
Instructions for use

SVĚTELNÁ POLYMERAČNÍ LAMPA A DETEKTOR PLAKU A KAZU

Návod k použití 



Dear Customer,

Thank you for choosing DENTMATE LEDEXTM WL-090+ Dental curing light.

A lot of researches & developments have gone into the manufacturing of this product. 
We sincerely hope that it will give you many years of trouble-free use. Please read and 
understand all the instructions before using this equipment, and save this instruction 

for use for your reference.

The instruction for use is subject to change without further notice.

One Touch, And You Will Enjoy
The Powerful Light
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1. Symbols Used

1.1. In these instructions for use

If the instructions are not followed properly, the operations 
may lead to hazards for the product or the user/patient.

WARNING

1.2. On the product/packaging

Serial number Catalogue number

Manufacturer Date of manufacture

Class II (AC Adapter)
Consult the 
instructions for use

This shows the Type 
B applied part.

Do not dispose
it with normal
household waste

Recycling Ordinary equipment

EU-representative

Temperature limits

CE marking Keep dry

Atmospheric 
pressure for storage

Storage humidity range
95%

10%

106kPa

50kPa

10° C

40° C

1



2. Product Information

The light has been manufactured with a super-high luminosity 10 W LED. The light 
wavelength of LEDEXTM WL-090+ is between 390-480nm and the light intensity 
is up to 2400mW/cm2. It can cure the composite over 2mm in 2 seconds. These 
characteristics especially enable to phenyl propanedione (PPD) and Lucirine TPO 
photoinitiator.

LEDEXTM WL-090+ dental curing light is characterized by :
• 8 powerful extensive modes including Low, Ramp, Standard, High, Fast Ortho, 

Turbo, Plaque inspect and Caries inspect modes.
• The light guide rod is made from genuine optical fiber and not inferior acrylic 

that optimizes light conduction and minimizes loss of light from source to tip. It 
ensures the highest possible intensity of light at the light guide tip.

• Advanced and high efficient cooling heat sink are designed and accompanied 
with over-heating prevention. A thermal protection circuit and safety mode are 
also designed to prevent the light from overheating.

• The automatic memorization of the last operation is another unique feature of the 
light.

• There is a built-in radiometer displaying light intensity.
• Automatic sleep mode saves battery and extends usage time.

2.1. Indications for use
LEDEXTM WL-090+ is a visible curing unit programmed for polymerization of 
dental light cured materials only by dental professionals.
FOR DENTAL USE ONLY!

2.2. Procedure
Please follow the instruction before use. As for handpiece instructions, please 
refer to 2.6-2.7. It is required to use the disposable sleeves to prevent cross 
infection.
Put the sleeve and cover the handpiece before operation. After conducting a 
surgery on a patient, please take off the sleeve and throw away, as the sleeve is 
prohibited to reuse.
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2.3. System components

a b c

d e f g

h i j

lk

LEDEX™ WL-090+ Handpiece

Battery (3.7 V/2500 mAh)

Cradle

1

1

1

Item          Description                     Quantity

a

b

c

m

Power supply(Input AC100~240 V, 
50-60 Hz, output DC5 V/2 A)

Optical fiber light guide rod-
(Ø 11>8 mm)

Optical fiber light guide rod-
(Ø 11>5 mm)

Filter

1

1

1

1

d

e

f

Anti-glare shield

*FINDTM Optical filter

*FINDTM Mirror 

2

1

1

g

h

i

j

Disposable curing light sleeves

Disposable light guide sleeves

Instructions for use

10

20

1

l

k

m

*FINDTM: Fluorescence Inspect and Determine system

Manual

WL-090+
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2.4. Features

MODE : Pressing this button sequentially toggles the 
unit through the 8 curing modes.

TIME : Pressing this button sequentially toggles the unit 
through the serial curing time.

ON-OFF : Press this button to start the handpiece. 
Press this button again to turn on the curing light. 
Pressing this button during the curing cycle wil l 
interrupt and end the cycle. If the unit is in sleep mode, 
press this button will wake the unit and it will display 
with the last mode chosen.

a

b

c

a

c

b
d

The display shows different information to the user.
As shown above, it comprises different zones identified
from top to bottom as follows:

A display of the curing mode selected. 

The output mode icons represent the type of light 
emission.

This is the display of duration seconds of the selected 
curing cycle. During operation, this countdown display 
indicates the remaining activation time until the current 
cycle is completed.
 
A battery charge level indicator is symbolized by a 
ladder with 0 to 5 levels and charging status.

a

b

c

d

2.5. Display

a b

c

WL-090+

4

EN



2.6. Installation and charging

Startup
When receiving the unit, any damages may occur 
during transportation. If necessary, contact your 
supplier.

Handpiece
First of all, this product must be cleaned as normal 
preparation for each patient to prevent cross infection 
(see the chapter 7).
Remove the protective caps from the handpiece which 
should be kept whenever not in use to prevent liquid 
from damaging the LED. Next, insert the light guide into 
the handpiece and ensure the light guide is properly 
inserted.

Battery
We recommend you to charge the battery fully before 
the first use.
Put the battery into the handpiece and rotate clockwise  
until you hear a “click” sound and feel the battery 
clicked into the right place.

Ensure all the segments of the display are shown. The battery supplied is only charged 
to about 60% prior to shipment. Each time, charge it fully before using it.

Click

WL-090+
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1. Connect the power supply to AC100~240 V electronic 
socket and plug-in the connector to the cradle. Put the 
handpiece into the cradle to charge the battery.  

2. When the battery is low, the display of the handpiece will 
glow and show the of low battery sign. 

3. When the battery is charging, the display of the handpiece 
will glow and show the sign of charging battery.

4. When the battery is fully charged, the display of the 
handpiece will be turn off to save power. 

2.7. Operating modes

Select curing programs and curing time. The curing modes and the curing time 
can be individually set. LEDEXTM WL-090+ is equipped with the following 8 curing 
modes for different indications. Use the mode selection button to choose the 
curing programs. The display will change accordingly (see Indicators on the 
handpiece). The device comes equipped with the following pre-set modes :
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Icon Mode Curing time duration 
(sec)  Intensity of light

LOW 10,20,30,40 600 mW/cm2 (+/-15%)

RAMP 5,10,15,20,25,30,35,40 1000 mW/cm2 (+/-10%)

STANDARD 5,10,15,20,25,30,35,40 1000 mW/cm2 (+/-10%)

HIGH 2,4,6,8,10 1800 mW/cm2 (+/-10%)

FAST ORTHO 3,4,5 repeat 10 times 1800 mW/cm2 (+/-10%)

TURBO 2,3,4,5 2400 mW/cm2 (+/-10%) 

PLAQUE 
INSPECT

no timer selected
30 seconds setting only

250 mW/cm2 (+/-15%)

CARIES 
INSPECT

no timer selected
30 seconds setting only

350 mW/cm2 (+/-15%)

LOW

10
RAMP

05
STANDARD

05
HIGH

02
FAST ORTHO

03

Factory settings

INSPECT

PLAQUE

INSPECT

CARIES

TURBO

02
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Light intensity

Recommended Curing Time (on STANDARD mode)

Fill Materials Curing time

Universal composite (2 mm depth) 10 seconds

Universal composite (4 mm depth) 20 seconds

**Generally, these recommendations apply depends on situations. The emission 
window of the light probe is placed directly over the material in order to be polymerized. 
Extend the curing time accordingly to increase the distance between the light source 
and the material.

