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Flexi Light „R&S“ 
Světelný polymerační přístroj 

 
Návod k obsluze 

 
1. Úvod 
Světelná LED lampa určená pro polymeraci světlem tuhnoucích materiálů. Personál, který bude 
přístroj obsluhovat, musí být odborně vyškolen. 
 
2. Bezpečnostní pokyny 
 1) Přístroj smí používat pouze vyškolený profesionál 
 2) Nepoužívat jako osvětlení 

3) Nikdy se nedívat přímo do světla, může dojít k poškození oka. Používat ochrané brýle. 
Vždy pracovat s nasazeným oválným stínidlem. 
4) Pro ochranu zdraví pacienta je nutné lampu zapínat vždy po nasměrování v jeho ústech 
5) Kondenzace par v přístroji je nebezpečná. Při přepravě ze studeného do pokojového 
prostředí je nutné nechat přístroj dostatečně dlouho aklimatizovat 
6) Nepoužívat v blízkosti hořlavých látek (anestetika, kyslík, kysličník dusný) 
7) Nepoužívat v blízkosti zdrojů tepla. Použití ředitel aj. hořlavých látek může přístroj 
znehodnotit. 
8) Přístroj nesmí používat osoba mající srdeční stimulátor nebo jakákoliv osoba, která musí 
používat drobné elektrické přístroje s opatrností 
9) Nepoužívat v případě známých alergických reakcí (včetně urticaria solaris nebo 
protoporphyrie erythropetique) a v případě užívání photosensitivních medikamentů (včetně  
methoxsalenes nebo dymethylchlorotetracycline) 

 
3. Výhody 
 1) Max. výkon 1000mW/cm

2 
 

 2) LED s dlouhou životností 
3) Malé tepelné záření v porovnání s halogenovými svítidly. Nehřeje, větší komfort pro 
pacienta 

 4) Tři vestavěné režimy: 
 - F-FAST – plný výkon 
 - R-RAMP – pozvolný nástup první 2 sek., pak plný výkon 
 - P-PULSE – interval 0,2 sekutndy vždy po 0,8 sekundách plného výkonu 
 5) Nastavitelný časovač na 5, 10, 20, 30, 40 nebo 50 sekund 
 6) Baterie 
 * LCD displej indikuje stav baterie:  „CH“ – nutno dobít 
      „Fu“ – baterie nabitá 

* Zabudovaná nabíječka s kontrolkou 
* El. napájecí šňůra se připojí přímo do základny a neovlivní práci s ruční částí lampy 
* Snadné dobíjení 
7) Režim spánku 
Aktivuje se po 90 sekundách. Stisknout  M pro opětovnou funkci. 
8) Automatické dobíjení 
Jakmile je ruční část lampy zapojena do adaptéru nebo v základně s adaptérem, začne 
automatické dobíjení. Na displeji bliká „CH“. Po dobítí svítí „Fu“ 
9) Automatická paměť 
Po vypnutí si přístroj pamatuje poslední zadané parametry včetně časovače a programu 
10) Bezdrátové použití nebo přímo propojené 
Je-li lampa přímo propojená s adaptérem, sama rozpozná stav nabití baterie a automaticky 
přepne na dobíjení. 
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4. Části výrobku 
Obr. 1: A) Polymerační jednotka 
  B) Základna 
  C) Oválné stínidlo 
  D) Adaptér 
  E) Světlovod 
  F) Mini stínidlo 
  G) Spínač 
  H) Baterie 
Obr. 2:  I) Indikátor funkce 
  J) Tlačítko programu/aktivace po spánkovém režimu 
  K) Čas polymerace 
  L) Tlačítko časovače 
 
5. Instalace 
Krok 1: Li-ion baterie (obr. H) 

Umístěte baterii do polymerační jednotky (obr. A). Objeví-li se na displeji „CH“, je 
nutné baterii dobít 

 Pro nabíjení vyberte a) nebo b): 
a) Propojte napájecí šňůru přímo s polymerační jednotkou 
b) Nasaďte polymerační jednotku do základny,  propojte adaptér se základnou. Při 

nabíjení bliká „CH“. Je-li baterie nabitá, rozsvítí se „Fu“ na displeji. Po nabití 
odpojte adaptér. 

