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Děkujeme Vám, že jste pro svoji stomatologickou ordinaci zvolili právě 
soupravu A-DEC, výrobek americké firmy A-DEC (Austin Dental Equipment 
Company), jednoho z největších světových výrobců stomatologických zařízení 
na světě. A-DEC najdete ve všech zemích světa, je jím vybavena americká 
armáda, university a více než 64% ordinací v USA. 
 
Prosíme, abyste pozorně prostudovali tento návod, který Vás bude dále provázet 
při ovládání, údržbě, seřizování a čistění po dlouhou dobu. Dozvíte se v něm jak 
správně postupovat při používání, výměně dílů, čistění, o drobných opravách, 
vhodných náhradních dílech a materiálech doporučených výrobcem. 
 
Přejeme Vám, abyste s tímto výrobkem, který prošel mnoha zkouškami nejen u 
výrobce, ale i v mnoha akreditovaných zkušebnách světa byli plně spokojeni. 
Naše společnost DENT UNIT s. r. o. je kdykoliv připravena Vám poskytnout 
potřebnou pomoc radou nebo servisem. 
 
 
 
 
 
1) Křeslo Performer - na konstrukci křesla pod sedákem. 
2) Dentální světlo Performer - na konstrukci světla. 
3) Dentální jednotky (unit) Performer - na spodní straně unitu. 
4) Plivátko – na spodní části plivátka 
 
 
 
 
 
Likvidace nebezpečných materiálů a výrobků po použití se řídí zákonem o 
odpadech č. 125/97 Sb, novela 167/98 Sb a novela č. 37/2000 Sb., kde jsou 
uvedeny povinnosti při nakládání s odpady (všeobecné povinnosti původců 
odpadů, povinnosti každé fyzické nebo právnické osoby při nakládání a 
zneškodňování odpadů a evidence o nakládání s odpady). 
 
Při likvidaci zařízení proto musí uživatel postupovat podle výše uvedených 
právních předpisů. 
 
 
 



 
 
Uznáno zkušebnou „Underwriters Laboratories Inc.“ ve vztahu 
k požadavkům na bezpečnost proti úrazu el. proudem, ohněm a 
mechanickým nebezpečím pouze podle UL 2601-1. Uznáno ve vztahu 
k požadavkům na bezpečnost proti úrazu el. proudem, ohněm, 
mechanickým a jiným specifikovaným rizikům pouze podle CAN/CSA 
C22.2, No 601.1 
 
UL zapsaných do US (UL 544) a Kanadských (CAN/CSA C22.2, No 125) 
norem bezpečnosti. 
 
Klasifikováno „Underwriters Laboratories Inc.“ ve vztahu k požadavkům 
na bezpečnost proti úrazu el. proudem podle UL 2601-1. Klasifikováno 
podle požadavků na bezpečnost proti úrazu el. proudem, ohněm, proti 
mechanickým a jiným specifikovaným rizikům podle CAN/CSA C22.2 
No 601.1. 
 
Odpovídá požadavkům Evropských směrnicí (viz „Prohlášení o shodě“). 
 
Ochranná svorka (zem) 
 
Funkční zem (nula) 
 
Pozor, seznamte se s příslušnými dokumenty. 
 
Části na které je aplikován typ B. 
 
Zařízení třídy II. 

 
 
 
Druh ochrany proti úrazu el. proudem: 

 Zařízení třídy I. (zubařská křesla, světla a el. zdroje) 
 Zařízení třídy II. (křesla, jednotky montované na stěnu, do mobilních 
podvozků) 

 Stupeň ochrany proti úrazu el. proudem : Typ B (aplikovaná část) – 
všechny výrobky. 

 Stupeň ochrany proti vniknutí vozky: ordinační zařízení – všechny 
výrobky. 

 Způsob provozu: trvalý provoz (všechny modely kromě dentálních 
křesel). 

Způsob provozu dentálních křesel, trvalý provoz se střídavým zatížením. 
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A-DEC 500 Křeslo
Stručný návod k použití 

Křeslo A-dec 

500 
Zubařské křeslo A-dec 500 je hydraulicky ovládané a zajišťuje pohodlí pacienta a 

výkonnost lékaře. Konstrukce křesla, umožňující snadný provoz a pohodlí pacienta, 

vychází z praktických zkušeností zubních lékařů a hygieniků.

Vypnutí / 

zapnutí (On/

Off ) přívodu 

elektrického 

proudu

Tlačítko hlavního vypínače (Power On/Off ) je umístěno v podstavci křesla. Slouží k 

připojení nebo odpojení přívodu elektrického proudu do celého systému. Při zatlačeném 

tlačítku je systém připojen ke zdroji. Při uvolněném tlačítku je od zdroje odpojen.

Ikona stavu
Jestliže jsou pomocná zařízení nebo distribuční systém nainstalovány ke křeslu, svítí A-

dec znaky na ovládacím panelu a ukazují stav nastavení křesla. 

 • Sytě modrá: Normální provoz.

 • Blikání : Byl aktivován koncový vypínač zastavení křesla nebo koncový 

boční vypínač. Odstraňte překážející předmět.

