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* součást dodávky

Track®-V
Vakuový lis na tepelné tvarování s bezdotykovou kontrolou teploty (EP 1 905 380, předběžným snížením tlaku (předvakuum) a dotykovým 
displejem. 

Modelová deska* pro velmi 
ploše trimované modely

Miska na granulát*, vnitřní Ø 97 mm
vnitřní výška 40 mm
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1 Infračervený středněvlnný zářič s krytem
2 Rukojeť upínacího nástroje na fólie
3 Formovací nádoba pro vložení modelu, misky na 

granulát a modelové desky (Occluform-3, 188 580)
4 Hlavní vypínač
5 Sběrná nádobka

6 Přítlačný kroužek na fólie
7 Síťová přípojka (zadní strana)
8 Okénko senzoru (zakryté) pro dosažení 

přesné teploty
9 Sloupek pro pohyb upínacího nástroje fólie
10 Barevný dotykový displej pro obsluhu všech funkcí
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Technické údaje
Rozměry: výška 315 mm
 šířka 350 mm
 hloubka 370 mm
 váha 11,8 kg

Rozměry fólie: Ø 125 mm 
 síla 0–5,5 mm

Formovací miska: vnitřní Ø 101 mm
 vnitřní výška 42 mm

Napájení:: volty:  ~220–240 (100, 110–120)
 watty:  340 (inkl. Strahler)

Jištění: 2 × T – 2 A (230 / 240 V) nebo
 2 × T – 4 A (100 /115 V)

Technika vytápění: Středněvlnný infračervený zářič s 
 troubou kruhového průřezu

 volty:  ~220–240 (100, 110–120)
 watty:  280–300

Senzor: Bezdotykový infračervený tepelný  
 senzor, programovatelný rozsah
 měření  do 240 °C

Vakuová technika:  s předvakuem
 vakuum 0,8 bar
 výkon v litrech  9 l /min
 hlučnost  < 60 db(A)

Těsnění upínacího nástroje fólie 
(výr. č. 900-2016)

Těsnění formovací nádoby 
(výr. č. 900-2017)

Doporučení
Přístroj používat pouze s  naplněným plnicím granulátem (viz obr.). K  naplnění vysunout upínací 
nástroj na fólie doprava nahoru. Granulát uhladit, přebytečný materiál spadne do okolní prohlubně, 
z níž je možno ho štětečkem odstranit do sběrné nádobky. Granulát nesmí zůstat ležet na těsněních. 

Bezpečnost
Před uvedením do provozu je nutné si přečíst návod k obsluze. Uživatel přístroje je odpovědný za dodržení bezpečnostních před-
pisů. Konstrukce přístroje Track®-V respektuje zákonné normy.

Bezpečnostní upozornění
POZOR! Nebezpečí popálení. Nedotýkat se zářiče, horkého povrchu a horkých fólií! Přístroj používat pouze pod dohledem. Hořlavé látky 
neuchovávat v blízkosti přístroje. Zahřívat a zpracovávat pouze materiál určený k vakuovému tepelnému tvarování.

Určené použití
Přístroj Track®-V může být používán pouze s vhodnými materiály určenými pro tepelné tvarování ve stomatologii o průměru 125 mm 
a síle max. 5,5 mm, k otiskům vhodných modelů. Při nedodržení nemůže výrobce převzít zodpovědnost a záruka zaniká.

Čištění a údržba
Přístroj čistit pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívat ředidla ani jiné čisticí prostředky. Pro zachování plné funkčnosti přístroje by při 
intenzivním používání měla být těsnění vyměněna každý rok. Nové těsnicí kroužky dobře zamáčknout do drážky, aby se netvořily 
nerovnosti.

Pokyny pro instalaci
Pro zamezení vniknutí vlhkosti a prachu do přístroje je nutné jej umístit a skladovat v suchém a bezprašném prostředí. Studený přístroj 
je nutné (po přepravě, skladování a podobně) nechat odstát v pokojové teplotě na cca 2 hodiny, minim. při 15°C, aby se zamezilo vzniku 
kondenzátu.

