chłodzenia
• Intensywność światła zimnego

6.3 INTRA LUX Silnik KL 703 LED i COMFORTdrive
W memu Memodent można zmieniać następujące ustawienia:

• Kierunek obrotów silnika
• Prędkość obrotowa
• Stan chłodzenia
• Intensywność światła zimnego
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6.4 PiezoLED

Wskazówki
Należy przestrzegać załączonej instrukcji obsługi „PiezoLED”.

W menu MEMOdent można zmieniać następujące ustawienia:
• Intensywność
• Tryb pracy (P1/P2/P3/E)
• Chłodzenie (brak chłodzenia/chłodzenie wody w aerozolu)
• Światło wł./wył. (ustawienie intensywności nie jest możliwe)

6.5 Spray wielofunkcyjny
W menu MEMOdent można zmieniać następujące ustawienia:

• Intensywność światła zimnego
• Ogrzewanie powietrza/wody

6.6 KL 703 LED w trybie ENDO (wyposażenie opcjonalne)

Wywołanie trybu ENDO

 OSTROŻNIE
Nieprawidłowy współczynnik przełożenia
Szkody spowodowane nieprawidłową prędkością obrotową/nieprawidło-
wym momentem obrotowym.
▶ Zawsze kontrolować liczbę obrotów i współczynnik przenoszenia przed

użyciem endosilnika.
▶ Stosować tylko instrumenty KaVo 1:1 20LH lub 20 LP z głowicą 1:1 IN-

TRA LUX 68 LU (Nr mat. 1.003.7191) lub 3:1 INTRA LUX 66 LU (Nr
mat. 1.004.4587).
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▶ Wyjąć z uchwytu endosilnik INTRAmatic LUX KL703 LED.
▶ Nacisnąć przycisk „Silnikowe napędy dodatkowe“.
ð Na wyświetlaczu pojawia się menu „ENDO”.

① Kierunek obrotu silnika ② Tryb momentu obrotowego
③ Współczynnik przełożenia ④ Tryb ENDO
⑤ Prędkość obrotowa ⑥ Miejsce zapisu parametrów
⑦ Moment obrotowy

Ustawianie opcji

▶ Nacisnąć przycisk „Dalej”, aby przejść do menu opcji.
ð Wskazane zostaje ostatnio używane menu.

Wskazanie wyświetlacza Funkcja
Opcja: 1. przełożenie
Ustawienie wskaźnika przełożenia 1:1 lub
3:1

Opcja: 2. wskazanie momentu obrotowego
Ustawienie wskazania momentu obrotowe-
go w Ncm lub w %
Przełożenie 1:1: 100% = 2,5 Ncm
Przełożenie 3:1: 100% = 8 Ncm

Opcja: 3. Autorew. / do prz. Czas
W trybie Autorew. / do prz. jest możliwe
ustawienie czasu (1 do 10 sekund), po któ-
rym silnik automatycznie będzie się ponow-
nie obracał automatycznie w prawo, a tym
samym nie będzie zatrzymania sterowni-
kiem nożnym.

Przyciskami „Do przodu” i „Do tyłu” można wybrać opcję 1, 2 lub 3.

Przyciskami „Zwiększ wartość” i „Zmniejsz wartość” można zmienić para-
metr opcji.

▶ Nacisnąć przycisk „Enter”, aby opuścić menu opcji.
ð Zmienione parametry zostały zapisane w pamięci.

Ustawienie parametrów
Do wyboru jest sześć pozycji (od P1 do P6) do zapamiętania.
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Można zmieniać następujące parametry:
• Prędkość obrotowa
• Moment obrotowy
• Tryb momentu obrotowego

▶ Nacisnąć przycisk "Program", aby wywołać żądane miejsce pamięci pa-
rametrów (P1 do P6).

lub

▶ Nacisnąć przycisk nożny „SP/przedmuch“

ð Przy każdym naciśnięciu przycisku miejsce pamięci parametrów przesuwane jest o
jeden krok (P1 - P2 - P3 - … - P6 - P1).