Stop deska 
Stop deska zastavuje pohyb křesla okamžitě, když je stisknuta. Jestliže se něco dostane 

nedopatřením pod křeslo, stiskněte Base Up na nožním ovladači nebo na ovládacím 

panelu, aby se křeslo zvedlo a předmět mohl být odstraněn. 

Po dobu kdy trvá tlak na desku se křeslo nepohne směrem dolů.

Brzda otáčení 
Křeslo lze natáčet na obě strany v úhlu 30°. Brzda otáčení omezuje otáčení křesla. Pro 

zabrzdění zatlačte páku brzdy doleva. Pro uvolnění brzdy zatlačte páku doprava. Jestliže 

se křeslo otáčí při zabržděné brzdě nebo, jestliže se křeslo ztěžka otáčí při uvolněné 

brzdě, proveďte seřízení tahu brzdy.

Opěrka hlavy 

 • Přestavná páka umožňuje nastavení opěrky hlavy jednou rukou. Když se páka 

pustí, opěrka zůstane v nastavené pozici.

 • Výsuvná tyčka umožňuje nastavení opěrky podle výšky pacienta. Požadovanou 

výšku nastavíte povytažením nebo zatlačením opěrky. 

  POZNÁMKA: Při maximální doporučené výšce nastavení se na posuvné tyči 

objeví viditelná výstražná značka. V této poloze opěrku nepoužívejte.

 • Při zdvihání nebo sklápění opěradla křesla, posuvná opěrka automaticky kopíruje 

pohyb pacienta.

Opěrky 

rukou Opěrky rukou na křesle A-dec 500 jsou provedeny tak, aby umožnily snadný přístup 

pacienta a lékaře.

 • Vstup/výstup pacienta: Odjistěte opěradlo jeho zvednutím a spusťte ho do 

požadované polohy. Pro změnu polohy zvedněte 

opěradlo do standardní polohy.

 • Pracovní směr: Otočte opěradlo ruky ke špičce křesla a spusťte ho do 

polohy umožňující přístup lékaře. Pro změnu polohy, 

zdvihněte opěradlo a otočte zpět do standardní polohy.
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Programování křesla 
Tato tabulka vysvětluje jak naprogramovat funkce křesla za použití nožního ovladače, standardního 

ovládacího panelu a luxusního ovládacího panelu.

Tabulka 1    Kroky naprogramování poloh křesla 

Poloha 3 může být nastavena do programované polohy nebo polohy roentgen/výplach. 

Níže uvedená tabulka vysvětluje, jak nastavit funkci pro Polohu 3.

Tabulka 2    Kroky k nastavení funkce Polohy 3 

POZNÁMKA: Zablokování funkce roentgen/výplach je globální funkce pro oba režimy A i B.

Zdvojené provozní režimy (A/B) na luxusním ovládacím panelu umožňují k osmi přednastaveným další 

naprogamovatelné polohy křesla. Tato tabulka vysvětluje, jak programovat funkce křesla ve zdvojených 

provozních režimech.

Tabulka  3    Kroky pro naprogramování zdvojeného provozního režimu (A/B)

Krok Činnost 

1 Pro dosažení požadované polohy křesla použijte ruční ovladače (šipky).

2 Stiskněte a podržte Program (jedno pípnutí).

3 Stiskněte tlačítko, požadovaného programu (tři pípnutí).

Krok Činnost

1
Stiskněte a společně podržte Program a Position 3 po dobu čtyř sekund (jedno pípnutí). 

Funkce roentgen/výplach je zablokována a Poloha 3 je programovatelná.

2 Naprogramování polohy (viz Tabulka 1).

3
Pro návrat do funkce roentgen/výplach stiskněte a společně podržte Program a 

Position 3 po dobu čtyř sekund (tři pípnutí). 

Funkce roentgen/výplach je odblokována.

Krok Činnost

1
Zvolte provozní režim A/B, který chcete naprogramovat. Písmeno ve spodním levém rohu 

obrazovky ovládacího panelu ukazuje, který režim je programován.

2 Programování polohy  (viz Tabulka 1).





A-dec 500 Plivátko 
Stručný návod k použití 

Provozování 

plivátka 
Plivátko je výrobcem seřízeno na automatické plnění kelímku po dobu pěti vteřin a 

vyplachování misky po dobu 30 vteřin. Obě dvě funkce lze přeprogramovat.

Tlačítko pro 

plnění kelímku 

Tato funkce umožňuje plnění kelímku vodou z trysky plivátka. Rychlé stisknutí 

plnícího tlačítka aktivuje načasovanou automatickou operaci. 

Dlouhé stisknutí aktivuje ruční operaci.

Tlačítko pro 

výplach misky 
Tato funkce zajišťuje vypláchnutí misky plivátka. Rychlé stisknutí plnícího tlačítka 

aktivuje načasovanou automatickou operaci. Dlouhé stisknutí aktivuje ruční operaci. 