Recommended curing modes

Mode Application

LOW Tooth and composite resin

RAMP Wide area of composite resin, avoid shrinkage.

STANDARD Most cases.

HIGH For orthodontic or pediatric dentistry,

FAST ORTHO Band materials

TURBO Dental cement, porcelain veneer, fiber post.

PLAQUE INSPECT Ideal for dental plaque inspect. The location of plaque 
or tartar will be changed to red of fluorescence.

CARIES INSPECT
Ideal for caries inspect. The location of caries which has 
caries bacteria will be changed to red of fluorescence. 
If you see the dark spot, it also is caries.
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• While using plaque or caries inspect, please put on 5 mm light guide rod, it 
is the best size to check plaque and caries in dark environment and observe 
the pure violet wavelength output through FINDTM optical filter, you can see 
easily and immediately where excavation of caries is.

• While using plaque or caries inspect, please turn off dental unit lamp and 
reduce ambient light of clinic, it will avoid other sources of light to ensure that 
the distinction between red and green fluorescence is clearly maintained.  
The plaque & caries area will be displayed on red fluorescent results. 

• While using plaque or caries inspect, patient can hold the FINDTM Mirror, 
patient is easy to see their plaque or caries via the mirror.

Tips

Red Fluorescence
Plaque or Caries

Green Fluorescence
Healthy dentin 

Clinic lamp
Reduce ambient light

Dental unit lamp
Turn off

FINDTM Mirror
FINDTM  Optical Filter

Dark Spot
Caries

Dentist

Patient
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When the temperature becomes quite high, the display of 
handpiece will glow and show the sign of “Over Heat”. Over 

Heat

When LEDEXTM WL-090 is operated frequently for long 
period of time, the temperature may become too high. 
Therefore, the “Safety” mode function will then be activated 
automatically to prevent the light from overheating. The 
safety mode cuts the light intensity in approx. half and 
extends the irradiation time.

STANDARD

20
S S

Safety status : 

LEDEXTM WL-090+ will sleeps automatically if no operations are performed for three 
minutes, the display will be turn off.

Auto sleep designed :

1. Press button M to switch to sound setting. 

2. In sound setting, press button T to switch between Mute and Unmute.
3. Press button M to return to other mode.

Sound mode

MUTE

3. Contraindications
For patients who are prone to photobiological reactions : 

Do not use the LEDEXTM WL-090+ dental curing light for patients with a history of 
photobiological reactions (including patients with Urticaria solaris or erythropoietic 
protoporphyria) or those who currently have treatments with photosensitising 
pharmaceuticals.
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4. Warnings

The handpiece is intended for the polymerization of light-cured 
materials and is used by trained and qualified professionals, such 
as dentists.

Do not place the device in humid surroundings or any places 
which are close to any liquids.
Do not expose the device to any heat sources. Store the device in 
a safe environment.
• The device could be operated up to a maximum temperature of 

35 °C and up to an altitude of 2,000 m above sea level.
• Do not use the device in the presence of free oxygen, 

anesthetics or flammable substances. 
• The device may interference or interfere with the radio or the 

operation of the equipment nearby. If this happens, reduce 
the interference by reorienting and repositioning the device or 
screening off the immediate environment. The electromagnetic 
radiation emitted from this device is below the recommended 
limits specified by the applicable relevant provisions(EN 60601-
1-2:2007 & EN 60601-1:2006).

• The device requires special precautions with regard to 
electromagnetic compatibility (EMC) and it must be installed 
and operated in strict compliance with the EMC information. 
Especially, do not use the device in the vicinity of fluorescent 
lamps, radio transmitters, remote controls, portable or mobile 
RF communication devices, even if they meet CISPR 8 
requirements.

• Do no t  charge ,  opera te  o r  s to re  the  dev ice  a t  h igh 
temperatures. Comply it with the specified operating and 
storage conditions.

4.1. User

4.2. Ambient conditions



The LEDEXTM WL-090+ Dental Curing Light is an electric device 
designed to meet the worldwide electrical safety standards, which 
includes U.S.A. and Europe, so it’s safe and effective for all dental 
applications. 
To avoid electric shock:
• Do not attempt to open or alter the unit in any way. Only the 

service centers authorized by DENTMATE can open the unit 
housing and repair the device. 

• Do not put any foreign objects into the housing of the unit.
• Use only the LEDEXTM WL-090+ cradle when recharging this 

product.  Never attempt to use any other devices for recharging. 
• Connect the power plug into a suitably grounded and approved 

outlet. When you use an extend cable, make sure the grounded 
line is not interrupted. 

• Always unplug the charging dock before disinfecting. 
• Never use the power supply if the cord has been damaged.

4.3. To avoid electric shock (shock hazard)

As it is the case with all high-performance lights, the high light 
intensity results in a certain heat development. Prolonged 
exposure near the pulp and soft tissues may result in irreversible 
or reversible damage. Therefore, this high-performance curing 
light must be operated by trained professionals.

4.4. Heat development (burn hazard)

Use only original spare parts, particularly DENTMATE batteries 
and charging bases. Do not short circuit battery. Do not store at 
temperatures above 40 °C / 104 °F(or 60 °C / 140 °F for a short 
period). Always store batteries charged. The storage period must 
not exceed 6 months. It may explode if it’s disposed of in fire.

4.5. Battery

Note : At least 10 mm gap between soft tissues and optical fiber 
light guide rod.

12

EN



Only use original DENTMATE components/accessories and spare 
parts : 

Original DENTMATE accessories DENTMATE REF

LEDEX™ WL-090+ Handpiece 3102-1001

Battery (3.7 V/2500 mAh) 2101-0010

Cradle 3102-2001

Power supply (Input AC100~240 V, 50-60 
Hz, output DC5V/2 A)

2103-0008

Optical fiber light guide rod-(Ø 11>8 mm) 2402-0007

Optical fiber light guide rod-(Ø11>5 mm) 2402-0009

Filter 2101-0013

FINDTM Optical filter 2102-0011

FINDTM Mirror 2102-0013

Anti-glare shield 1220-0004

Disposable light guide sleeves 2401-0001

Disposable curing light sleeves 2401-0005

Using other accessories/spare parts may lead to increased 
emission of  e lectromagnet ic inter ference or to reduced 
electromagnetic interference immunity.

4.6. Accessories

4.7. Repairs and defects

Do not use the device if you suspect its damage or defect.

4.8. Transport
Intact devices can be transported by land freight or air freight in 
the original packaging. The applicable requirements must be met.
Defective devices can also be transported by air freight or land 
freight in the original packaging. If the battery is defective, the 
device won’t be able to be transported by air freight under any 
circumstances.
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5.1. During operation, the light should be aimed straightly on the resin to ensure 
solidification effectively.

5.2. Never aim the light directly at unprotected soft tissues because this may lead to 
injury or irritation. Do not aim the light at eyes. Light reflected from the tooth surface 
may also injure eyes. Use the protective shield supplied with the unit or suitable, 
light filtering safety glasses.

5. Precaution

Problem Resolution

Can not turn on the handpiece

Remove the battery and insert it again. If the 
error
persists, please plug-in the power supply to 
cradle and charge the battery at least 10 mins. 
Then push the ON/OFF button again.

Can not charge the battery
Please clean battery contacts. If the error 
persists, please change a new battery.

Display shows “overheat” sign
If the temperature rises up to a really level, 
please wait a moment and then use it again.

Display shows “Error 1” sign
LED module is unnormal, please call your 
qualified technician.