▶ Nacisnąć przycisk „Wybór parametrów” aby wybrać żądany parametr.
ð Kursor miga w miejscu zmienianego parametru.
▶ Nacisnąć przycisk „Up” lub „Down”, aby zmienić wybrany parametr.

▶ Aby zapisać parametry w pamięci, nacisnąć na 2 sekundy przycisk „Pro-
gram“, aż wygenerowany zostanie sygnał.

ð Wybrane parametry zostają zapamiętane w wybranym miejscu pamięci.

Wskazówki
Zapisania parametrów w pamięci można dokonać po ustawieniu każdego
pojedynczego parametru lub po ustawieniu wszystkich parametrów.

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%:
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• W przedziale od 1% do 100%

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

• Tylko moment obrotowy
• Autoreverse
• Autoreserve/Forward

Wyjście z trybu ENDO

▶ Nacisnąć przycisk „Silnikowe napędy dodatkowe“.

lub

▶ Odłożyć do uchwytu endosilnik INTRAmatic LUX KL703 LED.
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7 Obsługa instrumentów

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

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

ności.

▶ Zmienić liczbę obrotów lub intensywność za pomocą pedału nożnego.

ð Uderzenie po lewej stronie odpowiada minimalnej liczbie obrotów/intensywności.
ð Uderzenie po prawej stronie odpowiada maksymalnej liczbie obrotów/intensywno-

ści.

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

włącznika 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 Światło zimne włączone (także, gdy wybrana jest opcja: „Zimne światło wył.”).

▶ Przesunąć włącznik krzyżowy w lewo.
ð Zmienić stan światła zimnego: „wł./wył.”
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8 Obsługa lampy zabiegowej KaVoLUX 540 LED (opcja)
Lampa zabiegowa KaVoLUX 540 LED może być używana w następujących trybach:

• Światło normalne: ustawienie domyślne 5500 K i 30 000 lx odpowiada jakości światła
dziennego

• Tryb COMPOsave: umożliwia dłuższy czas obróbki kompozytów dzięki filtrowaniu nie-
bieskiego pasma światła

• Światło wytłumione: ok. 4 000 K, odpowiada światłu halogenowej lampy zabiegowej
• Tryb laserowy: rodzaj światła, który nie oddziałuje negatywnie na lasery KaVo KEY

Laser III, KEY Laser 3+ oraz na KaVo DIAGNOdent

Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej

Czujnik KaVoLUX 540 LED

▶ Nacisnąć przycisk „Lampa zabiegowa”.
ð

lub

▶ Przytrzymać dłoń krótko przed czujnikiem.
ð Lampa zabiegowa zostanie włączona, dioda wskaźnikowa zaświeci się.

▶ Ponownie nacisnąć przycisk „Lampa zabiegowa”.

lub

▶ Przytrzymać dłoń krótko przed czujnikiem.
ð Lampa zabiegowa jest wyłączana, dioda wskaźnikowa nie świeci się.

Ustawianie jasności

▶ Nacisnąć przycisk „Lampa zabiegowa” i trzymać wciśnięty.
ð Włącza się sygnał dźwiękowy, jasność zmienia się stopniowo.

▶ Po osiągnięciu pożądanej jasności zwolnić przycisk „Lampa zabiegowa”.

Włączanie trybu COMPOsave

▶ Nacisnąć przycisk „Ściemnianie lampy zabiegowej”.

lub

▶ Przytrzymać dłoń przez 2 sekundy przed czujnikiem.
ð Tryb COMPOsave jest włączany.
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ð Tryb COMPOsave jest rozpoznawany po żółtym odcieniu światła.

▶ Nacisnąć przycisk „Ściemnianie lampy zabiegowej”.

lub

▶ Przytrzymać dłoń przez 2 sekundy przed czujnikiem.
ð Lampa zabiegowa przełącza się ponownie w tryb normalnego światła.

Regulacja przyciemniania (tryb COMPOsave i światło normalne)

▶ Nacisnąć przycisk „Ściemnianie lampy zabiegowej” i trzymać wciśnięty.
ð Włącza się sygnał dźwiękowy, jasność zmienia się stopniowo.

▶ Po osiągnięciu pożądanej jasności zwolnić przycisk „Ściemnianie lampy zabiegowej”.