Jestliže je tlačítko zmáčknuto dvakrát v čase kratším dvou minut, je aktivováno 

souvislé proplachování. K zastavení proplachování stiskněte jednou tlačítko. Tato 

funkce není časově omezena.

Programování 

plivátka 

Plnění kelímku a vyplachování misky lze naprogramovat pomocí ručního ovládacího 

panelu nebo nožním ovladačem a příslušným tlačítkem na plivátku.

Omezující 

vypínače Jsou-li aktivovány, přeruší pohyb křesla směrem dolů a vrátí křeslo zpět, aby se 

zabránilo jeho poškození.

Krok Akce

1 Stiskněte Programové tlačítko (jedno pípnutí).

2
Stiskněte a podržte tlačítko plnění (Cup Fill) nebo tlačítko výplachu 

misky (Bowl Rinse) po požadovanou dobu.

3 Pusťte tlačítko (tři pípnutí).
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A-dec 500TM  / 6300 Dentální světla 
Stručný návod k použití 

Popis A-dec 

dentálních 

světel 

Dentální světla A-dec dávají vyvážené osvětlení, které umožňuje dobré vidění povrchu 

zubů. Přesně vyvážené rameno umožňuje snadné polohování a diagonální osa světel 

umožňuje natáčení světelné hlavy.

Zapínání/

vypínání 

(On/Off ) 

Světlo je vybaveno páčkovým vypínačem On/Off. Světla zařízení A-dec 500, lze zapínat a 

vypínat také ovládačem On/Off na ovládacím panelu.

Automatické 

zapínání/

vypínání (On/

Off ) (pouze 

pro A-dec 500)

Dentální světlo má automatické zapínání/vypínání (On/Off ). Nastavení automatického 

zapínání/vypínání je možno vypnout stisknutím a podržením tlačítka Program a tlačítka 

Light společně po dobu tří sekund. K navrácení do přednastaveného stavu opakujte kroky.

Přepínače 

intensity 

Pro dentální světla A-dec 571 a 6300 existují tři nastavení intensity. Můžete si vybrat mezi 

velkou, střední a kombinovanou intenzitou posunutím ovladače umístěného na zadní stěně 

krytu. Rychlé stisknutí tlačítka Light na ovládacím panelu A-dec 500 umožňuje přepínat 

intenzitu v závislosti na poloze ovladače intenzity dentálního světla.

Čištění 

stínidla a 

reflektoru 

Před čištěním nechte světla vychladnout. K čištění stínidla a reflektoru použijte 100 % 

bavlněnou gázu nebo měkký, suchý hadřík. Jestliže je to nutné, namočte gázu nebo hadřík 

do vody nebo do zředěného čisticího přípravku na nádobí. Ujistěte se, že na povrchu 

nezůstaly žádné nečistoty. 

Pro sejmutí stínítka, uvolněte klouby na obou stranách světla.

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo ke zranění, přesvědčte se před čištěním, že světla vychladla.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte sílu, nečistěte stínidlo je-li horké a neponořujte sestavu 

stínidla do čistícího roztoku. Takovéto počínání by mohlo poškodit 

komponenty sestavy stínidla. Při čištění stínidla postupujte podle instrukcí. 

Na povrch reflektoru nepoužívejte odírající látky nebo chlór (jako je bělící 

prostředek). Může to poškodit nebo odbarvit povrch reflektoru a tak 

zhoršit jeho účinnost.

Výměna 

žárovky 

Z hlavy náhradní žárovky stáhněte plastikový kryt. Vytáhněte žárovku z držáku, ale 

nesundávejte vnější obal. Jestliže se nechtěně dotknete žárovky, opatrně jí vyčistěte bavlněným 

hadříkem namočeným v izopropylu nebo ethylalkoholu.

VAROVÁNÍ: Abyste si nepopálili prsty, nechte žárovku před výměnou vychladnout. 

Nikdy nepoužívejte světlo bez stínidla. Čiré stínidlo obsahuje ochranná UV 

aditiva. Stínidlo Vás také chrání před střepy žárovky, jestliže dojde k jejímu 

roztržení.
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Výměna 

žárovky 

Při výměně žárovky postupujte podle následujících kroků.

Zaostření nebo 
nastavení…

Proveďte tyto činnosti…

Světlo  • Na opěrku hlavy položte bílý ručník, který představuje ústní dutinu.

 • Nastavte hlavu světla do vzdálenosti, kterou běžně používáte.

 • Zapněte světlo (ON).

 • K otáčení šroubu pro seřizování zaostření světla použijte velký šroubovák nebo minci a 

otáčejte jím tak dlouho, až je světlo stejnoměrné po celé ploše obrazce.

Světelná hlava Pro otáčení seřizovacích šroubů použijte maticový klíč a 

začněte šroubem na horní straně krytu vypínače.

Otáčením šroubů zvyšte nebo snižte tuhost otáčení.

Diagonální 

otáčení hlavy 

světla 

Pro otáčení seřizovacích šroubů použijte maticový klíč a 

začněte šroubem na spodu krytu vypínače.

Otáčením šroubů zvyšte nebo snižte tuhost otáčení.

