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• Zařízení musí být instalováno kvalifikovaným zubním technikem 
• Před instalací a použitím tohoto zařízení si přečtěte veškeré pokyny 

uvedené v návodu k použití 
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1. Úvod 
 

Tento přístroj je polymerační lampa s LED technologií (světlo emitující dioda), jehož základem 
je výkonová světlo emitující dioda, světlovod a hlavní jednotka. 

 
 
 

2. Technické údaje 
 

1) Světelný zdroj 
• Vysoký výkon:  1000 mW/cm2  
• Vlnová délka:  420 – 480 nm 
• autonomní provoz: 66 minut (400 expozičních cyklů po 10-ti sekundách) 

 
2) Režim polymerace: Rychlá polymerace – plný výkon po celou dobu polymerace 

následovaný po pomalém startu, trvajícím 3 sekundy* 
• 0 – 20 sekund: 1000 mW/cm2 

 * Zvolený přednastavený čas se začne odečítat po dosažení plného výkonu lampy 
 

3) Dostupné přednastavené časy: 5, 10, 15 nebo 20 sekund 
 

4) Spánkový režim: přístroj není používán po dobu 120 sekund 
 

5) Baterie: Lithiová dobíjecí baterie – Typ: CMICR18650F 
• Kapacita baterie: 3,7 V/2000 mAh 

 
6) Síťový adaptér:  

• Vstup ~100 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz. Pojistka v adapteru: 1 A / 250 V 
 

7) Rukojeť:    
• Rozměry:  šířka 31 mm x hloubka 34 mm x délka 260 mm 
• Váha:  145 g 
• Spotřeba: < 8 W 

 
8) Hlavní jednotka: 

• Ochrana před úrazem elektrickým proudem: třída I / typ B 
• Stupeň krytí proti vniknutí cizího tělesa nebo vody: obyčejné zařízení, bez 

ochrany (IPX0) 
• Bezpečnost v přítomnosti hořlavých anestetik ve směsi se vzduchem, kyslíkem,  

    kysličníkem dusičitým: nevhodný za těchto podmínek 
 
 
 

3. Pracovní prostředí: 
 
1) Teplota prostředí:  5°C – 40°C 
2) Relativní vlhkost: < 80 % 
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4. Části přístroje: 

 

 
 

 
 

Nabíječka ~100 V – 240 V 
 
 
5. Způsob ovládání: 

1) Sejměte červenou ochrannou čepičku a zasuňte světlovod kovovým čepem do rukojeti. 
(Krouživým pohybem zasuňte až do dna otvoru). 

2) Světlovod lze vyjmout otáčením o 360° a autoklávovat do teploty 134°C po dobu 18 minut 
a tlaku 0.22 MPa. 

3) Nasaďte ochranný filtr na světlovod. 
4) Tlačítkem TIME zvolte dobu světelné polymerace.  

K dispozici jsou 4 pracovní režimy: 5, 10, 15 nebo 20 sekund. 
5) Při polymerování nasměrujte světlovod na požadované místo polymerace, stlačte tlačítko 

ON/0FF a z rukojeti se ozve pípnutí. Současně se rozsvítí modré světlo (1 W). Po třech 
sekundách se rozsvítí  prudší světlo (5 W) a na digitálním displeji se začne odečítat čas 
k 0, což znamená ukončení pracovního cyklu. 

6) Po použití prosím očistěte světlovod od zbytků kompozit a zajistíte si tak světelný výkon 
při následném použití. 

7) Začne-li během polymerace svítit indikátor baterie, znamená to, že je baterie vybitá. Ihned 
ji nechte nabíjet.  Svítí-li indikátor vybité baterie, je možné lampu použít alespoň 15x (při 
nastavení času 10 sekund) s intenzitou 1000 mW/cm2. 
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6. Nabíjení 
 

1) Základnu propojte s nabíječkou a zapojte ji do rozvodu elektřiny. Světelný ukazatel 
nesvítí. Po zasunutí rukojeti do základny se rozsvítí světlo (oranžové). Jakmile indikace 
zhasne, nabíjení je ukončeno. 

2) Baterii je možno kdykoliv dobít. 
3) Důležité: před prvním použitím, je-li baterie plně nabitá, indikace nabíjení nebude 

svítit. 
 
 
7. Upozornění 
 

1) Přístroj smí být používán pouze v souladu s instrukcemi obsaženými v tomto návodu 
k použití. Odmítáme veškerou zodpovědnost v případě nedodržení tohoto pravidla nebo 
použití přístroje pro jiné účely. 

2) Nikdy nezasouvejte ani se nepokoušejte zasunout kovové předměty do rukojeti ani do 
základny. Může dojít k elektrickému výboji. 

3) Nikdy nepoužívejte přístroj v přítomnosti hořlavých anestetických tekutin, kyslíku nebo 
oxidu dusného. 

4) Nikdy nemířit světelné paprsky produkované přístrojem do očí a to i v případě 
nasazených ochranných brýlí.  