Przełączanie pomiędzy trybem COMPOsave/światłem
przyciemnionym a światłem normalnym

▶ Przytrzymać dźwignię sterownika nożnego i nacisnąć przycisk „Ściem-
nianie lampy zabiegowej”, aż włączy się brzęczyk.

ð Lampa zabiegowa przełącza się z trybu COMPOsave na światło normal-
ne, przyciemnione.

▶ Ponownie przytrzymać dźwignię sterownika nożnego i nacisnąć przycisk
„Ściemnianie lampy zabiegowej”, aż włączy się brzęczyk.

ð Lampa zabiegowa przełącza się ponownie w tryb COMPOsave.
ð Tryb COMPOsave jest rozpoznawany po żółtym odcieniu światła.

Regulacja temperatury barwy

▶ Nacisnąć i przytrzymać przycisk „Przeglądarka zdjęć RTG”.
ð Włącza się sygnał dźwiękowy, temperatura barwy zmienia się.

▶ Po ustawieniu wybranej temperatury barwy przycisk należy zwolnić.

Włączanie i wyłączanie trybu laserowego

▶ Nacisnąć jednocześnie przyciski „Lampa zabiegowa” i „Tłumienie lampy
zabiegowej” na pulpicie lekarza w module zabiegowym.

ð Tryb laserowy zostanie włączony.
ð Tryb laserowy włączony: lampa zabiegowa zaświeci przez 1 sekundę

światłem zielonym, a następnie światłem białym.
ð Diody sygnalizujące obu przycisków migają naprzemiennie.

lub

▶ Przytrzymać dłoń przez 3 sekundy przed czujnikiem.
ð Tryb laserowy zostanie włączony.
ð Tryb laserowy włączony: lampa zabiegowa przełączy się najpierw w tryb COMPOsave,

po czym zaświeci przez 1 sekundę światłem zielonym, a następnie światłem białym.
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ð Diody sygnalizujące obu przycisków migają naprzemiennie.

Obsługa przegubu 3D

▶ Przekręcić pierścień w lewo, aż zaskoczy.
ð Lampę zabiegową można przekręcać o 45° w lewo lub o 45° w prawo.

▶ Przekręcić pierścień w prawo, żeby samoczynnie wskoczył w pozycję wyjściową.
ð Jeśli lampa zabiegowa zostanie przekręcona na środek (ustawienie zerowe), automa-

tycznie wskakuje w ustawienie środkowe.
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9 Obsługa menu komunikacji z pacjentem (opcja)
Za pomocą menu komunikacji z pacjentem można sterować wykonanymi i zapisanymi
zdjęciami i nagraniami wideo.

Wskazówki
Menu komunikacji z pacjentem jest dostępne dopiero, gdy oprogramo-
wanie CONEXIO zostało zainstalowane na komputerze w sieci gabinetu,
komputer jest włączony i podłączony do modułu zabiegowego (przez
Ethernet).
Moduł zabiegowy musi być podłączony do instancji CONEXIO.

①Nazwisko pacjenta, imię pacjenta lub brak pacjenta
> Wybrane urządzenie ②
③ ④ ⑤ ⑥

W menu komunikacji z pacjentem do dyspozycji są następujące funkcje:

Nr Symbol Ustawienie
1 - Wiersz informacyjny

Wyświetlane jest w nim nazwisko ak-
tywnego pacjenta (jeśli zostało wybra-
ne w CONEXIO), do którego zostaną
przypisane zgromadzone dane.
Jeśli nie został wybrany żaden pacjent,
zdjęcia i filmy wideo zostaną tymczaso-
wo zapisane w schowku pod „unassi-
gned patient” („nieprzypisany pa-
cjent”).

2 - Jeśli urządzenie jest aktywne, wyświe-
tlany jest typ urządzenia. Obecnie ak-
tywne są:
DIAGNOcam U
ERGOcam One

3 Poprzednie zdjęcie/nagranie wideo
W celu umożliwienia skutecznej komu-
nikacji z pacjentem możliwe jest bez-
pośrednie wybieranie i pokazywanie
pojedynczych zdjęć.