Otáčení 

světelné hlavy 

směrem 

nahoru/dolů 

 • Uvolněte stavěcí šroub a vyjměte kolík třmenu světla.

 • K otáčení seřizovacím šroubem použijte velký plochý 

šroubovák.

 • Po dosažení požadované tuhosti utáhněte stavěcí šroub a 

nasaďte kolík třmenu světla.

A-dec 500 / 6300 Dentální světla 
Stručný návod k použití 

Levý/pravý 
šroub tuhosti 
otáčení 

Šrouby diagonál-
ního otáčení 

Kolík třmenu 
světla 

Krok Činnost

1 Vypněte světlo (OFF) a nechte žárovku vychladnout.

2 Uvolněte klouby na stínidle a stínidlo dejte stranou.

3
Chraňte prsty gázou nebo hadříkem a opatrně vytáhněte žárovku z objímky a 

odložte ji.

4
Novou žárovku, zasazenou ve vnějším obalu s kolíky směrem od Vás, opatrně 

vložte do objímky. Žárovka je křehká a může při větším tlaku prasknout.

5
Sejměte a odložte vnější obal, potom znovu nainstalujte stínítko a zajistěte je 

utažením kloubů. 

6
Ověřte si funkčnost světla jeho zapnutím  (ON) a vyzkoušením při všech 

intenzitách.

Stavěcí 
šroub 
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Datum údržby Model/Provedená práce Jméno a podpis technika 

A-dec 500 / 6300 Dentální světla
Záznam o údržbě 
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Unit stomatologické soupravy  A-dec 500  
Stručný návod k použití 

Stručně o unitu 

stomatologické 

soupravy 

A-dec 500 

Unit stomatologické soupravy A-dec 500 ve standardním provedení je vybaven 

čtyřpolohovým řídícím nástavcem a sterilizovatelnou pistolí. Volitelné držáky podnosů 

jsou dostupné pro dva druhy dodávek. Podnosy mohou být namontovány nad nebo pod 

řídící hlavou, na pravé nebo levé straně.

Hlavní přepínač 

On/Off 

Hlavní přepínač, který je umístěný na pravé straně řídící hlavy řídí technické vybavení unitu 

stomatologické soupravy stejně jako ostatní moduly instalované ke křeslu.

Aktivace 

koncovky 

Aktivace koncovky je automatická. Zdvihnutím koncovky z držáku spodního vedení nebo 

přitáhnutím biče horního vedení dopředu se koncovka aktivuje a uvede do chodu sešlápnutím 

řídícího pedálu.

Nožní ovládání Nožní ovládání reguluje přívod vzduchu do aktivní koncovky a přivádí signál, který aktivuje proud 

chladícího vzduchu a vody. Ovládání je prováděno nožním pedálem. Nožní ovládání Mokrého/

suchého okruhu umožňuje vypnout chlazení vodou ruční koncovky, aniž byste museli přemístit 

ruce z ústní dutiny. Přídavné tlačítko ventilátoru s mikroprocesorem posílá proud vzduchu 

skrz ruční koncovku aniž by došlo k aktivaci nástroje na ruční koncovce nebo ovládá funkcí na 

integrovaných přídavných zařízeních.

Ovládací 

dotykový panel 

Ovládací panel unitu stomatologické soupravy A-dec 500 centralizuje ovládání do jednoho 

místa. Některá tlačítka na panelu mají indikátory, které Vás informují o probíhající určité funkci. 

Křeslo (Chair Functions)  - Čtyři tlačítka na programování specifických funkcí křesla.; Plivátko 

(Cuspidor Functions) – Plnění kelímku a vyplachování misky lze pomocí ovládacího panelu 

aktivovat a programovat.; Dentální světla (Dental Light) – Funguje jako trojpolohový přepínač, 

který Vám umožňuje zapínat nebo vypínat světlo na ovládacím panelu nebo na světle. Rychlé 

stisknutí mění tři intenzity osvětlení podle nastavení polohy přepínače. Vzduchové/vodní chlazení 

(Air/Water Coolant) – Pomocí luxusního ovládacího panelu lze zapínat nebo vypínat chlazení 

vzduchem a vodou.

Tlak hnacího 

vzduchu 

Digitální odečítání tlaku vzduchu je uvnitř řídící hlavy. Tlakoměr ukazuje (v psi) tlak vystupující z 

řídícího bloku do aktivní ruční koncovky. Tlak pro koncovku nastavte podle požadavku výrobce.

Krok Činnost

1 Nasaďte nástroj do ruční koncovky.

2 Uvnitř řídící hlavice najděte tlakoměr a ovladače.

3 Ujistěte se, že chlazení vodou je vypnuté. Stiskněte naplno nožní ovladač.

4

Za chodu ruční koncovky sledujte tlakoměr vzduchu a nastavte tlak vzduchu 

vstupujícího do koncovky podle požadavku výrobce.

 • Otočením doprava snižte přívod vzduchu.

 • Otočením doleva zvyšte přívod vzduchu.
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Chladicí vzduch K nastavení chladícího vzduchu do všech nástavců použijte ovladač pro seřízení chladícího 

vzduchu.