Uvedení do provozu
Připojit šňůru k elektrické síti (zásuvka na zadní straně) a přístroj je připraven k použití. Při delším nepoužívání je nutné přístroj od sítě 
odpojit.
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Symboly na dotykovém panelu

Zapnutí přístroje
Hlavním vypínačem zapnout přístroj. 
Obrázek na dotykovém panelu upozorňuje na nutnost očištění okénka senzoru. Nečistota by vedla k chybám v měření. Je-li 
potřeba, ofouknout vzduchem nebo očistit vlhkým hadříkem (žádné čisticí prostředky!).

Po několika vteřinách se objeví základní zobrazení.

okénko senzoru

Základní zobrazení

hlavní vypínač

viz návod hlavní 
menu

síla fólie

dopředu 

teplota fólie

seznam
fólií

zpět

doba chlazení

oblíbené OK 
pokračovat

nastavená 
teplota

nová fólie

přerušit smazat

spec. 
funkce

přidat 
oblíbené

nahřívání
vypnuto

volba 
jazyka

změnit
nastavení

nahřívání
zapnuto

Dotykový displej reaguje na lehký dotyk prstu, či tupého 
konce štětce na granulát.

Volba/změna jazyka (přístroj si zvolený jazyk zapamatuje)
Při každém dalším startu se zobrazí naposledy vybraný jazyk. Pro změnu jazyka postupovat následovně:

1. Zvolit „language options“ 
= volba jazyka

2. Zvolit „language“ = jazyk
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Výběr fólie
Příklad fólie Track®-A o síle 1 mm.
Seznam fólií obsahuje všechny fólie ze sortimentu FORESTADENT, které lze zpracovávat v tomto přístroji a které jsou dostupné 
v okamžiku jeho výroby. (Přidání nové fólie, str. 20; Vložení do oblíbených, str. 19).

1. Zvolit „list of foils“  
= seznam fólií 

3. Zvolit „1.0 mm“2. Zvolit „Track®-A“ 4. Ukazatel zvolené fólie2.1. Výběr z fólií

back      menu     continue

zvolená fólie

nastavená teplota doba ochlazování

práce 
s Occluform-3

změna nastavení teploty 
a doby chlazení

menu uložit do oblíbených položek

krok zpět OK, další krok

Tepelné tvarování (viz také strana 18)

1. Zvolena správná fólie? 
Potvrdit.  
 
Jakmile se potvrdí zvolená 
fólie, zobrazí se na displeji 
další pracovní postup. 
 
Další funkce viz strana 18.  
 
TIP: Pro přerušení 
stisknout: X

2. Fólie bude nahřívaná. 
 
Po upnutí fólie přítlačným 
kroužkem (zacvakne na 
místo) pod ohřívač ukáže 
displej její aktuální teplotu.

3. Pozor! Probíhá tepelné 
nahřívání 
 
10° před dosažením 
předepsané teploty zazní 
akustický signál a zobrazí 
se hláška „Thermoform 
when the lights are green!“ 
= Tepelně tvarovat, svítí-li 
zelená.

4. Připraveno k tepelnému 
tvarování.

5. Doba chlazení 
 
Po tepelném tvarování 
probíhá ochlazování.

Ad 2. a 3. krok: Během 
nahřívání lze rameno 
s fólií krátce (max. na 3 
vteřiny) vrátit do výchozí 
pozice, aniž by byl program 
přerušen.
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Ukládání oblíbených položek
Seznam oblíbených položek slouží k vyhledávání nejčastěji používaných fólií. Pro uložení fólie do seznamu oblíbených je nutné 
zvolit vybranou fólii ze seznamu fólií, viz popis v sekci „select foil“ = zvolit fólii. Nové fólie, buď z budoucího sortimentu firmy 
FORESTADENT, nebo ze sortimentu jiných výrobců, se uloží pomocí tlačítka „new foil“ = nová fólie a uloží se do seznamu 
oblíbených.