4 Następne zdjęcie/nagranie wideo
W celu umożliwienia skutecznej komu-
nikacji z pacjentem możliwe jest bez-
pośrednie wybieranie i pokazywanie
pojedynczych zdjęć. Stosowane jest
przy tym wyświetlanie z przewijaniem
od lewej do prawej lub z góry do dołu.

5 Przełączanie pełnego ekranu
Wybór między wyświetlaniem na peł-
nym ekranie a na ekranie dzielonym
(split screen)
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Nr Symbol Ustawienie
6 Widok ekranu:

Przycisk służący do zmiany widoku na
ekranie. Możliwe są następujące usta-
wienia:
Wyświetlanie 1/2/4/6 obrazów.
W widoku dzielonego ekranu obraz na
żywo jest zawsze wyświetlany jako
ostatni.

▶ Aby uaktywnić funkcję, krótko lub długo nacisnąć przycisk pod wierszem informacyj-
nym.

Otwieranie i zamykanie menu komunikacji z pacjentem

▶ Upewnić się, że moduł zabiegowy ma dostęp do oprogramowania CONEXIO firmy Ka-
Vo.
ð Po włączeniu urządzenia obrazującego automatycznie otwiera się menu komunika-

cji z pacjentem.
Menu komunikacji z pacjentem można także otworzyć ręcznie.

▶ Nacisnąć przycisk zdalnego sterowania „Remote Control”, aby otworzyć
menu komunikacji z pacjentem.

▶ Na podłączonym komputerze wybrać właściwego pacjenta.
ð Na wyświetlaczu pojawi się menu komunikacji z pacjentem.
ð Jeżeli nie został wybrany żaden pacjent, zostaną pokazane zdjęcia ze schowka.
ð Po wylogowaniu pacjenta w podłączonym komputerze następuje skasowanie za-

wartości schowka.

▶ Nacisnąć przycisk zdalnego sterowania „Remote Control”, aby zamknąć
menu komunikacji z pacjentem.

9.1 Obsługa menu komunikacji z pacjentem za pomocą
sterownika nożnego
Menu komunikacji z pacjentem można także sterować sterownikiem nożnym.

7

6

8

5

3
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Poz.
Oznaczenie

Funkcja

① Dźwignia Kasowanie zdjęcia/nagrania wideo:
• Krótkie naciśnięcie: wybrane zdję-

cie/nagranie wideo zostaje skaso-
wane

• Długie naciśnięcie: wszystkie zdję-
cia/nagrania wideo zostają skaso-
wane

② Przycisk krzyżowy „w górę” Widok podzielony:
• pokaż kilka zdjęć

③ Przycisk krzyżowy „w dół” Widok podzielony:
• pokaż mniej zdjęć

④ Przycisk krzyżowy „w lewo” Przechodzenie z jednego trybu do dru-
giego:

• Zdjęcie
• Nagranie wideo

⑤ Przycisk krzyżowy „w prawo” Przełączanie wskazania ekranu z wido-
ku pełnoekranowego na normalny

⑥ Przycisk nożny „SP” Wybór następnego zdjęcia/nagrania
wideo

⑦ Przycisk nożny „LP” Wybór poprzedniego zdjęcia/nagrania
wideo

⑧ Pedał nożny Zapis zdjęcia/nagrania wideo
• Krótkie naciśnięcie: zdjęcie/nagra-

nie wideo zostaje zapisane
• Długie naciśnięcie: wszystkie zdję-

cia/nagrania wideo są zapisywane
w schowku.

Wskazówki
Jeżeli nie jest wybrany żaden pacjent, zdjęcia pozostają w schowku i nie
są trwale zapisywane. Po wybraniu konkretnego pacjenta dane tymcza-
sowe w schowku zostają skasowane. Po wylogowaniu aktywnego pa-
cjenta w oprogramowaniu „CONEXIO” lub zalogowaniu nowego pacjenta
wyświetli się pytanie kontrolne, czy porzucić lub zapisać zdjęcia zapisane
w schowku. Jeżeli dane zostaną porzucone, nie można ich już później
przywrócić.
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10 Higiena

10.1 Napełnianie kubka i spluwaczki
Można zmieniać następujące ustawienia:

• Czas napełnienia szklanki do płukania
• Czas przepłukiwania miski

Czas ustawień regulowany jest poprzez naciśnięcie przycisków funkcyjnych i zliczaniem
sygnałów dźwiękowych. Każdy sygnał odpowiada jednej sekundzie.