The intensity is too low
If the result of intensity test in Standard mode 
is under 700 mW/cm2, and the output is too 
low,please contact with your dealer.

6. Troubleshooting
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7. Daily Maintenance
Read this entire section before cleaning the unit. This product must be cleaned as 
normal preparation for each patient to prevent cross infection.
The use of the sleeve is an additional precautionary measure against contamination 
and does not substitute disinfection of the device.
After using, remove the sleeve. Clean the optical light guide rods and the handpiece 
with cloth moisture with alcohol or cleaner. Keep solvents or flammable liquids from 
the unit because they may damage its plastic housing.
Always keep the charger, handpiece and light guide well. Moisture may cause 
electrical short-circuit or dangerous malfunction.

1. The curing time interval should exceed 5 seconds 
for each cycle.

2. Verify the radiometer sensor which can impact the 
accuracy of the measurement. The surface of sensor 
area can be wiped with a cotton swab with alcohol.

3. Careful ly hold the unit, so the Light Guide 
Attachment is aligned with the radiometer sensor 
and centered within the white circle provided.

STANDARD

05

Tips:
Optical fiber light guide must be horizontal 
alignment in the middle of the sensor area.

Test the Light Guide Attachment with the Radiometer

Verify the LEDEXTM WL-090 performance each time before using the radiometer 
which is built into the cradle.
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4. While holding the unit, press and release the ON-
OFF Button. The radiometer will then provide a reading 
of the light intensity on the cradle display.

5. Wait till the light is off before moving the Light Guide 
Attachment away from the radiometer sensor. 

1020

Notice:
The WL-090 built-in radiometer is only suitable 
for measuring 8 mm optical fiber light guide rod. 
It will cause incorrect measurement if it uses in 
other sizes of optical light guide rod.

8. Disposal
Comply with your national regulations, guidelines and requirements for the disposal 
of end-of-life electrical equipment and batteries. Specialized dental dealers will be 
pleased to provide you with country-specific information concerning disposal.
This device is provided with a Li-ion battery. For environmental reasons, please 
dispose of the device according to local environmental guidelines or regulations. 
Make sure the product or the battery is not mixed with other types of waste when it 
is disposed of. Prior to disassembly and disposal, your device has to be completely 
reprocessed and must not be contaminated. 

9. Warranty
DENTMATE TECHNOLOGY Co., Ltd. warrants the product to be free of 
manufacturing defects for a period of one year from the date of purchase; this 
is deemed as the date of the invoice. It could be repaired or replaced at its own 
discretion all equipment failures due to manufacturing defects. However,the 
followings are expressly excluded from the warranty:

1. Damage and/or failure of the equipment caused by falling and/or jolting during 
transportation after purchase and/or during the normal use.

2. Damage and/or failure of the equipment caused by natural disasters, such as  
earthquakes, floods, lightning, pollution, incorrect electrical voltage and voltage 
spikes.

3.    Any attempts to open the hand piece will invalidate the warranty.
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10. Product Specifications

Type of Information Specifications

Dental curing light Medical equipment

Device name LEDEXTM

Model number WL-090+ 

Power supply
Input: AC100~240 V, 50-60 Hz 

Output: DC 5 V/2 A

Battery 3.7 V, 2500 mAh, type: Li-ion

Light source 10 W LED

The range of wavelength 390 ~ 480 nm, peak: 405, 460 nm

Radiant intensity Up to 2400 mW/cm² (± 10%)

Hand piece dimensions Ø38 (max.) x L190 mm

Hand piece weight 180 g (with battery & light guide rod)

Cradle dimensions Ø115 (max.) x H68 mm

Cradle weight 140 g

Equipment class (AC Adapter) Class II

Safety IEC 60601-1

EMC(Electro-Magnetic Compliance) IEC 60601-1-2

Protection from electric shock Type B applied part

Protection from ingress of liquids IPX0

Operation
Continuous operation patient application, duty 
cycle 40 seconds ON / 120 seconds OFF on 
STANDARD mode.

Operating environment

Ambient temperature: 

Relative humidity: 

Atmospheric pressure: 

Storage and transport environment

Ambient temperature: 

Relative humidity: 

Atmospheric pressure: 

75%

30% 1.0-atm

0.5-atm

10° C

40° C

50° F

104° F

106kPa

50kPa

95%

10% 1.0-atm

0.5-atm

10° C

40° C

50° F

104° F

106kPa

50kPa
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11. EMC Declaration Of Conformity
Important information regarding Electro Magnetic Compatibility (EMC)
with the increased number of electronic devices such as PC’s and mobile (cellular) 
telephones, medical devices in use may be susceptible to electromagnetic 
interference from other devices. Electromagnetic interference may result in 
incorrect operation of the medical device and create a potentially unsafe situation. 
Medical devices should not interfere with other devices, too.
In order to regulate the requirements for EMC (Electro Magnetic Compatibility) 
with the aim to prevent unsafe product situations, the EN60601-1-2:2007 
standard has been implemented. This standard defines the levels of immunity 
to electromagnetic interferences as well as maximum levels of electromagnetic 
emissions for medical devices.
This medical device manufactured by DENTMATE conforms to thisEN60601-
1-2:2007standard for both immunity and emissions. Nevertheless, special 
precautions are needed to be observed:

• Do not use mobile (cellular) telephones and other devices which generate 
strong electrical or electromagnetic fields near the medical device. This may 
result in incorrect operation of the unit and create a potentially unsafe situation. 
Keep a minimum distance of 7 m. Verify correct operation of the device in case 
the distance is shorter.
Further documentation in accordance with EN60601-1-2:2007 is available within 
this manual referring to section “Manufacturer’s Declaration”.
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12. Manufacturer’s Declaration
The LEDEXTM WL-090+ is intended for use in the electromagnetic environment 
specified below. The customer or the user of the LEDEXTM WL-090+ should assure 
that it is used in such an environment.
Electromagnetic Emissions: (IEC60601-1-2)

Emission Test Compliance Electromagnetic Environment 

RF emission 
CISPR 11

Group 1
The LEDEXTM WL-090+ uses RF energy 
only for internal functions. Therefore, this 
RF emission is extremely weak and there 
is little chance of it creating any kind 
of interference whatsoever with nearby 
electronic equipment.

RF emissions 
CISPR 11

Class  A

Harmonic emissions
 IEC 61000-3-2

Class  B
The LEDEXTM  WL-090+ is suitable for 
use in all establishments, including 
domestic establishments and those 
directly connected to the public low 
voltage power supply network that 
supplies buildings used for domestic 
purposes.

Voltage fluctuations/
flicker 
IEC 61000-3-3

Complies
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(IEC60601-1-2)Electromagnetic Immunity: 

Immunity test
IEC60601-1-2
test level

Compliance
level 

Electromagnetic  
environment-guidance

Electrostatic
discharge
IEC 61000-4-2

±6 kV contact
±8 kV air

±6 kV contact
±8 kV air 

Floors should be wood, 
concrete or ceramic tile. If floors 
a re  cove red  w i t h  syn the t i c 
material, the relative humidity 
should be at least 30 %.

Electric fast
transient/burst
IEC 61000-4-4

± 2kV for
power supply
lines
±1 kV for input/
output lines

±2 kV for
power supply
lines
±1 kV for input/
output lines

Mains power quality should be 
that of a typical commercial or 
hospital environment.

Surge
IEC 61000-4-5

±1 kV
differential 
mode
±2 kV 
common mode

±1 kV
differential
mode
±2 kV 
common mode

Mains power quality should be 
that of a typical commercial or 
hospital environment.