Po zvolení požadované fólie ze seznamu fólií se objeví displej 1. Pro uložení fólie mezi oblíbené položky zvolit „to favourites“ = 
k oblíbeným položkám.

Doporučení: Je-li některá fólie FORESTADENT uložená v továrním nastavení a zároveň v oblíbených položkách s jiným nastavením, je nutné tu pozměněnou 
uložit jako novou fólii pod jiným názvem, aby nedošlo k záměně.

1. Zvolit „add favourite“  
= přidat k oblíbeným

2. Potvrdit přidání pomocí 
„confirm“ = potvrdit

3. Oblíbená položka se zobrazí 
a může být dále používaná.

1. Zvolit „favourites“  
= oblíbené položky 

2. Zvolit „favourite“  
= položka k vyma-
zání

3. Zvolit „delete favourite“  
= smazat oblíbenou 
položku.

4. Potvrdit smazání pomocí 
„confirm“ = potvrdit

Odstranění z oblíbených položek
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Zadání nových fólií
Nové fólie mohou být jak nové produkty firmy FORESTADENT, tak i fólie jiného výrobce. Uvede-li FORESTADENT na trh nový typ 
fólie, pak jsou na etiketě uvedeny nutné údaje (např. Track® X, síla 1,8 mm, předepsaná teplota 150 °C, doba ochlazování 1 min. 
40 sec.). Fólii je možno uložit zadáním „New foils“ = nové fólie. V případě fólií jiných výrobců je nutno předepsanou teplotu 
a dobu ochlazování vložit prostřednictvím zvláštních funkcí. Nové fólie se uloží do seznamu oblíbených položek, z nějž se také 
vybírají.

Tip: Maximálně vložená teplota je 240°C. Min. doba ochlazování má být 30 vteřin. V opačném případě může dojít k poruše.

1. Zvolit „new foils“  
= novou fólii

2. Vložit „foil name“  
= název fólie

3. Vložit „foil thickness“  
= sílu fólie

4. Vložit „rated temperature“ 
= předepsanou teplotu

5. Vložit „cooling time“ 
= dobu ochlazování

6. Zvolit „favourite“  
= oblíbené

7. Zvolit „new foil“  
= nová fólie

8. Tepelné tvarování fólie

Ad bod 2.: Fólie je uložena v oblíbených položkách, objeví se základní menu.

Změny továrního nastavení fólií
Předepsaná teplota a doba ochlazování mohou být změněny pro jeden proces tepelného tvarování, nebo trvale jako oblíbená 
položka.
Předepsanou teplotu (tovární nastavení) lze změnit maximálně o ±5 °C. Změny se provedou v políčku „selected foil“ = vybrané 
fólie, viz také „select foil“ = výběr fólie a „save favourite“ = uložit oblíbenou položku. (Strany 17 a 19)

1. Zvolit „change“  
= změnit

2. Změnit „rated temperature“ = 
předepsanou teplotu

3. Změnit „rated cooling time“ = 
předepsanou dobu ochlazování

Uložit

Zrušit

4. Tepelně tvarovat nebo uložit 
oblíbenou položku

Tepelně zpracovat jednou se 
změněnými parametry.

Uložit oblíbenou položku. Po 
uložení zůstanou změněné 
parametry a název fólie 
zachovány.
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Zvláštní funkce
Prostřednictvím zvláštních funkcí mohou být tepelný zářič i vakuová pumpa zapínány či vypínány nezávisle na programu. Pro určení 
předepsané teploty fólie (teploty tepelného zpracování fólií) jiného výrobce je nutné zvolit „heating on“ = zapnout ohřev a napnout 
fólii do rámečku, jak je popsáno v sekci „thermoforming“ = tepelné zpracování. Jakmile je fólie vsunuta pod tepelný zářič (a), zářič se 
zapne a senzor změří její teplotu. Pokud má být následně fólie tepelně tvarována, je nutno zvolit „pump on“ = zapnout pumpu.