▶ Nacisnąć przycisk ustawianej funkcji higienicznej i przytrzymać go, aż wygenerowany
zostanie sygnał dźwiękowy.

▶ Zliczyć sygnały dźwiękowe i po osiągnięciu żądanego czasu zwolnić przycisk.

Wskazówki
Ustawienie czasu może zostać zablokowane przez serwisanta.

10.2 Program płukania

▶ Nacisnąć krótko przycisk „Intensywna dezynfekcja”.

Przygotowanie

▶ Nałożyć końcówkę sterylizacji na miskę porcelanową lub szklaną (zależnie od wyko-
nania).

Przed rozpoczęciem programu płukania i intensywnej dezynfekcji należy zdjąć kaniule
prostnic trzy- i wielofunkcyjnych.

▶ Zdjąć kaniulę przez lekki obrót w prawo, przytrzymując przy tym strzykawkę przy tu-
leji uchwytu.
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▶ Włożyć prostnice trzy- lub wielofunkcyjne bez kaniuli do uchwytów nakładki do de-
zynfekcji. Zwrócić przy tym uwagę, aby przycisk „W” (woda) prostnicy trzy- lub wie-
lofunkcyjnej był wciśnięty i nie wydobywało się powietrze.

▶ Włożyć węże instrumentów pulpitu lekarza i asystenta do przewidzianych miejsc
w nakładce do dezynfekcji.

▶ Wiszące przewody zamocować w dostarczonym uchwycie.

Wskazówki
Wszystkie regulatory wody silnika, instrumentów i złączek Multiflex mu-
szą być otwarte.

Ustawić czas płukania

▶ Nacisnąć przycisk „Zmniejszanie wartości” lub „Zwiększanie wartości” i
wybrać program płukania 01 lub program płukania 02.

ð Wartość standardowa programu płukania 01 wynosi 20 sekund na in-
strument.

ð Wartość standardowa programu płukania 02 wynosi 2:00 minut na in-
strument.

▶ Nacisnąć pedał nożny, aby wyświetlić czas płukania instrumentów oraz
sprayu trzy- i wielofunkcyjnego.

Przy wciśniętym pedale sterownika nożnego można ustawić czas płukania
dla danego programu płukania przyciskami "Zmniejsz wartość" i "Zwiększ
wartość" od 00:01 do 4:00 minut.

Program płukania odbywa się w czterech etapach. Przy programie płukania 01 proces
rozpoczyna się od etapu 2, a przy programie płukania 02 od etapu 4.

Uruchomić program płukania

▶ Nacisnąć krótko przycisk „Intensywna dezynfekcja”.

Przerywanie programu płukania

Przyciskiem „Intensywna dezynfekcja“ można w każdej chwili przerwać
program płukani.
Jeżeli urządzenie jest wyłączone i ponownie włączone, to program płukania
zostanie również przerwany.
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10.3 Intensywna dezynfekcja

W przypadku dłuższych czasów postoju (> 4 tygodnie) należy wykonać do-
datkową dezynfekcję intensywną.
Konieczność sterylizacji intensywnej wskazywana jest automatycznie przy
pierwszym uruchomieniu i po czasach postoju (weekend, święta, urlop
itp.) na górnej diodzie LED przycisku „Intensywne odkażanie“.
Jeżeli pojawia się sygnał dźwiękowy w odstępach 10-sekundowych i miga
dolna dioda LED przycisku „Intensywna dezynfekcja“, należy wymienić bu-
telkę z KaVo OXYGENAL 6. Jeśli podczas napełniania zostanie wyemitowa-
ny sygnał dźwiękowy (10 razy na sekundę), zbiornik jest pełny.