5) Osoby s léčenou sítnicí nebo oční čočkou, osoby po operaci očí, zvláště pak zákalů, musí 
konzultovat se svým očním lékařem před použitím lampy nebo podstoupením léčby. I 
v případě souhlasu se důrazně doporučuje dbát zvýšené opatrnosti, aby silným světlem 
nedošlo k poškození očí. 
Důrazně se doporučuje používat ochranu očí: ochranný filtr (je součástí) a 
ochranné brýle s UV filtrem (nejsou součástí). 

6) Tento přístroj nesmí používat osoba s kardiostimulátorem. 
7) Během práce by měl světlovod mířit přímo na kompozit, aby se dosáhlo polymeračního 

efektu. 
8) Je doporučeno používat originální podstavec a nabíječku protože jiné podstavce a 

nabíječky mohou zničit lithiovou baterii a elektrický obvod. 
9) Odmítáme veškerou zodpovědnost za vady částí nebo příslušenství, které nebyly 

vyměněny výhradně výrobcem. 
10) Nikdy se nedotýkejte dobíjecích kontaktů podstavce nebo kontaktní plochy lampy 

kovovými nebo vodivými předměty, aby nedošlo ke zničení elektronického obvodu nebo 
baterie. 

11) Nepokoušejte se lampu rozebírat. 
  
 
 
8. Denní údržba 
 

1) Pouze světlovod může být autoklávován do teploty 134°C po dobu 18 minut. Ostatní části 
otírat vodou nebo destilovanou kapalinou. Neponořovat. 

2) Po každé operaci vypněte elektřinu a očistěte světlovod od zbytků kompozit. Otřete. 
3) Použití čisticího prostředku může způsobit zkrat. Po čištění a před opětovným použití 

prosím vyčkejte, než přístroj oschne.   
 
 
 
 
 



    

 

ItalDent s.r.o., Rousovická 623/2, 181 00  Praha 8, Tel: 233 552 022, Fax: 233 552 265 

GSM: 774362635, www.italdent.cz, e-mail: info@italdent.cz 

 
9. Předcházení problémům 
 

Problémy Možné příčiny Řešení 
 

Nedostatečný 
světelný výkon 

1. Světlovod není zasunut až na doraz 
2. Ze světlovodu uniká světlo 
3. Na světlovodu zůstaly zbytky kompozitu 
4. Nedostatečná kapacita baterie 

1. Nasaďte jej znovu správně 
2. Vyměňte světlovod 
3. Setřete zbytky kompozitu 
4. Dobijte baterii 

 
Lampa 

nefunguje 

1. Kapacita baterie je vyčerpaná 
2. Lampa pracuje nepřetržitě příliš dlouho a   
je aktivována tepelná ochrana 
3. LED je zničená 

1. Dobijte baterii 
2. Na několik minut přerušte práci  
 
3. Kontaktujte lokálního distributora 

 
 
10. Obsah balení 

 
Hlavní jednotka    1x 
Světlovod    1x 
Ochranná čepička na světlovod  2x 
Nabíječka    1x 
Podstavec    1x 
Návod k použití   1x 

 
 
11. Poprodejní servis 

 
1) Výrobce zajišťuje opravy nefunkčního zařízení způsobené technickými problémy 1 rok 

zdarma. Na baterii a světlovod se záruka nevztahuje. 
2) Je-li nutná oprava, zasáhnout může pouze výrobce zařízení nebo autorizovaný distributor. 
3) Výrobce neodpovídá za škody způsobené neprofesionálními zásahy na zařízení. 

 
  
12. Skladování a doprava 
 

1) S přístrojem by se mělo zacházet opatrně. Uchovávat mimo místa s vibracemi, instalovat na 
stinném, suchém, chladném a větraném místě. 

2) Neskladovat společně s hořlavinami, jedy, žíravinami nebo výbušninami. 
3) Přístroj by měl být uchováván v prostředí s relativní vlhkostí < 80%, atmosférickým tlakem 

v rozmezí od 75 kPa do 106 kPa a teplotách od -10°C do 55°C. 
4) Pokud musí být přístroj přenesen z chladného do teplého prostředí, nesmí být okamžitě 

použit. Před použitím se musí se počkat, dokud přístroj nedosáhne okolní teploty. 
5) Při přepravě zamezte nárazům a otřesům. 
6) Během přepravy nemíchejte přístroj s nebezpečnými předměty. 
7) Během přepravy nenechávejte přístroj na slunci nebo dešti. 

 
 
13. Význam symbolů 

 

 

Zařízení typu B (z hlediska ochrany před úrazem 
elektrickým proudem) 

 
Pozor! Přečtěte si návod. 

 Střídaný proud 
 

Používat pouze ve vnitřních 
prostorech 

 
CE označený výrobek  

Obyčejné zařízení (bez ochrany, z hlediska stupně 
krytí proti vniknutí cizího tělesa nebo kapaliny) 
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14. Ochrana životního prostředí 
 

Toto zařízení neobsahuje žádný škodlivý prvek. Může být zlikvidován v souladu s místními 
zákony. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu designu, technologie a montáže dílů, návodu 
k použití a balení a to bez předchozího upozornění. Je-li nějaký rozdíl mezi vyobrazením výrobku 
a reálným výrobkem, nahlížejte na reálný výrobek. 

 
 
15. Kontaktujte nás 
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Poznámky: 
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