Voltage 
dips, short 
interruptions 
and voltage 
variations on 
power supply 
input lines 
IEC 61000-4-11

<5 % UT
for 0.5 cycle

<5 % UT
for 0.5 cycle

Mains power quality should be 
that of a typical commercial or 
hospital environment. If the user 
of the LEDEXTM WL-090+ requires 
cont inued opera t ion  dur ing 
power mains interruptions, it is 
recommended that the LEDEXTM 

WL-090+ be powered from an 
uninterruptible power supply or a 
battery.

40 % UT
for 0.5 cycle

40 % UT
for 0.5 cycle

70 % UT
for 0.5 cycle

70 % UT
for 0.5 cycle

<5 % UT
for 5 sec.

<5 % UT
for 5 sec.

Power 
frequency 
(50/60 Hz)
magnetic field
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Power frequency magnetic fields 
should be at levels characteristic 
of a typical location in atypical 
c o m m e r c i a l  o r  h o s p i t a l 
environment.

Note: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.
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Immunity test
IEC60601-1-2
test level

Compliance
level 

Electromagnetic  environment-
guidance

Conducted RF
IEC 61000-4-6

Radiated RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz to 
80 MHz
80 %AM(2 Hz)

3 V/m
80 MHz to 
2.5 GHz
80 %AM(2Hz)

3 Vrms

3 V/m

Portable and mobile RF
communications equipment should 
be used no closer to any part of the 
LEDEXTM WL-090+, including cables, 
than the recommended separation 
d i s t a n c e  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e 
equation applicable to the frequency 
of the transmitter.

Recommend separation distance
d = 1.2 √P 150 kHz to 80 MHz
d = 1.2 √P 80 MHz to 800 MHz
d = 2.3 √P 800 MHz to 2.5 GHz
where P is the maximum output 
power rat ing of  the t ransmit ter 
i n  w a t t s  ( W )  a c c o r d i n g  t o  h e 
transmitter manufacturer and d is the 
recommended separation distance in 
meters (m).

Field strengths from fixed RF
transmitters as determined by an 
electromagnetic site surveyª, should 
be less than the compliance level in 
each frequency rangeb.

Interference may occur in the vicinity 
o f  equ ipment  marked w i th  the 
following symbol

Note1 : At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
Note2 : These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation 
            is affected by absorption and reflection from structures, objects, and people.
1. Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/

cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio 
broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess 
the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site 
survey should be considered. If the measured field strength in the location in which 
the LEDEXTM WL-090+ is used exceeds the applicable RF compliance level above, 
the LEDEXTM WL-090+ should be observed to verify normal operation. If abnormal 
performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting 
or relocating the LEDEXTM WL-090+.

2. Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.
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Recommended Separation Distances:

Recommended separation distance between portable and mobile RF

communications equipment and the LEDEXTM WL-090+

The LEDEXTM WL-090+ is intended for use in an electromagnetic environment in 
which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the 
LEDEXTM WL-090+ can help prevent electromagnetic interference by maintaining 
a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment 
(transmitters) and the LEDEXTM WL-090+ as recommended below, according to the 
maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum 
output power of 
transmitter (W)

Separation distance according to frequency of transmitter
m

150 kHz to 80 MHz
d = 1.2 √P

80 MHz to 800 MHz
d = 1.2 √P

800 kHz to 2.5 GHz
d = 1.2 √P

0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2 2.3
10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

For transmitters rated at a maximum output power not l isted above, the 
recommended separation distance d in meters (m) can be determined using the 
equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum 
output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter 
manufacturer.

Note1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency 
            range  applies
Note2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation 
            is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.
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Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali polymerační lampu DENTMATE LEDEX™ WL-090+.

Přístroj je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje. Pevně věříme, že Vám zajistí mnohaleté 
bezproblémové používání. Prosíme čtěte pozorně tento návod před použitím přístroje. 
Uschovejte tento návod pro další Vaši potřebu.

Tento návod podléhá změnám bez předchozího upozornění.

Jeden dotek – a budete se radovat
z výkonného světla
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1. Použité symboly

1.1.  tomto Návodu k použití

Nejsou-li pokyny dodrženy správně, může vést zacházení s 
přístrojem k ohrožení produktu nebo uživatele/pacienta.

VAROVÁNÍ

1.2. Na produktu/na obalu

 Výrobní číslo Katalogové číslo

Výrobce Datum výroby

Třída II (AC adaptér)
Řiďte se návodem 
k použití

Udává příložnou 
část typ B.

N e v y h a z u j t e  d o 
b ě ž n é h o   d o m . 
odpadu

Recyklace Běžné zařízení

Zástupce pro EU

Omezení teploty

Značení CE Uchovat v suchu

Atmosferický tlak pro 
skladování

Rozsah vlhkosti
95%

10%

106kPa

50kPa

10° C

40° C
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2. Informace o produktu
Světelný přístroj byl vyroben s využitím 10 W LED vyznačující se mimořádně vysokou 
svítivostí. Vlnová délka světelného přístroje LEDEX™ WL-090+ je v rozmezí 390-480 
nm a intenzita světla je až 2400mW/cm2. Světlo lze použít k polymeraci kompozita o 
tloušťce vyšší než 2 mm během 2 sekund, a to díky fotoiniciátorům urychlujícím dobu 
polymerace (fenylpropandion PPD a lucirine TPO).

• LEDEX™ WL-090+ světelná polymerační lampa pro dentální použití se vyznačuje:
• 8 výkonnými obsáhlými režimy Low (nízká intenzita), Ramp (lineárně rostoucí), 

Standard (standardní), High (vysoká), Fast Ortho (pro ortodontické materiály), 
Turbo, Plaque (detektor plaku) a Caries režim (detektor kazu).

• Světlovod je vyroben z právého optického vlákna, nikoliv z akrylátu, ten 
optimalizuje vedení světla a minimalizuje ztráty světla od zdroje ke špičce. Zajišťuje 
nejvyšší možnou intenzitu světla na špičce světlovodu.

• Vyspělá a vysoce efektivní chladicí tepelná jímka byla navržena spolu s ochranou 
před přehřátím. Okruh tepelné ochrany a bezpečnostní režim společně zamezují 
přehřátí světelného přístroje.

• Další jedinečný funkční prvek světelného přístroje představuje automatické uložení 
poslední operace do paměti.

• K dispozici je vestavěný radiometr zobrazující intenzitu světla.
• Automatický režim spánku šetří baterii a prodlužuje dobu používání.

2.1. Indikace k použití

LEDEX™ WL-090+ je vytvrzovací přístroj využívající viditelného záření, určený pro 
polymerizaci dentálních materiálů vytvrzovaných světelným zářením a je určena 
pro použití dentálními specialisty.
URČENO POUZE PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ!

2.2. Postup
Postupovat dle pokynů. Pokyny pro ruční ovladač viz 2.6-2.7. Pro zabránění přenosu 
infekce nutno používat jednorázové návleky. Před použitím nasadit návlek a zakrýt 
ruční ovladač, po zákroku na pacientovi sundat a zlikvidovat.