Chladicí

voda 

Pro seřízení proudu chladicí vody do každé koncovky použijete regulátor proudu chladicí vody.

Sběrač

oleje 
Při normálním provozu je třeba ošetřit sběrač oleje dodávacího systému jednou týdně. Při větším 

zatížení je třeba ošetření vícekrát za týden.

Krok Činnost

1 Nasaďte nástroj do ruční koncovky.

2 Najděte ovladač chladícího vzduchu.

3 Ujistěte se, že chlazení vzduchem a vodou je zapnuto.

4 Nasaďte seřizovací klíč nebo maticový klíč do ovladače chladicího vzduchu.

5 Stiskněte naplno nožní ovladač pro aktivování koncovky.

6

Nastavte proud chladicího vzduchu podle potřeby. Doporučuje se nastavení silného 

proudu vzduchu. 

 • Otočením doprava snižte proud vzduchu.

 • Otočením doleva zvyšte proud vzduchu.

Krok Činnost

1 Nasaďte nástroj do ruční koncovky.

2 Najděte regulátor proudu chladicí vody.

3 Ujistěte se, že chladicí voda je zapnuta.

4 Nasaďte seřizovací klíč nebo maticový klíč do regulátoru proudu chladicí vody pro 

danou koncovku.

5 Stiskněte naplno nožní ovladač pro aktivování koncovky.

6
Nastavte proud chladicí vody podle potřeby. 

 • Otočením doprava snižte proud vzduchu.

 • Otočením doleva zvyšte proud vzduchu.

Krok Činnost

1 Sejměte víčko sběrače umístěného na zadní stěně zařízení a odstraňte starou gázu.

2 Složte gázu na čtvrtky a vložte do víčka.

3 Nasaďte víčko sběrače a zaklapněte ho.
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A-dec Inc. neposkytuje žádnou záruku na obsah této příručky, včetně – nikoli však 
výhradně – implicitních záruk o obchodovatelnosti a způsobilosti pro konkrétní účel. 
A-dec Inc. neponese odpovědnost za žádné zde obsažené chyby ani za žádné 
následné nebo jiné škody, pokud jde o vybavení, výkon nebo použití tohoto 
materiálu. Informace v této příručce mohou být bez upozornění změněny. Jestliže v 
této příručce shledáte nějaké nesrovnalosti, oznamte nám je prosím písemně. A-dec 
Inc. nezaručuje, že tato příručka je zcela bezchybná.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována, změněna nebo 
přenesena v žádné formě a žádnými prostředky, elektronickými nebo mechanickými, 
včetně fotokopií, nahrání nebo jiných systémů pro uchování a vyhledávání informací, 
bez předchozího písemného souhlasu A-dec Inc.

Číslo publikace: 86.0616.11

Datum revize: Rev A 2006-04

Ochranné známky
A-dec logo, A-dec 500, Cascade, Cascade Master Series, Century Plus, Continental, 
Decade, Performer, Preference, Preference Collection a Radius jsou ochranné 
známky A-dec zaregistrované u Patentového úřadu USA.

A-dec a ICX jsou dalšími ochrannými známkami A-dec Inc.

Připomínky a poznámky
Děkujeme vám, že jste si přečetli Návod k obsluze elektromotora A-dec/W&H 
EA51-LT. Děkujeme vám za případné připomínky či poznámky k této příručce. 
Připomínky můžete zasílat poštou nebo e-mailem, případně se na nás obrat’te 
telefonicky. Naše poštovní adresa:

A-dec Inc.
Technical Communications Department
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132 USA
Telefon: 1.800.547.1883
E-mail: techcomm@a-dec.com
Webová adresa: www.a-dec.com
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Vysvětlení značek

Klasifikace vybavení (EN-60601-1)

Elektrické parametry

Provozní podmínky

Značka Popis
Uznané Underwriters Laboratories Inc. s ohledem na nebezpečí zasažení elektrickým proudem, nebezpečí 
požáru a mechanická rizika pouze ve shodě s normou UL 60601-1 (2601-1) a podle dohody o vzájemném 
uznávání s CAN/CSA C22.2, č. 601.1.

Uznané Underwriters Laboratories Inc. s ohledem na nebezpečí zasažení elektrickým proudem, nebezpečí 
požáru a mechanická rizika pouze ve shodě s normou UL 60601-1 (2601-1) a podle dohody o vzájemném 
uznávání s CAN/CSA C22.2, č. 601.1.

UL uvedené jako UL 61010A-1, BS EN 61010-2-010 a kanadských (CAN/CSA C22.2, č. 1010.1-92) 
bezpečnostních norem.

Odpovídá příslušným evropským normám a předpisům (viz Prohlášení o shodě).

Ochranné uzemnění.

Provozní uzemnění.

Pozor, prostudujte přiloženou dokumentaci. Žádné součásti výrobku nejsou určeny k opravě uživatelem. Pozor, 
sít’ové napětí. Kryt smí odstranit pouze autorizovaný kvalifikovaný personál.

Aplikovaná součástka typu B.

Vybavení Třídy II.