Wskazówki
Jeżeli podczas dezynfekcji intensywnej wystąpi usterka na oddzielaczu
amalgamatu, to cały proces zostaje przerwany. Miga dolna dioda LED
przycisku „HYDROclean“.

▶ Nacisnąć przycisk „Intensywna dezynfekcja“ dłużej niż 4 sekundy, aż
zostanie wyemitowany sygnał akustyczny, a górna dioda LED „Inten-
sywna dezynfekcja“ zacznie migać. Na wyświetlaczu pojawia się menu
intensywnej dezynfekcji.

▶ Przeprowadzić przygotowania do intensywnego odkażania.

Patrz też:
2 10.2 Program płukania, Strona 30

▶ Nacisnąć przycisk „Intensywne odkażanie”.
ð Rozpoczyna się intensywne odkażanie, która przebiega w kilku etapach.

Na wyświetlaczu można śledzić przebieg tego procesu.

Dezynfekcja intensywna zostaje zakończona, jeżeli pojawi się wskazanie
„01 Dezynfekcja intensywna zakończona“.

▶ Wszystkie instrumenty odłożyć na miejsce i zdjąć nasadkę do odkaża-
nia.

Przerywanie intensywnej dezynfekcji po czasie oczekiwania
Aby do całkowitego zakończenia intensywnej dezynfekcji nikt nie musiał pozostawać przy
urządzeniu, może ono zostać przerwane w kroku programowym 4 (np. w ostatni dzień
roboczy przed końcem tygodnia). Etap 4 programu to czas oczekiwania, w którym mikro-
organizmy są niszczone zwiększonym stężeniem OXYGENAL 6.

Wymagania
Intensywna dezynfekcja znajduje się na etapie programu 4.
Rozbrzmiewa sygnał akustyczny przez 4 sekundy.

▶ Wyłączyć urządzenie.
Przy włączaniu po upływie 30 minut czasu oczekiwania natychmiast i automatycznie roz-
poczynane są kolejne etapy.
Jeżeli urządzenia zostanie włączone przed upływem 30 minut, najpierw rozpoczyna się
okres oczekiwania przed rozpoczęciem pozostałych etapów intensywnej dezynfekcji.
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Przeskakiwanie fazy oddziaływania
Funkcja ta jest konieczna, jeżeli właśnie rozpoczęto bieżący proces dezynfekcji a koniecz-
ne jest niezwłoczne wykorzystanie modułu zabiegowego (np. w przypadkach nagłych, w
klinikach itp.).
Proces intensywnej sterylizacji znajduje się na etapie 4:

▶ Równocześnie nacisnąć przyciski „Intensywne odkażanie” i „Hydrokolo-
id” i przytrzymać.

▶ Równocześnie nacisnąć pedał na sterowniku nożnym.
ð Odkażanie intensywne przechodzi do kroku 3.7.
ð Rozpoczyna się automatyczny proces płukania.

10.4 Przygotowanie systemu odsysania z wężami ssącymi

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

Zastosowanie żelu DEKASEPTOL

▶ 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 żel DEKASEPTOL (Nr mat. 10007205) z dozownika.
▶ Odessać kolejny kubek zimnej wody każdym wężem ssącym.
▶ Następnie odessać kolejną dawkę żelu Dekaseptol i pozostawić do zadziałania.
▶ Odłożyć przewody ssące.

10.5 Funkcja HYDROclean
Funkcja HYDROclean wywołuje następujące procesy:

• Poprzez aktywowanie zaworów selektywnych i odsysania przewody odsysające (od
obudowy filtra do systemu separatora) są płukane czystą wodą przez 150 sekund.

• Płukanie spluwaczki jest wielokrotnie włączane i wyłączane.
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Wymagania
Przewody ssące wiszą swobodnie.

▶ Wcisnąć przycisk „HYDROclean”.
ð Funkcja HYDROclean znajduje się na etapie przygotowania.

▶ Wcisnąć przycisk „HYDROclean”.
ð Uruchamia się funkcja HYDROclean

Funkcja HYDROclean jest zakończona, gdy zgaśnie górna dioda LED.

Program ten można w każdej chwili przerwać przyciskiem „HYDROclean“.