28

CS



2.3. Komponenty systému

a b c

d e f g

h i j

lk

LEDEX™ WL-090+ ruční ovladač

Baterie (3.7 V/2500 mAh)

Stojánek

1

1

1

Položka Popis                                                      Množství

a

b

c

m

Napájecí zdroj (vstup AC100~240 V, 
50-60 Hz, výstup DC5 V/ 2 A) 1

1

1 
 
1

d

e

f

Kryt proti oslnění

*FINDTM optický filtr

*FINDTM zrcátko 

2

1

1

g

h

i

j

Jednorázové polymerační návleky

Jednorázové detekční návleky

Návod k použití

10

20

1

l

k

m

*FINDTM: detekční systém fluorescence

WL-090+

Světlovod (Ø 11>8 mm)

Světlovod (Ø 11>5 mm)

Filtr

SVĚTELNÁ POLYMERAČNÍ LAMPA A DETEKTOR PLAKU A KAZU

Návod k použití 

Instructions for use
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2.4. Funkce

REŽIM: Stiskem tohoto tlačítka postupně přecházíte 
mezi 8 režimy.

ČAS: Stiskem tohoto tlačítka postupně přecházíte mezi 
časy vytvrzování.

ON-OFF: Zapnout Vypnout: Stiskem zapněte ruční 
ovladač. Opakovaným stiskem se zapne vytvrzovací 
světlo. Opakovaným stiskem během vytvrzovacího cyklu 
se cyklus přeruší a ukončí. Je-li přístroj v režimu spánku, 
stiskem tohoto tlačítka ho probudíte, zobrazí se poslední 
zvolený režim.

a

b

c

a

c

b
d

Displej zobrazuje uživateli různé informace. Jak je
uvedeno výše, obsahuje různé zóny popsané shora dolů:
 

Zobrazení vybraného režimu léčby. 
 

Ikony režimu výstupu představují typ emise světla.
 
Zobrazuje dobu cyklu vytvrzování v sekundách. Během 
provozu odpočítává zvývající aktivační čas do ukončení 
cyklu.
  
5 úrovní stavu nabíjení.

a

b

c

d

2.5. Displej

a b

c

WL-090+
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2.6. Instalace a nabíjení

Spuštění
Po obdržení přístroje zkontrolujte, zda během  přepravy 
nedošlo k nějakému poškození. V případě potřeby 
kontaktujte dodavatele.

Ruční ovladač
Ze všeho nejdříve musí být tento produkt v rámci běžné 
přepravy pro každého pacienta vyčištěn, aby se zabránilo 
přenosu infekce (viz kapitola 7).
Odstraňte ochranné krytky z ručního ovladače. Ty je 
třeba použít vždy, když se jednotka nepoužívá, aby se 
zabránilo poškození LED diody kapalinou. Dále vložte do 
ručního ovladače světlovod a ujistěte se, že je správně 
zasunut.

Baterie
Před prvním použitím doporučujeme úplně nabít baterii. 
Vložte baterii do ručního ovladače a otáčejte jí po směru 
chodu hodinových ručiček, dokud  neuslyšíte cvaknutí a 
neucítíte, že je baterie zacvaknutá na správné místo.

Zkontrolujte, zda jsou zobrazeny všechny segmenty displeje. Dodaná baterie se před 
odesláním nabíjí pouze asi na 60 %. Před každým použitím ji vždy úplně nabijte.

Click

WL-090+
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1. Zapojte napájení do elektrické zásuvky AC100~240 V konektor 
zasuňte do stojánku. Pro nabití baterie vložte ruční  ovladač do 
stojánku.
  

2. Když je baterie málo nabitá, displej ručního ovladače svítí a 
zobrazuje symbol slabé nabité baterie.

3. Při nabíjení baterie displej ručního ovladače svítí a zobrazuje 
symbol dobíjené baterie.

4. Při plném dobití baterie displej ručního ovladače zhasne a 
tím spoří energii.

2.7. Provozní režimy

Zvolte režim vytvrzování a dobu vytvrzování. Režimy vytvrzování a dobu 
vytvrzování lze individuálně nastavit. LEDEX™ WL-090+ je vybaven následujícími 
8 režimy vytvrzování. Displej se odpovídajícím způsobem změní (viz indikátory na 
ručním ovladači). Zařízení je vybaveno následujícími přednastavenými režimy.
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Obr. Režim Doba vytvrzování
(sek.) Intenzita světla

LOW 10,20,30,40 600 mW/cm2 (+/-15%)

RAMP 5,10,15,20,25,30,35,40 1000 mW/cm2 (+/-10%)

STANDARD 5,10,15,20,25,30,35,40 1000 mW/cm2 (+/-10%)

HIGH 2,4,6,8,10 1800 mW/cm2 (+/-10%)

FAST ORTHO 3,4,5 opakovat 10x 1800 mW/cm2 (+/-10%)

TURBO 2,3,4,5 2400 mW/cm2 (+/-10%) 

PLAQUE 
INSPECT

časovač není nastaven
pouze 30 sekund

250 mW/cm2 (+/-15%)

CARIES 
INSPECT

časovač není nastaven
pouze 30 sekund

350 mW/cm2 (+/-15%)

LOW

10
RAMP

05
STANDARD

05
HIGH

02
FAST ORTHO

03

Tovární nastavení

INSPECT

PLAQUE

INSPECT

CARIES

TURBO

02
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Intenzita světla 

Doporučená doba vytvrzování (v režimu STANDARD)

Výplňové materiály Doba vytvrzování

Univerzální kompozit (2 mm hloubka) 10 sekund

Univerzální kompozit (4 mm hloubka) 20 sekund

**Obecně platí, že tato doporučení závisejí na situaci. Ústí světlovodu vyzařující světlo 
je umístěno přímo nad materiálem, aby došlo k jeho polymerizaci. Dobu vytvrzování 
přizpůsobte vzdálenosti od zdroje světla k materiálu.

Doporučené režimy vytvrzování

Režim Použití

LOW Zuby a kompozitní pryskyřice.

RAMP Široké spektrum kompozit, zabraňuje smrštění.

STANDARD Většina případů.

HIGH Pro ortodontickou a pediatrickou stomatologii.

FAST ORTHO Ortodoncie – vazba zámků, kroužků apod.

TURBO Cementování, keramické fazety, čepy.

PLAQUE INSPECT
Ideální pro detekci plaku. Lokalizace zasažených míst 
plakem nebo zubním kamenem je zvýrazněna červenou 
fluorescenční barvou.

CARIES INSPECT
Ideální pro detekci kazu. Lokalizace je zvýrazněna 
tmavým místem nebo červenou fluorescenční barvou v 
případě přítomnosti kariézních baktérií.
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• Při použití detekce plaku nebo kazu, nasaďte 5 mm světlovod, který je 
ideální pro kontrolu plaku a kazu v tmavém prostředí a pozorujte čistě 
fialové emitované světlo přes optický filtr FINDTM a tím okamžitě lokalizujete 
přítomnost kariezních míst.

• Při použití detekce plaku a kazu zhasněte světlo nad zubní soupravou a 
zredukujte světlo v prostoru. Redukcí všech zdrojů světla snadno rozlišíte 
rozdíl oblastí mezi červeným a zeleným fluorescenčním světlem. Oblast 
zasažená plakem & kazem bude zářit červenou fluorescenční barvnou. 

• Současně může pacient sám držet zrcátko FINDTM a sledovat také s Vámi místa, 
která jsou zasažená plakem.

Tipy

 

FINDTM 
FINDTM 

Osvětlení

Světlo soupravy
Vypnout

Optický filtr

zrcátko

Zelená flurescence
Zdravý dentin

Červená fluorescence
Plak nebo kariezní bakterie

Tmavá oblast
Kariezní oblast

Zredukujte osvětlení místnosti

Zubař

Pacient
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Přehřátí. Jestliže teplota příliš stoupne, rozsvítí se displej 
ručního ovladače a zobrazí se na něm symbol značící přehřátí.Over 

Heat

Když je LEDEX™ WL-090+ často provozován po dlouhou dobu, 
může být teplota příliš vysoká. Proto bude poté automaticky 
aktivována funkce “Safety”, aby se zabránilo přehřátí světla. 
Bezpečnostní režim omezuje intenzitu světla přibližně na 
polovinu a prodlužuje dobu ozařování.