Upozornění: Kovové povrchy mohou být v průběhu suchého cyklu a po něm horké.

Typ/Režim Klasifikace
Typy protišokové 
ochrany

VYBAVENÍ TŘÍDY I: stomatologická křesla, stomatologické osvětlení a napájecí zdroje
VYBAVENÍ TŘÍDY II: distribuční systémy připevněné na křeslo, stěnu či vozík

Stupeň protišokové 
ochrany

APLIKOVANÁ SOUČÁSTKA TYPU B: pouze distribuční systémy

Stupeň ochrany proti 
vniknutí vody

BĚŽNÉ VYBAVENÍ: všechny produkty

Provozní režim NEPŘETRŽITÝ PROVOZ: všechny modely kromě stomatologických křesel
NEPŘETRŽITÝ PROVOZ S PŘERUŠOVANÝM ZATÍŽENÍM: stomatologická křesla – 5% pracovní 
cyklus

Hořlavé plyny: Nevhodné pro použití v přítomnosti hořlavé anestetické směsi se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem 
dusným (rajským plynem), kde se může hromadit koncentrace těchto plynů (v uzavřených 
prostorách).

Druh Technické parametry
Volty: 100/110-120/220-240 VAC

Frekvence: 50-60 Hz

Elektrický proud: Dle konfigurace a specifikace v příručce (produkty s označením 15A nebo vyšším 
vyžadují vyhrazený obvod, označený na rozvodné desce).

Teplota/Vlhkost Technické parametry
Skladování/Přeprava Teplota: -40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F) 

Relativní vlhkost : 80% až do 31 °C (88 °F), lineární pokles na 50% při 40 °C (104 °F).

Provozní teplota: 10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F) 
Relativní vlhkost: 80% až do 31 °C (88 °F), lineární pokles na 50% při 40 °C (104 °F).

Vnitřní použití: Nadmořská výška do 2 000 m (6 563 stop), instalační kategorie II, stupeň znečištění 2.
(pouze UL 61010A-1 a CAN/CSA C22.2, č 1010.1-92)
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 Záruka

Záruka
A-dec poskytuje záruku na vady materiálů a provedení svých výrobků po dobu 
jednoho roku od dodání. Výhradním závazkem A-dec dle záruky je poskytnutí 
náhradních dílů na opravu nebo, dle zvážení, provedení výměny vadného 
výrobku za nový (vyjma práce). Kupující nemá právo na žádný další opravný 
prostředek. Veškerá speciální a náhodná poškození jsou ze záruky vyloučena.

Oznámení o porušení záruky musí být písemně doručeno A-dec v průběhu 
záruční doby. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené špatnou instalací 
nebo údržbou, nehodou nebo špatným užíváním. Záruka se nevztahuje na 
poškození vzniklá použitím čisticích, dezinfekčních nebo sterilizačních 
prostředků a metod. Záruka se také netýká žárovek. Nerespektování instrukcí 
uvedených v Návodu na použití A-dec (instrukce pro obsluhu a údržbu) může 
vést k neplatnosti záruky.

A-dec poskytuje záruku na zdvihací a vykláněcí válce stomatologického křesla 
A-dec na dobu deseti let od data nákupu křesla a válců. Tato záruka se vztahuje 
se zpětnou platností na válce pro křesla A-dec, jež jsou již používána. Záruka se 
vztahuje na  válce pro křesla A-dec, u kterých se projevily výrobní závady. 
Válce sedaček jsou pokryty v rámci jednoroční záruky A-dec.

Žádné jiné druhy záruk na způsobilost pro určitý účel nebyly poskytnuty. S 
dotazy ohledně servisu se obrat’te na autorizovaného zástupce firmy A-dec pro 
vaši lokalitu. Při instalaci výrobku dodržujte platné předpisy a ADA (Zákon o 
amerických občanech s postižením).

Zásady úprav vybavení
Určité úpravy či změny vybavení A-dec, které rozšiřují jeho použití nad 
stanovené určení a konstrukční možnosti nebo porušují jakékoli bezpečnostní 
prvky tohoto vybavení, mohou ohrozit bezpečnost lékaře, pacienta i 
zdravotnického personálu. Praktické úpravy, které pozměňují elektrickou a/nebo 
mechanickou bezpečnost stomatologických zařízení A-dec, jsou v rozporu s 
požadavky Underwriters Laboratory (UL) a nejsou schváleny firmou A-dec. K 
příkladům praktických úprav snižujících bezpečnost provedení patří, nikoli však 
výhradně: poskytnutí přístupu do elektrické sítě bez použití nářadí, úpravy 
doplňkových prvků, které zvyšují nebo posunují zátěžové charakteristiky, a 
připojení jakéhokoli elektrického zařízení, jež překračuje konstrukční limity 
stomatologického systému. Použití příslušenství, které neodpovídá příslušným 
bezpečnostním požadavkům na vybavení A-dec, může vést ke snížené 
bezpečnosti výsledného systému. Distributor příslušenství a osoba, která je 
instaluje, jsou povinni zajistit, aby instalace splňovala všechny stavební normy a 
předpisy. Osoba nebo osoby, zahajující, schvalující a/nebo provádějící danou 
úpravu či změnu, je povinna/jsou povinny určit, zda tato úprava či změna 
vybavení A-dec odpovídá příslušným normám a předpisům. A-dec nebude 

