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SupraLight „R&S“ 
 

Světelný polymerační přístroj 

 

 
 
 

Návod k obsluze 
 

1. Úvod 
 
Světelná LED lampa určená k polymeraci světlem tuhnoucích materiálů. Personál, který bude přístroj 
obsluhovat, musí být odborně vyškolen. 

 
2. Technické údaje 
 
1) Světelný zdroj 
 Intenzita:  cca 1000 mW/cm

2 
 

Vlnové délky:  420 – 480 nm 
 5 W vysoce výkonná modrá LED dioda 
 
2) Režimy polymerace 

1. Plný výkon po celou dobu polymerace, na displeji mód „01“ 
2. Postupný náběh 5 sekund a plný výkon, na displeji mód „02“ 
3. Pulzní režim: 0,6s zap./ 0,2s vyp./…, na displeji mód „03“ 

  
3) Možnosti časovače: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 nebo 40 sekund 
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4) Spánkový režim:  po přerušení provozu na dobu 120 sekund 
 
5) Baterie:   lithiová dobíjecí, typ:   ICR 18650 
   jmenovité napětí a kapacita:   3,7V/2200mAh 
 
6) Síťový adapter: vstup AC100V – 240V, 50Hz/60Hz 
   výstup DC5V/1A 
 
7) Ruční část:   Rozměry:  25mm x 252mm 
   Váha:  160g 
   Spotřeba: < 8W 
 
8) Základna:   Elektrické zařízení třídy II/typu B 
   Třída ochrany proti vniknutí vody: IPX0 

Zařízení není vhodné pro prostředí s přítomností hořlavých anestetik ve 
vzduchu případně s kyslíkem nebo kysličníkem dusným. 

 
9) Pracovní prostředí: 

Teplota:  5° až 40°C 
   Relativní vlhkost: < 80 % 
   Atmosférický tlak: 70kPa – 106kPa 
 

3. Popis částí 
 

 Optical fiber   = světlovod 
 Light hood  =ochranný filtr 

ON/OFF button  = tlačítko pro zapnutí / vypnutí lampy 
 Display screen   = indikátor módu a nastavení časovače 
 Mode button   = tlačítko pro změnu módu 
 TIME button   = nastavení časovače 
 Battery compartment  = prostor pro baterii 
 Charger indicator  = indikace dobíjení 

Adapter   = síťový adapter 
Charger  = dobíjecí základna 
Socket for power supply= zásuvka pro připojení síťového adapteru 

 
 

4. Instalace 
 
1. Sejměte červenou ochrannou čepičku ze světlovodu, zasuňte kovovou část světlovodu do špičky 
polymerační lampy (krouživým pohybem zasuňte až do dna otvoru). 
2. Nasaďte ochranný filtr na světlovod. 
3. Pokud lampu nepoužíváte nebo potřebujete dobít baterii, odkládejte lampu do dobíjecího stojánku 
(pro dobíjení je nutné připojit konektor síťového adapteru zasunutého do zásuvky elektrického rozvodu 
240V)  
 
 

5. Používání polymerační lampy 
 
Tlačítkem „M“ zvolte potřebný mód. K dispozici jsou následující tři módy. 

1. Plný výkon po celou dobu polymerace, na displeji mód „01“ 
2. Postupný náběh 5 sekund a plný výkon, na displeji mód „02“ 
3. Pulzní režim: 0,6s zap./ 0,2s vyp./…, na displeji mód „03“ 

Tlačítkem „T“ zvolte dobu polymerace. K dispozici je 9 volitelných časů: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 a 
40 sekund. Nasměrujte světlovod na místo polymerace a zapněte lampu tlačítkem „P“. Lampa odpoví 
krátkým pípnutím a svítí modrým světlem podle zvoleného módu. Na displeji se odečítá čas 
polymerace směrem k nule, kdy lampa opět pípne a automaticky se vypne.  
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Během svícení je možno lampu kdykoliv vypnout tlačítkem „P“.  
 
Nízký stav nabití baterie je indikován blikáním displeje. Pokud potřebujete baterii dobíjet, připojte 
konektor síťového adapteru zasunutého do zásuvky elektrického rozvodu 240V. Indikátor dobíjecího 
stojánku se rozsvítí zeleně. Zasuňte polymerační lampu do stojánku. Po dobu nabíjení bude indikátor 
svítit žlutě, po úplném nabití baterie zeleně. 
 
Po použití očistěte světlovod papírovým ubrouskem. 
 
Lampa se automaticky vypíná (zhasne displej) po dvou minutách nečinnosti. „Probudit“ ji lze 
zmáčknutím libovolného tlačítka. 
 
Přibližná hloubka polymerace je 4 mm na 10 sekund svícení. 
 
Světlovod může být sterilizován při teplotě do 135 °C a tlaku 0,22 MPa. 
 