STANDARD

20
S S

Bezpečný stav:

LEDEX™ WL-090+ automaticky přejde do režimu spánku, jestliže po dobu tří minut 
nedojde k žádné činnosti. Displej se vypne.

Navržený automatický režim spánku:

1. Stiskem tlačítka M přepnout pro volbu zvuku. 

2. V nastavení stisknout T pro přepínání Mute/ztlumit a Unmute/zrušit ztlumení.

3. Stiskem tlačítka M pro návrat do jiného režimu.

Zvukový režim

MUTE

3. Kontraindikace
U pacientů, kteří jsou náchylní k fotobiologickým reakcím:

Napoužívejte LEDEX™ WL-090+ u pacientů s anamnézou fotobiologických reakcí (včetně 

pacientů s uricaria solaris, kopřivkou ze sluníčka, nebo erytropoetickou protoporfyrií) 

nebo u pacientů, kteří se v současné době léčí fotosenzibilizujícími léčivy.
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4. Pozor

Ruční ovladač je určen k polymeraci světlem vytvrzených materiálů a 
smí ho používat pouze vyškolený a kvalifikovaný odborník, například 
zubař.

Přístroj neumisťujte do vlhkého prostředí nebo na místa, která jsou 
v blízkosti tekutin.
Zařízení nevystavujte působení žádného zdroje tepla. Zařízení 
ukládejte v bezpečném prostředí.
• Zařízení lze provozovat až do maximální teploty 35 °C a do výšky 

2,000 m nad mořem.
• Nepoužívejte zařízení v přítomnosti volného kyslíku, anestetik 

nebo hořlavých látek. 
• Zařízení  může ovl ivňovat nebo rušit  rádio nebo provoz 

zařízení v jeho blízkosti. Pokud k tomu dojde, omezte rušení 
přesměrováním a přemístěním zařízení nebo odstítěním 
bezprostředního okolí. Elektromagnetické záření vyzařované 
z tohoto zařízení je pod doporučenými limity uvedenými v 
příslušných ustanoveních (EN 60601-1-2:2007 & EN 60601-1:2006).

• Zařízení vyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření, pokud jde o 
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), a musí být instalováno 
a provozováno v přísném souladu s informacemi o EMC. 
Zařízení nepoužívejte zejména v blízkosti zářivek, rádiových 
vysílačů, dálkových ovladačů, přenosných nebo mobilních 
vysokofrekvenčních komunikačních zařízeních, i když splňují 
požadavky CISPR  8.

• Zařízení nenabíjejte, neobsluhujte ani neuchovávejte při vysokých 
teplotách. Dodržujte stanovené provozní a skladovací podmínky.

4.1. Uživatel

4.2. Okolní podmínky
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Zařízení LEDEX™ WL-090+ je elektrické zařízení navržené tak, aby 
splňovalo všechna stomatologická použití.
Jak předcházet úrazu elektrickým proudem:
• Nepokoušejte se zařízení žádným způsobem otevírat. Otevřít 

kryt a opravovat zařízení smí jen autorizovaná servisní střediska. 
Do krytu nevkládejte žádné předměty.

• Při nabíjení tohoto produktu používejte pouze stojánek LEDEX™ 
WL-090+. Nikdy se nepokoušejte použít k dobíjení jiná zařízení.

• Připojte zástrčku do vhodně uzemněné a schválené zásuvky. 
Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že uzemňovací 
vedení není přerušeno.

• Před prováděním dezinfekce vždy odpojte nabíjecí dok. 
• Pokud je kabel poškozen, nikdy jej nepoužívejte.

4.3. Jak předejít úrazu elektrickým proudem

Stejně jako u všech vysoce výkonných světel vede vysoká intenzita 
světla k vývoji tepla. Dlouhodobá expozice v blízkosti pulpy a 
měkkých tkání může vést k nevratnému nebo vratnému poškození. 
Toto vysoce výkonné vytvrzovací světlo musí proto obsluhovat 
vyškolení odborníci.

4.4. Vývoj tepla (nebezpečí popálení)

Používejte pouze originální náhradní díly,  zejména baterie 
LEDEX™ WL-090+ a nabíjecí základny. Baterie se nesmí zkratovat. 
Neskladujte při teplotách nad 40°C/104°F (nebo po krátkou dobu nad 
60°C/140°F). Baterie vždy ukládejte nabité. Doba skladování nesmí 
přesáhnout 6 měsíců. Při likvidaci v ohni může explodovat.

4.5. Baterie

Poznámka: nejméně 10 mm mezera musí být mezi měkkými 
tkáněmi a světlovodem.
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Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly DENTMATE: 

Originální příslušenství DENTMATE DENTMATE REF

LEDEX™ WL-090+ ruční ovladač 3102-1001

Baterie (3.7 V/2500 mAh) 2101-0010

Stojánek 3102-2001

Napájení (vstup AC100~240 V, 50-60 Hz, 
výstup DC5V/2 A) 2103-0008

Světlovod-(Ø 11>8 mm) 2402-0007

Světlovod-(Ø 11>5 mm) 2402-0009

Filtr 2101-0013

FINDTM Optický filtr 2102-0011

FINDTM Zrcátko 2102-0013

Kryt proti oslnění 1220-0004

Jednorázový návlek na světlovod 2401-0001

Jednorázový návlek na vytvrzovací lampu 2401-0005

Použití jiného příslušenství/náhradních dílů může vést ke zvýšené 
emisi elktromagnetického rušení nebo ke snížení odolnosti vůči 
elektromagnetickému rušení.

4.6. Příslušenství

4.7. Opravy a závady

Pokud se zdá, že je zařízení poškozené nebo vadné, nepoužívejte 
ho.
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4.8. Doprava
Neporušená zařízení mohou být přepravována pozemní nebo 
leteckou dopravou v původním obalu. Musí být splněny příslušné 
požadavky. Vadná zařízení lze také přepravovat leteckou nebo 
pozemní dopravou v původním obalu. Je-li baterie vadná, nelze v 
žádném případě přepravovat leteckou dopravou.

5.1. Během provozu je třeba mířit světlem na pryskyřici, aby se zajistilo účinné 
ztuhnutí.

5.2. Nikdy světlem nemiřte přímo na nechráněné měkké tkáně, protože by to mohlo 
vést ke zranění nebo podráždění. Nemiřte světlem do očí. Oči může poškodit i světlo 
odražené od povrchu zubu. Používejte ochranný štít dodaný se zařízením nebo 
vhodné ochranné brýle s optickým filtrem.

5. Bezpečnostní opatření

Problém Řešení

Ruční ovladač nelze zapnout

Vyjměte baterii a znovu ji vložte. Pokud chyba  
trvá, připojte stojánek ke zdroji a nechte baterii 
nabíjet alespoň 10 minut, poté znovu stiskněte 
tlačítko ON/OFF.

Baterii nelze nabít
O č i s t ě t e  k o n t a k t y  b a t e r i e .  P o k u d  c h y b a 
přetrvává, použijte novou baterii.

Displej zobrazuje “overheat”
Pokud teplota příliš vzroste, počkejte chvíli, aby 
ochladla.