Novou baterii je nutné poprvé nabíjet alespoň po dobu 6 – 8 hodin. Při dalším 
dobíjení se dobíjí pouze 3 – 5 hodin 
 
Upozornění 1: 
Propojí-li se jednotka s adaptérem po spánkovém režimu, displej zobrazí poslední 
použitý polymerační čas. Po 90 sekundách se na displeji rozbliká „CH“ pro dobíjení 
Propojí-li se jednotka s daptérem v případě, že nebyla ve spánkovém režimu, displej 
zobrazí „P“, poté celkovou dobu použití, poté poslední dobu použití. Po nečinném 
režimu (po dobu 180 sekund) se jednotka přepne do spánkového režimu a baterie se 
začne automaticky dobíjet (písmeno „CH“ bliká) 
 
Upozornění 2: 
Životnost baterie prodloužíte, budete-li dobíjet jednotku vždy v okamžiku, kdy bliká 
„CH“. 
„CH“ bliká při dobíjení, „Fu“ svítí v okamžiku plného nabití 
Ukazuje-li se na displeji „CH“ nebo „Fu“, aktivujte jednotku zmačknutím (obr. 2:J). 

 
Krok 2: Instalace oválného stínidla (obr. C) nebo mini stínidla (obr. F) 

Nasuňte přímo na jednotku, dokud nezacvakne. Stínidlo nastavte dle potřeby (rotuje o 
360°) 
Mini  stínidlo – nasuňte na světlovod menším otvorem proti jednotce, otevřeným 
otvorem směrem od jednotky cca 1 mm od konce světlovodu (pro účinnější 
polymeraci).  

 
Krok 3: Instalace světlovodu 
Nasuňte ocelový čep světlovodu do polymerační jednotky. 
 
VOLITELNÉ 
Krok 4: Zapojení napájecího adaptéru (obr. 1:D) 
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Jednotka umožňuje pracovat přímo se zapojeným napájecím adaptérem v případě urgentních zákroků 
a nízkého nabití baterie. Zapojte koncovku do jednotky, přičemž není nutné vyjmout baterii. 
 
 
5. Obsluha 
 1. Navolte program (obr. M) 

Zmačknutím tlačítka vyberte jednu z možností F-FAST, R-RAMP, P-PULSE (viz Výhody) 
 2. Navolte časovač (obr. L) 
 Zmačknutím tlačítka S vyberte požadovanou dobu 

3. Stiskněte spínač (obr. G) pro začátek polymerace. Každých 10 sekund jednotka „pípne“.  
Pro přerušení programu opětovně stiskněte spínač. Po dokončení programu se jednotka sama 
vypne. 
4. Aktivace po spánkovém režimu (obr. J) 
Po 90 sekundách nečinnosti se přístroj automaticky přepne do spánkového režimu. Stiskněte 
M pro opětovnou aktivaci 
5. Nutná polymerace když baterie je vybitá 
Jakmile se rozvítí „CH“ na displeji, je nutné ruční jednotku přímo zapojit do napájecího 
adaptéru. Baterie se musí pak okamžitě dobít. 
 
Upozornění: 
Nedívat se do modrého polymeračního světla!  Neododržením této zásady se mohou 
ohrozit oči personálu i pacienta. 