UPOZORNĚNÍ Federální zákony povolují prodej tohoto zařízení výhradně 
stomatologům, lékařům nebo jiným zdravotníkům s licencí pro provozování 
tohoto zařízení podle zákona státu, ve kterém provozují praxi.
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Návod k obsluze
V tomto oddílu najdete Elektromotor EA-51LT A-dec :

• Bezpečnostní opatření před použitím přístroje
• Montáž
• Programování a použití

Bezpečnostní upozornění
Před použitím přístroje Elektromotor EA-51LT A-dec , si prosím přečtěte tyto 
pokyny:

• Vždy dodržujte správné podmínky pro provoz.
• Vždy zajistěte správné napětí zdroje.
• Před prvním použitím a mezi jednotlivými použitími zkontrolujte, jestli 

motor není poškozen a jestli na něm nejsou některé součásti uvolněné.
• Zkontrolujte správné nastavení rozstřikování chladicího vzduchu a vody.
• Motor není vhodné používat v blízkosti výbušných plynů.
• Při ošetření pacientů s kardiostimulátory se mohou vyskytnout poruchy.
• Vždy dbejte doporučení výrobce převodového a rotačního přístroje.
• Provoz tohoto motoru je povolen pouze na stomatologických soupravách, 

které odpovídají normám IEC 601-1 (EN 60601-1) a IEC 601-1-2 
(EN 60601-1-2) nebo podle označení (UL 2601-1).

• Elektrická bezpečnost je zajištěna uzemněním a izolací přístroje.
• Provozní režim: Motory stomatologických přístrojů jsou vyvinuty pro 

přerušovaný provoz při rozsvíceném světle – 2 minuty v zapnutém stavu 
(ON) a 3 minut ve vypnutém stavu (OFF).

• Motor sterilizujte v parním  sterilizátoru ve vakuu po dobu 10 minut při 
teplotě 134 °C (273 °F).

UPOZORNĚNÍ  Federální zákony povolují prodej či objednávku tohoto zařízení 
pouze stomatologům, lékařům nebo jiným zdravotníkům s licencí pro objednání 
nebo provozování tohoto zařízení podle zákonů státu, kde provozují praxi. 

Tento motor by měl být udržován podle doporučení výrobce a v souladu s 
protiinfekčními opatřeními pro bezpečnost a dobré zajištění pacientů. 

Nevhodné užívání, například nedodržování hygienických předpisů nebo 
nedodržování pokynů o nepoužívání přídavných zařízení a náhradních součástek, 
které nebyly schváleny firmou A-dec, ruší veškeré garanční a jiné nároky.



A-dec Intraorální kamera  
Stručný návod k použití 

Před použitím  Provozování intraorální kamery  

UPOZORNĚNÍ:  Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení dentistům, doktorům nebo jiným 

zdravotníkům s licencí pro provozování tohoto zařízení podle zákona státu, ve kterém 

provozují praxi.

• Před každým použitím nasaďte na kameru ochranný návlek na jedno použití. 

Přesvědčte se, že průhledná část ochranného návleku přiléhá k objektivu kamery.

• Zapněte (ON) monitoru a master přepínač (On/Off ) na hlavě unitu.

Provozní režim • Zvedněte kameru z držáku.

Rozsvítí se LED dioda kamery. Monitor ukazuje oživení. Kamera je v provozním režimu. Pro zapínání 

(ON) a vypínání (OFF) LED diody, lze použít nožní vodní přepínač A-dec 500.

• Otáčejte zaostřovacím tubusem kamery pro nastavení rozsahu ohniska (makro, intra, nebo extra).

POZNÁMKA: Makro rozsah =  od povrchu zubu k jednotlivému zubu 

Intra rozsah = od jednotlivého zubu k celkovému oblouku 

Extra rozsah  = Z celkového oblouku do nekonečna 

Zrcadlo • Stiskněte aktivační tlačítko na nožním ovladači.

Na monitoru se objeví zrcadlové zobrazení pohledu.

• Nasměrujte kameru tak, aby monitor zobrazil to, co chcete zachytit.

Zmrazení • Krátce sešlápněte nožní ovladač.

Na monitoru se objeví zastavený obrázek. Kamera je ve zmrazeném režimu.

POZNÁMKA: Krátká sešlápnutí = méně jak 1,5 sekundy 

• Znovu krátce sešlápněte nožní ovladač.

Na monitoru se objeví živý obraz. Kamera je zpět v provozním režimu.

Zobrazení čtyř 
snímků současně  

1. Sešlápněte dlouze nožní ovladač..

Kamera je připravena pro zobrazení čtyř snímků současně, jestliže se v prvém horním rohu obrazovky 

displeje objeví ikona. Kamera zůstává v provozním režimu.