10.6 Dolewanie Oxygenalu
Jeśli zbiornik Oxygenalu jest pusty, rozbrzmiewa sygnał w cyklu co 10 sekund.

▶ Zdjąć napełniacz kubka ① i uchwyt ②.
▶ Dolać Oxygenal (maks. 1 litr).

Wskazówki
Nie napełniać środkowego otworu (odpływ kubka do płukania).

▶ Zakończyć napełnianie natychmiast po sygnale akustycznym w cyklu sekundowym
(10 tonów).

ð Zbiornik zasobnikowy jest pełen.

▶ Założyć podstawkę kubka i napełniacz.
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11 Ładowanie zdalnego sterownika nożnego

Tylna strona zdalnego sterownika nożnego

Poz.
Nr

Oznaczenie Funkcja

① Wskaźnik LED Wskazanie statusu/wskaźnik stanu na-
ładowania

② Włącznik/wyłącznik Włącznik/wyłącznik pozwalający unik-
nąć głębokiego rozładowania w przy-
padku dłuższego nieużywania. Zasad-
niczo zdalny sterownik nożny może być
zawsze włączony. W czasie transportu
należy wyłączyć urządzenie. Ładowanie
akumulatorów możliwe jest także
w stanie wyłączonym.

③ Gniazdo ładowania Gniazdo ładowania dostarczonej łado-
warki (Nr mat. 1.005.4229).

 OSTROŻNIE
Krytyczny poziom naładowania akumulatora
Jeżeli poziom naładowania akumulatora osiągnie stan krytyczny, to przy
każdym użyciu przycisku funkcyjnego generowany będzie sygnał dźwięko-
wy.
▶ Akumulator ładować zawsze w sposób zapewniający bezproblemową

pracę!
▶ Aby upewnić się, że akumulator zdalnego sterownika nożnego będzie

naładowany we właściwym czasie, należy podczas uruchomienia modu-
łu zabiegowego zwrócić uwagę na sygnały wizualne i akustyczne zdal-
nego sterownika nożnego!

Wskazówki
Akumulatory zdalnego sterownika nożnego mogą być ładowane tylko za
pomocą ładowarki dostarczonej przez KaVo.

▶ Podłączyć ładowarkę do zdalnego sterownika nożnego.
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Pojemność reszt-
kowa

Status sterownika
nożnego

Wskazanie statu-
su/wskaźnik stanu
naładowania

Sygnał dźwiękowy

< 100% Stan spoczynku
Sterownik nożny włą-
czony

Miga na zielono
(z przerwami co 2 s)

-

Aktywne użycie Miga na zielono
(z przerwami co 200
milisekund)

-

< 30% Stan spoczynku
Sterownik nożny włą-
czony

Miga na żółto
(z przerwami co 2 s)

Jednokrotny sygnał
dźwiękowy przy uży-
ciu przycisku.

Aktywne użycie Miga na żółto
(z przerwami co 200
milisekund)

Jednokrotny sygnał
dźwiękowy przy uży-
ciu przycisku.

< 10% Stan spoczynku
Sterownik nożny włą-
czony

Miga na żółto
(z przerwami co 2 s)

Dwukrotny sygnał
dźwiękowy przy uży-
ciu przycisku.

Aktywne użycie Miga na żółto
(z przerwami co 200
milisekund)

Dwukrotny sygnał
dźwiękowy przy uży-
ciu przycisku.
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12 Komunikaty ostrzegawcze

12.1 Wyłączenie bezpieczeństwa

Odłączanie zabezpieczające w przypadku fotela pacjenta „Standard”

Nr poz. Uruchomiony układ
odłączania awaryjnego

Diody LED na pulpicie
asystenta

Diody LED na pulpicie
lekarza

① Stanowisko pacjenta od-
chylone nad fotelem

② Element asystenta

③ Oparcie

④ Dźwignia na sterowniku
nożnym

⑤ Pedał modułu obsługowe-
go

⑥ Siedzisko

▶ Aby dezaktywować włączony wyłącznik awaryjny, należy usunąć wyzwalacz z obszaru
ruchu fotela.
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12.2 Dalsze komunikaty ostrzegawcze

Awaria Przyczyna Postępowanie

Sygnał generowany
jest co dziesięć se-
kund i miga dioda
LED (zielona) "Inten-
sywna dezynfekcja".