Displej zobrazuje “Error 1”
Modul LED se nechová standardně, kontaktujte 
kvalifikovaného technika.

Intenzita je příliš nízká
Jestliže je výsledek testu intenzity v režimu 
Standard nižší než 700 mW/cm2 a výkon je příliš 
nízký, obraťte se na svého prodejce.

6. Odstraňování poruch
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7. Denní údržba
Před čištěním zařízení si přečtěte celou tuto kapitolu. Tento produkt musí být očištěn 
v rámci běžné přípravy pro každého pacienta pro zabránění křížové kontaminace.
Použití návleku je dalším preventivním opatřením proti kontaminaci a nenahrazuje 
dezinfekci zařízení.
Po použití sejměte návlek. Optické světlovody a ruční ovladač očistěte utěrkou 
navlhčenou alkoholem nebo čisticím prostředkem. Na zařízení nepoužívejte 
rozpouštědla nebo hořlavé kapaliny, protože by mohly poškodit plastový kryt. Vždy 
dobře udržujte nabíječku, ruční ovladač i světlovod. Vlhkost může způsobit elektrický 
zkrat nebo nebezpečnou poruchu.

1. Doba polymerace by měla přesáhnout 5 sekund na 
každý cyklus.

2. Ověřte snímač radiometru, který může ovlivnit 
přesnost měření. Povrch senzorové plochy lze otřít 
vatovým tamponem s alkoholem.

3. Opatrně držte zařízení tak, aby byl nástavec 
světlovodu zarovnán se snímačem radiometru a 
vystředěn uvnitř bílého kruhu.

STANDARD

05

Tipy:
Světlovod musí být v horizontální poloze ke středu 
oblasti senzoru.

Vyzkoušejte nástavec světlovodu pomocí radiometru.

Ověřte výkon LEDEX WL-090+ pokaždé před použitím radiometru zabudovaným do 
stojánku.
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4. Podržte ovladač a stiskněte a uvolněte tlačítko ON-
OFF. Radiometr pak poskytne odečet intenzity světla na 
displeji stojánku.

5. Dříve, než odsunete nástavec světlovodu směrem od 
senzoru radiometru, počkejte, dokud nezhasne světlo. 

1020

Poznámka:
Zabudovaný WL-090 radiometr je vhodný pouze 
pro měření 8 mm světlovodu. Pokud se použije u 
jiných velikostí světlovodu, nebude měření správné 
a přesné.

8. Likvidace
Dodržujte vnitrostátní předpisy, směrnice a požadavky na likvidaci elektrických 
zařízení a baterií s ukončenou životností. Specializovaní prodejci dentálních produktů 
vám rádi poskytnou informace o konkrétní likvidaci pro danou zemi. 
Toto zařízení je vybaveno baterií Li-ion. Z důvodu ochrany životního prostředí 
zlikvidujte zařízení v souladu s místními směrnicemi nebo předpisy pro ochranu 
životního prostředí. Při likvidaci se ujistěte, že produkt nebo baterie nejsou smíchány 
s jiným druhem odpadu. Před demontáží a likvidací musí být zařízení kompletně 
reprocesováno (očištěno, omyto atd.) a nesmí být kontaminováno.

9. Záruka
DENTMATE TECHNOLOGY Co.,  Ltd.  zaručuje,  že výrobek nebude po dobu 
1 roku ode dne zakoupení vykazovat žádné výrobní vady, přičemž za tento 
den se považuje datum uvedené na faktuře. Výrobce podle vlastního uvážení 
zajistí opravu nebo výměnu všech poruch zařízení, které budou následkem 
výrobních vad. Záruka se nicméně výslovně nevztahuje na následující situace: 

1. Poškození a/nebo selhání funkce zařízení následkem pádu a/nebo otřesů během 
přepravy po zakoupení a/nebo během běžného používání.

2. Poškození a/nebo selhání funkce zařízení následkem přírodních katastrof, jako je 
zemětřesení, povodně, zásah bleskem, znečištění, nesprávné elektrické napětí a 
napěťové špičky.

3. Vyvarujte se otevírání ručního ovladače, v takovém případě záruka pozbývá 
platnosti.
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10. Specifikace produktu
Druh informací Specifikace

Dentální vytvrzovací světlo Zdravotnický prostředek

Název prostředku LEDEXTM

Číslo modelu WL-090+ 

Napájecí zdroj
Vstup: AC100~240 V, 50-60 Hz 
Výstup: DC 5 V/2 A

Baterie 3.7 V, 2500 mAh, typ: Li-ion

Světelný zdroj 10 W LED

Rozsah vlnových délek 390 ~ 480 nm, špička: 405, 460 nm

Intenzita záření Až 2400 mW/cm² (± 10%)

Rozměry ručního ovladače Ø38 (max.) x L190 mm

Hmotnost ručního ovladače 180 g (s baterií & světlovodem)

Rozměry stojánku Ø115 (max.) x H68 mm

Hmotnost stojánku 140 g

Třída zařízení (AC Adapter) Třída II

Bezpečnost IEC 60601-1

EMC(Elektromagnetická shoda) IEC 60601-1-2

Předcházení úrazu el proudem Příložná část typu B

Ochrana před vniknutím kapalin IPX0

Provoz
Nepřetržité použití, pracovní cyklus 40 sek. 
ON (ZAP) / 120 sekund OFF  (VYP) při režimu 
STANDARD.

Provozní prostředí

Teplota prostředí: 

Relativní vlhkost: 

Atmosferický tlak: 

Skladovací a přepravní prostředí

Teplota prostředí: 

Relativní vlhkost: 

Atmosferický tlak: 

75%

30% 1.0-atm

0.5-atm

10° C

40° C

50° F

104° F

106kPa

50kPa

95%

10% 1.0-atm

0.5-atm

10° C

40° C

50° F

104° F

106kPa

50kPa
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11. Prohlášení o shodě EMC
Důležité informace týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC)
se vrzůstajícím počtem elektronických zařízení, jako jsou PC a mobilní telefony, 
mohou být používané zdravotnické prostředky náchylné k elektromagnetickému 
rušení z jiných zařízení. Elektromagnetické rušení může mít za následek nesprávné 
fungování zdravotnického prostředku a může způsobit nebezpčenou situaci. 
Zdravotnické prostředky také nesmí rušit jiná zařízení.
Aby bylo možné regulovat požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 
s cílem zabránit nebezpečným situacím prostředku, byla zavedena norma EN60601-
1-2:2007. Tato norma stanoví úrovně odolnosti vůči elektromagnetickým rušením a 
maximální úrovně elektromagnetických emisí pro zdravotnické prostředky. 
Tento zdravotnický prostředek splňuje normu EN60601-1-2:2007 jak po stránce 
odolnosti, tak emisí. Je však třeba dodržovat zvláštní opatření:

• V blízkosti zdravotnického prostředku nepoužívejte mobilní telefony a jiná 
zařízení, která vytvářejí silná elektrická nebo elektromagnetická pole. Mohlo by 
dojít k nesprávnému fungování prostředku a vzniku potenciálně nebezpečné 
situace. Dodržujte minimální vzdálenost 7 m. Ověřte správnou funkci zařízení v 
případě, že je vzdálenost kratší. 
Další dokumentace v souladu s EN60601-1-2:2007 je k dispozici v tomto návodu s 
odkazem na kapitolu “Prohlášení výrobce”.
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12. Prohlášení výrobce
Zařízení LEDEX™ WL-090+ pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém 
prostředí. Zákazník nebo uživatel zařízení musí zajistit, že zařízení bude používáno 
v takovém prostředí.
Elektromagnetické emise: (IEC60601-1-2)

Emisní test Shoda Elektromagnetické prostředí

RF emise 
CISPR 11

Skupina 1
Zařízení LEDEX™ WL-090+ využívá RF 
energii pouze pro své vnitřní funkce. 
P r o t o  j e  t o t o  v y s o k o f r e k v e n č n í 
vyzařování extrémně slabé a existuje 
jen malá šance, že způsobí jakékoliv 
v z á j e m n é  r u š e n í  s  e l e k t r o n i c k ý m i 
zařízeními v okolí.