 

6. Upozornění 
 

1) před prvním použitím nabíjejte baterii alespoň 4 hodiny 
2) při polymeraci je nutno svítit přímo na kompozitní materiál 
3) vyvarujte se přímému svícení do očí 
4) pro dobíjení používejte pouze originální dobíjecí základnu, síťový adapter i baterii 
5) nedotýkejte se kontaktů dobíjecí základny ani baterie kovovými předměty (hrozí zničení 

elektroniky nabíječky nebo baterie) 
6) baterii nabíjejte v chladné a ventilované místnosti 
7) nepokoušejte se rozebírat baterii, hrozí krátké spojení nebo vytečení chemických látek 
8) s baterií netřeste ani nebouchejte 
9) pokud nebudete lampu delší dobu používat, skladujte baterii odděleně 

 
Varování: 
Při nepřetržitém svícení po dobu 40 sekund může konec světlovodu dosáhnout teploty až 56°C. 
Neprovádějte žádné úpravy na zařízení bez autorizace výrobce. 
 
  

7. Denní údržba 
1) V autoklávu je možné sterilizovat pouze světlovod. Ostatní části pouze otřete hadříkem 
navlhčeným vodou nebo neutrálním dezinfekčním roztokem. 

 2) Před čištěním je nutné přístroj vypnout. Světlovod očistěte od zbytků pryskyřice. 
3) při čištění nepoužívejte žádné agresivní látky, které by mohly naleptat povrch zařízení nebo 
zneprůhlednit informační displej 

 
 
8. Poruchy, příčina, odstranění 
 
Porucha   Příčina     Odstranění 
 
Lampa nefunguje   1. Baterie je vybitá    1. Dobijte baterii 
    2. Baterie je vadná    2. Vyměňte baterii 

3. Byla aktivována ochrana baterie 3. Zasuňte lampu do dobíjecího 
stojánku 

Display zobrazuje „Er“  Závada elektroniky lampy   Zašlete lampu výrobci/dodavateli 
 
Displej bliká   Nízký stav baterie    Dobijte baterii 
 
Nízká intenzita světla  1. Světlovod není dostatečně zasunutý  1. Zasuňte správně světlovod 
    2. Světlovod je naštípnutý / poškrábaný  2. Vyměňte světlovod za nový 
    3. Na konci světlovodu jsou zbytky pryskyřice 3. Očistěte světlovod 
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Lampa se nedobíjí   1. Není řádně připojen síťový adapter  1. Zkontrolujte připojení síť. adapteru 
    2. Závada adapteru nebo nesprávný adapter 2. Vyměňte adapter za nový / správný 

3. Dobíjecí kontakty jsou znečištěné 3. Očistěte dobíjecí kontakty (pozor 
na možnost vzniku el. zkratu, 
nepoužívejte kovové nástroje)  

 
Malá výdrž baterie   Klesla kapacita baterie   Vyměňte baterii 
 
Indikátor módu při dobíjení bliká Nízké napětí    Blikání zmizí do 15-ti min. dobíjení 
    Zkrat baterie    Vyměňte baterii 
 

 
9. Poprodejní servis 
 
1. Výrobce zajišťuje opravy technického rázu do 1 roku po prodeji zdarma. Baterie a 
světlovod nepodléhá záruce. 
2. Je-li oprava nezbytná, provádí se pouze prostřednictvím výrobce nebo distributora. 
3. Výrobce neručí za neprofesionální zásahy na přístroji 
 

 
10. Doprava a skladování 
 
S přístrojem zacházet opatrně, zamezit otřesům, instalovat a skladovat na stinném, suchém, 
chladném a větraném místě. 
Neskladovat společně s hořlavinami, toxickými látkami, žíravinami nebo výbušninami. 
Skladovat při teplotě prostředí od -10°C do 55°C, relativní vlhkosti < 80 % a atmosférickém tlaku od  
75 kPa do 106 kPa. 
Při přepravě z chladného prostředí je nutno přístroj nechat přizpůsobit pokojové teplotě.  
Při přepravě zamezit zbytečným otřesům. 
Neukládat k nebezpečným věcem během dopravy. 
Při přepravě zamezit dosahu slunce, sněhu a deště 
 
 

11. Ochrana prostředí 
 
Přístroj neobsahuje zdraví škodlivé látky. Používat v souladu s lokálními předpisy. Výrobce si 
vyhrazuje právo změnit design výrobku, nové technologie a součástky, návod na použití a balení. 
Vyobrazení produktu se může lišit od skutečnosti. 
 
 

12. Kontakty 
 
Výrobce: CFPM, 2 Bis Chemin du Loup, 93290 Tremblay-en-France, Tel: +33(0)1 45 91 31 82 
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 

 

 

 
 

V případě technických problémů kontaktujte prosím dodavatele. 
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