Zbiornik tlenowy jest
pusty.

▶ Napełnić zbiornik tlenowy.

Sygnał rozbrzmiewa
dziesięć razy.

Przepełniony zbiornik
tlenowy.

▶ Nie napełniać już zbiornika tlenowego.

Generowana jest me-
lodia.

Oddzielacz amalga-
matu CAS1 jest za-
pełniony w 95%.

▶ Wymienić zbiornik amalgamatu.

Oddzielacz amalga-
matu CAS1 jest
uszkodzony.

▶ Patrz też: Skorzystać z instrukcji ob-
sługi CAS 1 lub

▶ wezwać serwisanta.

Miga (czerwona) dio-
da LED na przycisku
„HYDROclean”.

Zakłócenia systemu
usuwania amalgama-
tu.

▶ Wezwać serwisanta.
▶ Przestrzegać ostrzeżeń na systemie

usuwania amalgamatu.
Zob. też: Instrukcja obsługi systemu
usuwania amalgamatu

Odłączenie awaryjne
zaworu miski (tylko
w przypadku zamon-
towanego zewnętrz-
nego systemu odsy-
sania)

▶ Wezwać serwisanta.
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13 Komunikaty o błędach w menu MEMOdent
Jeżeli występuje komunikat statusu, to w menu gotowości na przycisku wyboru „S2” ①
wyświetlany jest znak wykrzyknika.

▶ Nacisnąć przycisk wyboru „S2” ①, aby wyświetlić komunikaty statusu.

▶ Nacisnąć przyciski wyboru „+” ② i „-” ①, aby przewertować wiele komunikatów sta-
tusu.

▶ Nacisnąć przycisk wyboru „OK” ③, aby opuścić wskazania komunikatów statusu.

Komunikaty o błędach na wyświetlaczu statusu

Awaria Przyczyna Postępowanie

Komunikat na wy-
świetlaczu: ID 33

Tryb fotela zatrzyma-
ny.

▶ Wezwać serwisanta.

Komunikat na wy-
świetlaczu: ID 56

Akumulator zdalnego
sterownika nożnego
jest wyczerpany.

▶ Naładować akumulator.

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 66

Zakłócenia oddziela-
cza amalgamatu

▶ Usunąć zakłócenie.

Patrz też:
2 Instrukcja obsługi oddzielacza amalga-

matu

Komunikat na wy-
świetlaczu: ID 67

Zbiornik tlenowy jest
pusty.

▶ Napełnić zbiornik tlenowy.

Patrz też:
2 Instrukcja konserwacji
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Awaria Przyczyna Postępowanie

Komunikat na wy-
świetlaczu: ID 68

Żądanie serwisu ▶ Zlecić przeprowadzenie serwisu.
▶ Wezwać serwisanta.

Komunikat na wy-
świetlaczu: ID 69

Należy przeprowadzić
intensywne odkaża-
nie.

▶ Przeprowadzić intensywną dezynfekcję.

Patrz też:
2 Instrukcja konserwacji

Komunikat na wy-
świetlaczu: ID 70

Brak Dekaseptolu. ▶ Napełnić butelkę Dekaseptolem.

Patrz też:
2 Instrukcja konserwacji

Komunikat na wy-
świetlaczu: ID 72

Butelka Dekaseptol. ▶ Założyć butlę DEKASEPTOL.

Patrz też:
2 Instrukcja konserwacji

Komunikat na wy-
świetlaczu: ID 74
Wskazanie, jeżeli po
600 s (10 min) butel-
ka żelu DEKASEPTOL
nie jest pełna.

Centramat pusty. ▶ Powiadomić technika serwisu.

Komunikat na wy-
świetlaczu: ID 75

Centramat przepeł-
niony.

▶ Powiadomić technika serwisu.

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.

Komunikat na wy-
świetlaczu: System
State

Brak funkcji urzą-
dzeń.

▶ Wezwać serwisanta.
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