Nezapomeňte vakuovou pumpu zapínat pouze je-li fólie vysunuta na horní pozici.

Zvolit „special functions“
= zvláštní funkce

Zapnout ohřevVypnout ohřev

Vypnout vakuovou pumpu Zapnout vakuovou pumpu

Pro přezkoušení vhodnosti fólie k tepelnému tvarování vysunout fólii ven (b) a ohmatat tupým nástrojem. Pokud zůstávají 
otisky, je fólie obvykle vhodná k tepelnému tvarování. Tepelný zářič se vypne po vysunutí fólie z oblasti ohřívání, je-li zvoleno 
„heating off“ = vypnout ohřev, nebo senzor

Zobrazované funkce

naměří teplotu > 240 °C. Na displeji se zobrazuje poslední naměřená teplota. Pokud je fólie 
připravená k tepelnému tvarování, odpovídá tato teplota předepsané teplotě. 
Pro určení doby ochlazování změřit čas od doby tvarování. Při prvním použití přezkoušet po 
cca 1 minutě teplotu fólie (pozor, ne dříve, nebezpečí popálení!).
Správné doby ochlazování je dosaženo, když povrch fólie má cca pokojovou teplotu. Fólii je 
možno uložit, jak je popsáno v sekci „enter new foil“ = vložit novou fólii.
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Záruční podmínky
Výrobce poskytuje záruku v souladu se zákonnými národními předpisy. Tato záruka se vztahuje na případy, kdy byl přístroj 
správně používán v souladu s určeným účelem a bylo s ním správně zacházeno v souladu s provozními pokyny. Tato záruka 
se nevztahuje na poškození způsobená běžným opotřebením, nesprávným zacházením a nedodržováním návodu k použití. Na 
jakékoliv stížnosti přesahující záruku nebude FORESTADENT brát zřetel.

V případě reklamace se obraťte na svého prodejce a předložte fakturu nebo dodací list. Reklamace vyřizují pouze autorizované 
osoby, které mají oprávnění poskytnuté firmou FORESTADENT. Veškeré nároky zaniknou, pokud budou stížnosti odstraněny 
výše uvedeným způsobem. O jakémkoli poškození během přepravy musí být neprodleně informován příslušný prodejce.

Řešení závad

závada možná příčina
odstranění závady 
(ZS = zákaznická služba)

přístroj není připraven k provozu, žádné zobrazení 
na dotykovém displeji

závady elektrické zásuvky, zásuvky přístroje nebo 
pojistek

zkontrolovat elektrickou zásuvku, zásuvku přístro-
je a pojistky (u zásuvky přístroje)

tepelný zářič nežhaví upínací nástroj na fólie v nesprávné pozici 
závada tepelného zářiče, jeho vypínače, či základ-
ní desky

upínací nástroj na fólie musí jasně zacvaknout na 
místo pod ohříváním, vyměnit tepelný zářič, jeho 
vypínač či základní desku (ZS)

program reaguje nesmyslně zhroucení programu, vadný program přistroj vypnout a znovu zapnout, znovu nahrát 
tovární nastavení (ZS)

nesmyslné teplotní údaje zašpiněné okénko senzoru, závada senzoru vyčistit okénko senzoru, vyměnit senzor (ZS)

nedostatečné vakuum granulát na těsněních, protržená fólie, opotřebo-
vané těsnicí kroužky, znečištěná či vadná vakuová 
pumpa

odstranit granulát z těsnění, zkontrolovat 
neprostupnosti fólie, vyměnit těsnicí kroužky, 
vyčistit či vyměnit vakuovou pumpu (ZS)