POZNÁMKA: Dlouhé sešlápnutí = delší jak 1.5 sekund

2. Krátce sešlápněte nožní ovladač.

Monitor zobrazuje zachycený pohled ve čtvercové síti. Lze zobrazit až čtyři obrázky.

3. Znovu krátce sešlápněte nožní ovladač. 

Na monitoru se objeví živý obraz. Kamera zůstává v režimu čtvercové sítě.

4. Nasměrujte kameru. Znovu krátce sešlápněte nožní ovladač. 

V horní části čtvercové sítě jsou zobrazeny dva snímané pohledy. Opakujte postup, dokud se na displeji 

neobjeví požadované obrázky.

5. Vraťte kameru zpět do držáku na distribučním systému.

Na monitoru jsou zachycené obrázky na čtvercové síti.

Zobrazení 
uloženého 
snímku  

1. Při nastaveném režimu zobrazení čtyř snímků současně, sešlápněte dlouze nožní ovladač.

Na monitoru se objeví zachycený obrázek přes celou obrazovku. Kamera je v režimu zobrazení uloženého 

snímku. 

2. Sešlápněte znovu dlouze nožní ovladač.

Na monitoru se objeví přes celou obrazovku druhý zachycený obrázek.

3. Pro zhlédnutí zbývajících obrázků opakujte dlouhá sešlápnutí nožního ovladače.

Po zobrazení všech obrázků se znovu na monitoru objeví čtvercová síť.

4. Vyjměte kameru z držáku. Sešlápněte dlouze nožní ovladač.

Monitor zobrazí živý obraz bez ikony režimu čtvercové sítě. Kamera je připravena pro snímání 

jednotlivého obrázku.

5. Kameru dejte do držáku. 

Svítivá LED dioda již nesvítí. Displej monitoru ztmavne. Kamera je v pohotovostním režimu.
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Popis 

sterilizovatelné 

pistole  

Sterilizovatelná Continental pistole nebo sterilizovatelná Easy-Clean pistole je třícestná 

vzduchová a vodní pistole vybavená patentovanou rychloupínací sterilizovatelnou 

koncovkou.

Volitelné 

konfigurace 

Uzamykatelná úchytka koncovky pistole 

Koncovka pistole může být upevněna v místě dovolujícím odtažení tváře při 

uchycování uzamykatelné úchytky.

Ohřev vody pistole 

Pro vyloučení nepříjemných pocitů v důsledku stříkání studené vody na citlivé tkáně 

lze použít pro pistoli buď ohřátou vodu nebo volitelný ohřívač na nástavec pistole.

Rychloupínací přípojka pistole 

Toto zařízení umožňuje rychlé odepnutí hlavy pistole od trubice aniž by se musela 

vypnout dodávací jednotka.

Úvahy o potrubí VAROVÁNÍ Používejte pouze koncovky pro pistoli A-dec. A-dec koncovky byly 

navrženy a vyrobeny pouze pro pistole A-dec. Použití jiných koncovek 

než A-dec může způsobit jejich vypadávání.

Pistole je vybavena dvěmi speciálně zkonstruovanými A-dec koncovkami. Tyto 

koncovky mají tři drážky a rozlišovací označení „O” nebo „I” a A-dec „a”.

A-dec Sterilizovatelná pistole
Stručný návod k použití 

Obrázek 1 Umístění rozlišovacích značek na A-dec 
koncovkách pistole.

Označení „o” 

Označení „i” 

Tři drážky 

 Označení A-dec „a” 
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Jak nasadit 

A-dec koncovku 

pistole 

Pro zajištění řádného provozu pistole je nutné správné nasazení koncovky. Tabulka 

popisuje postup nasazení koncovky pistole.

Tabulka 1    Nasazení koncovky pistole  

85.0674.00

2004-01

Rev. L (04213)

Obrázek 2 Správné nebo nesprávné nasazení koncovky pistole je možné 
zjistit podle toho, zda-li jsou vidět drážky na koncovce.

Není vidět žádná 

drážka. Tato koncovka 

je správně nasazena.

Je vidět drážka. Tato koncovka 

je nesprávně nasazena.

Správně Nesprávně

Krok Činnost

1

Zatlačte koncovku do držáku pistole. Při zatlačení koncovky ucítíte dvojí 

kliknutí, jak uvnitř držáku pistole zapadnou do drážek O-kroužky. Jestliže 

nepocítíte dvojí kliknutí při nasazování koncovky, pistoli nepoužijte. O-

kroužky uvnitř držáku pistole jsou v tom případě poškozené a mohou 

způsobit vypadnutí koncovky. Před dalším použitím pistole se musí držák 

opravit.

Při správném nasazení koncovky není vidět žádná z drážek koncovky pistole 

A-dec.

2

Po nasazení koncovky nasměrujte pistoli k zemi a stiskněte několikrát 

tlačítko vzduchu, abyste se ujistili o správném nasazení koncovky. 

Nesprávné nasazení koncovky A-dec umožňuje přístup vody do vzduchové 

trubice koncovky pistole.

3 Koncovku pistole A-dec vyjmete jejím přímým vytažením z držáku.
