 
6. Údržba 
1. Před opravou a čistěním je třeba přístroj vypnout. Udržujte světlovod v čistotě event. odstraňte 
nalepené nečistoty jemným hadříkem nebo vatou. Prodloužíte tím životnost světlovodu 
2. Slerilizace: Sterilizujte světlovod po každém použití v autoklávu v saturované vodě při 121°C, 
1kg/cm2 po dobu 30 minut. Dále zchlaďte po dobu dalších 30 minut. 
3. Ostatní příslušenství, jako přenosná jednotka, oválné stínidlo atd., které mohou být kontaminovány, 
je nutné otřít a vydenzifikovat obvyklým způsobem. Nenamáčejte. 
4. Používat baterie dle daných norem 
5. Vyjměte baterii v případě dlouhé nečinnosti 
6. Skladování: 
 Teplota prostředí:  0°C – 40°C 
 Vlhkost :   10% - 90% 
 Atmosferický tlak:  700 – 1060 hpa 
 
7. Poruchy, příčina, odstranění 
 
Porucha   Příčina     Odstranění 
Nesvítí světlovod, displej, - adaptér není připojen nebo baterie - zapojte adaptér nebo vložte  
kontrolky.   není dobře vložena   správně baterii 
    - ruční jednotka nefunguje  - kontaktujte prodejce nebo 
         servis 

- baterie nebo adapter nefunguje - použijte jiný adapter nebo 
baterii 

 
Modré světlo svítí slabě  - světlovod není dobře nasazen  - nasaďte znovu správně 
         světlovod 
    - světlovod má prasklinu  - nasaďte znovu tak, aby 
         prasklina nevadila světlu 
    - světlovod je umazaný zbytky  - očistěte světlovod tupým  
    kompozitu atd.    předmětem 
    - elektronický obvod je rozbitý  - kontaktujte prodejce nebo 
         servis 
LED světlo nefunguje,  - jednotka je přehřátá   - jednotku vypněte a zchlaďte, 
ale displej a kontrolky ano      znovu pak restartujte 
    - řídící jednotka nefunguje  - kontaktujte prodejce nebo  
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         servis 
Displej často zobrazuje  - kapacita baterie není dostačující - nahraďte novou baterií 
„CH“ přesto, že je baterie 
plně nabitá 
 
 
8. Technické údaje 
 
1) Přípojný adaptér 
 Vstup:  AC 100-240 V, 47 – 63 Hz 
 Výstup:  DC 5 V, 3 A 
 Výstupní napětí: 10W MAX 
 
2) Světelný zdroj 
 Model:  High – flux Blue 5 Watt LED 
 Vlnové délky: 430 – 490 nm 
 Intenzita: cca 1000 mW/cm2  
 
3) Baterie 
 Typ:  Li-ion 
 Napětí:  DC 3,7 V 
 Kapacita: 4000 mAH 
 Rozměr: 70 x 38 x 21 mm 
 Váha:  98 g 
 
Příslušenství 
Ruční jednotka  1x 
Základna  1x 
Li-ion baterie  1x 
Oválné stínídlo  1x 
Světlovod (8 mm) 1x 
Přípojný adaptér 1x 
Mini stínidlo (gumové) 2x 
 
9. Záruka 
Přístroj popsaný v tomto návodu byl přezkoušen a odpovídá specifikaci výrobku. 
Na zařízení se vztahuje záruka pokud byl použit za účelem, kte kterému byl sestrojen. Záruka se 
vztahuje na vady materiálu a výroby po dobu 24 měsíců od data prodeje. 
Pro urychlení záruční opravy vyplňte a zašlete registrační kartu v okamžiku zakoupení. 
Podmínky záruky jsou uvedeny na registrační kartě, která je součástí každého přístroje. 
 
10. Likvidace 
V souladu s Direktivou 2002/96/CE z 27. ledna 2003 výrobce stanovil systém likvidace elektrických a 
elektronických zařízení. Uživatel se musí podřídit Direktivě 2002/96/CE ze dne 27. ledna 2003 a 
likvidaci provést dle platných předpisů. 
 
 
Dodavatel do ČR: GACD EXPORT, 25 rue Bleue, 75009 PARIS, FRANCE, Tel. : +33 (0)1 48 01 32 69 

Fax : +33 (0)1 45 23 51 89 

Prodejce v ČR: ItalDent s.r.o., Rousovická 623/2, 181 00  Praha 8, Tel: 233 552 022, Fax: 233 551 165 

 

 

V případě technických problémů kontaktujte prosím dodavatele. 

 