vakuová pumpa neběží slepená membrána, příliš tvrdá membrána při 
pokojové teplotě pod 15 °C

vyčistit membránu (ZS), nechat přístroj cca 2 
hodiny ohřát při pokojové teplotě, a zamezit tak 
tvorbě kondenzátu



according to directives for machines 2006/42/EC 

We

FORESTADENT Bernhard Förster GmbH · Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 · 75172 Pforzheim

declare under our sole responsibility, that the vacuum forming machine

Type: FORESTADENT  Model number: Track® V  

complies with the following regulations: 
guideline 2006/42/EG / directive 2014/30/EU / EN 61010-1 / law for safety of products with decrees /DIN EN 12100/ EN 13849-1

Authorized person for documents

FORESTADENT Bernhard Förster GmbH · Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 · 75172 Pforzheim

Pforzheim, 14.07.2020

Stefan Förster 
Managing director

EC Declaration of Conformity

12

Prohlášení o shodě
Originál je součástí návodu na použití v anglickém jazyce. Kopie vložena zde.



Garantie  •  Warranty  •  Garantie  •  Garanzia  •  Garantía

Gewährleistung: 
Für jedes gelieferte FORESTADENT-Gerät leisten wir gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Garantie auf Material- und Herstellfehler. Diese 
Gewährleistung gilt für einwandfreies Arbeiten gemäß dem Verwendungszweck bei sachgemäßer Behandlung und Beachtung der Hinweise in der 
Gebrauchsanweisung. Schäden, die durch natürliche Abnützung, unsachgemäße Behandlung oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entste-
hen, bleiben von der Garantie ausgeschlossen. Über die zugesagten Gewährleistungen hinausgehende Ansprüche werden von FORESTADENT nicht 
anerkannt.

Bei Beanstandungen wenden Sie sich bitte unter Vorlage der Rechnung/Lieferschein an Ihren Händler. Beanstandungen dürfen in keinem Fall von 
nicht ausdrücklich bevollmächtigten Personen beseitigt werden, da dadurch der Anspruch erlischt. Eventuelle Transportschäden sind umgehend der 
zuständigen Verkaufsstelle zu melden. 

2 Jahre Garantie 
Nur gültig unter Vorlage der Rechnung oder Lieferschein!

Conditions of warranty: 
For every delivered FORESTADENT-unit we provide warranty in accordance with the statutory regulations. This warranty applies where the unit has 
been used correctly in accordance with its designated purpose and handled properly in accordance with the operating instructions. This warranty 
does not apply to damage arising through normal wear and tear, improper treatment and failure to observe the operating instructions. Any complaints 
exceeding the assured warranty will not be recognised by FORESTADENT. 

In case of complaint, please consult your dealer presenting your invoice or delivery note. Any complaints may not be remedied by persons not expressly 
authorised so to do. All claims will become extinct should complaints be remedied in the above manner. The competent sales point must be notified 
immediately of any damage sustained during carriage. 

2 years warranty
only valid in connection with the invoice or delivery note!

Conditions de garantie: 
Chaque appareil FORESTADENT est garanti conformément aux dispositions légales. Cette garantie concerne le fonctionnement parfait des matériels 
vendus à condition que ceux-ci soient bien utilisés pour ce à quoi ils sont destinés et que les consignes d’utilisation les concernant soient respectées. 
Cette garantie ne couvre donc pas les dommages provenant de l’usure normale des matériels, d’une manipulation ou d’une utilisation inappropriée, 
d’un entretien insuffisant ou d’un entretien ne respectant pas les instructions contenues dans le manuel d’utilisation. Il ne sera pas tenu compte des 
exigences de garantie allant au-delà des cas énuméres précédemment. 