RF emise 
CISPR 11

Třída  A

Emise harmonického 
proudu
 IEC 61000-3-2

Třída  B Zařízení LEDEX™ WL-090+ je vhodné 
pro použití ve všech zařízeních, včetně 
domácností a těch, která jsou přímo 
připojena k veřejné síti nízkého napětí, 
která zásobuje budovy používané pro 
domácí účely.

Kolísání napětí/ flikr
IEC 61000-3-3

splňuje
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(IEC60601-1-2)Elektromagnetická imunita: 

Test imunity IEC60601-1-2
Úroveň testu Úroveň shody Elektromagnetická 

kompatibilita

E l e k t r o s t a t i c k ý 
výboj
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV vzduch

±6 kV kontakt
±8 kV vzduch

Podlahy by měly být dřevěné, 
betonové nebo keramické 
dlaždice. Jsou-li podlahy kryty 
syntetickým materiálem, měla 
by být relativní vlhkost alesoň 
30%.

Rychlé elektrické 
přechodové jevy/
jiskry
IEC 61000-4-4

± 2kV pro 
napájecí vedení
±1 kV pro vstup/ 
výstup

± 2kV pro 
napájecí vedení
±1 kV pro vstup/ 
výstup

Kvalita napájení ze sítě by 
měla odpovídat typickému 
komerčnímu nebo nemoc- 
ničnímu prostředí.

Přepětí
IEC 61000-4-5

±1 kV
d i f e r e n c i á l n í 
režim
±2 kV 
běžný režim

±1 kV
d i f e r e n c i á l n í 
režim
±2 kV 
běžný režim

Kvalita napájení ze sítě by 
měla odpovídat typickému 
komerčnímu nebo nemoc-
ničnímu prostředí.

Poklesy napětí, 
krátká přerušení a 
kolísání napětí na 
vstup. zdroji IEC 
61000-4-11

<5 % UT
pro 0.5 cyklu

<5 % UT
pro 0.5 cyklu Kvalita napájení ze sítě by 

měla odpovídat typickému ko-
merčnímu nebo nemocničnímu 
prostředí. Vyžaduje-li uživatel  
LEDEX™WL-090+ 
nepřetržitý provoz během 
výpadků napájení  ze  s í tě , 
d o p o r u č u j e m e  n a p á j e n í  z 
n e p ř e r u š i t e l n é h o  z d r o j e 
napájení nebo z baterie.

40 % UT
pro 0.5 cyklu

40 % UT
pro 0.5 cyklu

70 % UT
pro 0.5 cyklu

70 % UT
pro 0.5 cyklu

<5 % UT
pro 5 sek.

<5 % UT
pro 5 sek.

Napájecí frekvence 
(50/60 Hz)
magnetické pole 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Výkonová magnetická pole 
b y  m ě l a  b ý t  n a  ú r o v n í c h 
charakteristických pro obvyklé 
k o m e r č n í  p r o s t ř e d í  n e b o 
nemocniční prostředí.

Poznámka: UT je střídavý proud síťového napětí před aplikací testovací úrovně.
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Test imunity IEC60601-1-2
Úroveň testu Úroveň shody Elektromagnetická kompatibilita

RF rušení 
šířené vedením
IEC 61000-4-6

Vyzařované RF 
pole
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz to 
80 MHz
80 %AM(2 Hz)

3 V/m
80 MHz to 
2.5 GHz
80 %AM(2Hz)

3 Vrms

3 V/m

Přenosná a mobliní RF zařízení
by neměla být používána blíže k ja-
kýmkoliv částem LEDEX™ WL-090+ 
včetně kabelů, než je doporučená 
vzdálenost
vypočtená podle frekvence vysílače.

Doporučené vzdálenosti
d = 1.2 √P 150 kHz to 80 MHz
d = 1.2 √P 80 MHz to 800 MHz
d = 2.3 √P 800 MHz to 2.5 GHz
kde P je poměr max. Výstupního 
výkonu (W) vysílače udávaný
výrobcem a doporučené
vzdálenosti (m).

Intenzita pole pevných RF vysílačů
Zjištěná elektromagnetickým
průzkumem1, by měla být menší než 
je  úroveň shody pro každý frekvenční
rozsah2.

Rušení se může vyskytnout v okolí 
z a ř í z e n í  o z n a č e n é m  s y m b o l e m . 

Pozn1: Při 80 MHz a 800 MHz, aplikován vyšší frekvenční rozsah.
Pozn2: Tyto pokyny nemusí platit pro všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je 
ovlivňováno pohlcováním a odrazem od struktur, předmětů a osob.
1. Intenzita pole pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice pro mobilní telefony, 

pozemní rozhlasové (AM a FM) a televizní vysílání, mobilní rádia, amatérská rádia nelze 
s přesností teoreticky předpovědět. Pro posouzení elektromagnetického prostředí kvůli 
pevným vysokofrekvenčním vysílačům by měl být proveden elektromagnetický průzkum 
místa. Pokud naměřená intenzita pole v místě, kde se používá LEDEX překračuje výše 
uvedenou příslušnou úroveň RF, je třeba ověřit normální funkčnost LEDEX. Je-li pozorován 
abnormální výkon, měla by být přijata další nutná opatření, například přeorientování nebo 
přemístění LEDEX™ WL-090+.

2. Ve frekvenčním rozsahu od 150 kHz do 80 MHz by intenzita pole měla být menší než 3 V/m.
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Doporučené separační vzdálenosti:

Doporučená separační vzdálenost mezi přenosným a mobilním RF

komunikačním zařízením a LEDEX™ WL-090+

LEDEX™ WL-090+ je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém 
je vyzařované RF rušení řízeno. Zákazník nebo uživatel LEDEX může předejít 
elektromagnetickému rušení udržováním minimální vzdálenosti mezi přenosnými a 
mobilními RF komunikačními zařízeními  (vysílači) a LEDEX , jak je doporučeno níže, 
podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.

J m e n o v i t ý 
maximáln í  výkon 
vysílače (W)

Separační vzdálenost podle frekvence vysílače (m)

150 kHz to 80 MHz
d = 1.2 √P

80 MHz to 800 MHz
d = 1.2 √P

800 kHz to 2.5 GHz
d = 1.2 √P

0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2 2.3
10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

U vysílačů se jmenovitým výstupním výkonem, který není uveden výše, doporučenou 
separační vzdálenost d v metrech (m) lze určit pomocí rovnice vztahující se na 
frekvenci vysílače, kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle 
výrobce vysílače.

Pozn. 1: Při 80 MHz a 800 MHz aplikována separační vzdálenost pro vyšší frekvenční 
                rozsah.
Pozn. 2: Tyto pokyny nemusí platit pro všechny situace. Šíření elektromagnetických vln 
                je ovlivňováno pohlcováním a odrazem od struktur, předmětů a osob.
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