Pour toute réclamation, veuillez vous adresser au vendeur contre preuve d’achat: la facture ou le borderau de livraison. 
Les réparations liées à des réclamations éventuelles ne doivent en aucun cas être effectuées par des personnes n’étant pas expressément habilitées, 
car un recours à la garantie ne serait plus possible alors. Dans le cas de dommages intervenus au cours du transport, nous vous prions d’informer 
immédiatement le point de vente où vous vous serez procuré votre appareil. 

2 ans de garantie 
Seulement valable contre présentation de la facture ou le bordereau de livraison!

Condizioni di garanzia: 
Per gli apparecchi FORESTADENT forniamo garanzia conforme alle disposizioni di legge nazionali. Questa garanzia vale se i lavori, secondo lo scopo 
di utilizzo, sono inappuntabili, se il trattamento è stato professionale e se sano state osservate le istruzioni per l’uso. Questa garanzia non è valida per 
guasti dovuti alla normale usura, a un trattamento non corretto, a un utilizzo negligente, a una cura e/o manutenzione insufficienti e perchè non ci si è 
attenuti alle istruzioni per l’uso. Prestazioni oltre a quelle citate, non vengono riconosciute dalla FORESTADENT. 

Per eventuali reclami, La preghiamo di rivolgersi al Suo venditore, munita dei fattura o bolla di consegna. In nessun caso l’oggetto del reclamo deve 
essere riparato da persone non delegate, ie quanto ogni diritto si annulla. Eventuali danni derivanti dal trasporto devono immediatemente venir segnalati 
al luogo di acquisto competente.

2 anni di garanzia 
Solamente valido insieme a fattura o bolla di consegna!

Condiciones de garantía: 
Para los aparatos FORESTADENT concedemos una garantía de acuerdo con las prescripciones legales. Esta garantía vale siempre y cuando el uso 
de la máquina haya sido impecable de acuerdo con el propósito para el cual ha sido construida y siempre que se la haya tratado adecuadamente, 
teniendo en cuenta las advertencias de las instrucciones para el empleo. Quedan excluidos de garantía los daños ocasionados por desgaste natural, 
sobrecarga o manejo inadecuado y/o por un mantenimiento que no responda a las instrucciones para el uso. FORESTADENT no reconoce reclamaci-
ones que excedan la garantía. 

En caso de reclamación, diríjase a su comerciante con la factura o albarán de entrega. Las reclamaciones deben ser atendidas exclusivamente por per-
sonas autorizadas; de otra manera, caducan sus derechos. Eventuales daños de transporte deben ser notificados inmediatamente en el lugar de venta. 

2 años de garantía
Solamente válido en conexión de la factura o albarán de entrega!

DE

GB

FR

IT

ES



U
se

r G
ui

de
 N

o:
 5

1 0
1/

20
20

FORESTADENT (Germany)

Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim (Germany)

Phone: +49 (0) 7231 459-0
Fax: +49 (0) 7231 459-102
info@forestadent.com
www.forestadent.com

FORESTADENT USA

3451 Rider Trail South
Earth City, MO 63045 (USA)

Phone: +1-314-878-5985 
Phone: +1-800-721-4940
info@forestadentusa.com

FORESTADENT S.A.R.L. (France)

5, rue Jacques Peirotes
67000 Strasbourg (France)

Phone: +33 388 356 725
Fax: +33 388 250 366
ServiceClients@forestadent.com
forestadent@wanadoo.fr

FORESTADENT SLU (España)

Oficina Madrid:
General Rodrígo 6
Edificio Germania, 7ª Planta
28003 Madrid (Spain)

Phone: +34 915 34 55 53  (directo)
Phone: +34 915 33 16 17   (oficina)
Fax: +34 915 33 15 67
forestadent@forestadent.es

Oficina Barcelona: 
Passeig dels Ferrocarrils Catalans 97-117
Planta 3 / Oficina 27
08940 Cornella de Llobregat (Spain)

Phone: +34 93 215 30 61 
Fax: +34 93 215 96 38 
forestadent.bcn@forestadent.es
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