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Uživatelská příručka 

 

 

 

 
Obsah balení 

• Smile Lite MDP 

• síťový adapter s mini-USB konektorem 

• imbusový (šestihranný) klíč pro nastavení držáku telefonu 

• uživatelská příručka 



                           

Právě jste získali lehký Smile Lite MDP (mobilní dentální fotografie), gratulujeme 
Vám za Vaší volbu. Než začnete zařízení používat, pečlivě si přečtěte následující 
pokyny: 
 
DŮLEŽITÉ: Smile Lite MDP je špičkové zařízení, se kterým je potřeba manipulovat s 
velkou péčí. Na problémy vyplývající z nesprávného nebo nevhodného použití se 
nevztahuje záruka (záruka 1 rok). 
Vždy informujte pacienta, aby se při zapnutém přístroji nedíval do svítících LED diod 
- je doporučeno používat ochranné brýle. 
 
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 
Nabijte baterii vašeho Smile Lite MDP pomocí dodaného příslušenství. Připojte mini-
USB kabel do konektoru (4) umístěného pod logem Smile Lite MDP, druhý konec 
kabelu přímo na port USB zapnutého počítače nebo síťového adaptéru. Během 
dobíjení bliká zelené světlo (2). 
Poznámka: doba nabíjení při vybité baterii je přibližně 5 hodin. 
 
ADAPTER PRO CHYTRÝ TELEFON – popis a funkce 
Adapter / držák (6) pro chytrý telefon se nachází na zadní straně přístroje Smile Lite 
MDP a je nastavitelný. Umožňuje umístit libovolný chytrý telefon o šířce 55 až 85 
mm. 
Povolením imbusového šroubku (7) můžete adaptér posunout na kolejnici, abyste 
nastavili správnou výšku pro Váš chytrý telefon - cílem je vycentrovat objektiv 
fotoaparátu v okně (8)  přístroje Smile Lite MDP. 
Neomezujte mechanismus, ale dodržujte následující pokyny: 

1. bez úprav vložte Váš telefon do adaptéru, jak je znázorněno na obrázku A: 
pomocí telefonu otevřete / zvednete horní čelist adaptéru a vložíte jej mezi 
čelisti. Horizontální centrování vašeho telefonu se provede jemným posunutím 
doleva nebo doprava v čelistích adapteru. 

2. jakmile je telefon v adapteru, podívejte se na druhou stranu Smile Lite MDP 
pro kontrolu vertikálního umístění objektivu v okně Smile Lite MDP 

3. odhadněte počet mm, o který budete muset adaptér s telefonem posunout 
nahoru nebo dolů. K tomu slouží stupnice v mm na zadní straně Smile Lite 
MDP 

4. vyjměte telefon z adapteru jemným zatlačením nahoru v ose pružin – obrázek 
B 

5. povolte imbusový / šestihranný šroub (bez úplného vyšroubování) a posuňte 
adapter o počet mm, který jste předtím odhadli 

6. jemně utáhněte šroub 
7. vložte telefon do držáku a zkontrolujte, zda je jeho objektiv správně vertikálně 

vycentrován. Pokud není, opakujte postup od bodu 3 
 
SMILE LITE MDP - popis a funkce 
Smile Lite MDP je osvětlovací přístroj s prvky LED (světlo emitující diody). Na přední 
straně přístroje jsou umístěny tři skupiny diod LED: skupina 8 LED ve středu (10) a 
dvě skupiny 6 LED na stranách (9). 
- tlačítko ON / OFF (zapnuto/vypnuto) je umístěno nahoře (1) Smile Lite MDP 
- stisknutím tlačítek «+/-» (3) v horní části jednotky Smile Lite MDP lze nastavit 
intenzitu osvětlení pro každou skupinu LED (4 stupně) 
- po vypnutí Smile Lite MDP zůstává v paměti poslední nastavení pro další použití 



                           

- když je zapnutá skupina LED diod, držením příslušného tlačítka  «-» po dobu 2 
vteřin tuto skupinu vypneme, zatímco tlačítkem «+» nastavíme tuto skupinu LED na 
plný výkon 
- pokud je váš Smile Lite MDP zapnutý, ale nepoužívá se po dobu 5 minut, 
automaticky se vypne, aby se šetřila baterie 
 
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Následující příslušenství se doporučuje a je k dispozici samostatně: 
Boční difuzory - položka č. 6610 (2ks) - pro boční skupiny LED diod 
Polarizační filtr - položka č. 6620 - pro centrální skupinu LED diod 
Oba difuzory a polarizační filtr jsou vybaveny magnety, což usnadňuje jejich montáž 
a demontáž. 
Poznámka: pod Smile Lite MDP (vedle konektoru mini-USB) najdete 
standardizovanou matici (5), která umožňuje připojit zařízení ke stativu. 
 
TVORBA SNÍMKŮ – tipy a triky 
Přední zuby: 
- pracujte ve vzdálenosti 15-20 cm od objektu 
- ideálně použijte kontrastory (Flexipalette) 
- pracujte v režimu "Auto" s aplikací nativní fotografie vašeho telefonu 
- zapněte boční LED diody (případně použijte difuzory, pokud je máte k dispozici) 
- při přibližování a oddalování od objektu se mění barvy vzhledem k tomu, že se 
fotoaparát přizpůsobuje změně světla. Z tohoto důvodu vytvořte snímek, pokud bude 
na displeji zobrazen co nejvěrněji skutečnosti 
- nastavte potřebné zvětšení obrazu, aby mohl procesor zpracovat informace o 
obrazu zobrazeném na obrazovce telefonu 
- zkontrolujte zuby v horizontální rovině 
- zaostření (nastavte zaostření klepnutím na displej v místě zájmu) 
- exponujte („zmáčkněte“ tlačítko spouště) 
 
Poznámka: u snímků pořizovaných s polarizačním filtrem (volitelné příslušenství) 
zapínejte pouze centrální LED diody. Vyhněte se silnému vnějšímu / dodatečnému 
zdroji světla. 
 
Zadní zuby: 
- pracujte ve vzdálenosti 15-20 cm od objektu 
- použijte retraktor (PhotoCAD) a zrcadlo v případě potřeby 
- zapněte centrální LED diody 
- nastavte potřebné zvětšení obrazu, aby mohl procesor zpracovat informace o 
obrazu zobrazeném na obrazovce telefonu 
- zaostření (nastavte zaostření klepnutím na displej v místě zájmu) 
- exponujte („zmáčkněte“ tlačítko spouště) 

 
 
 

V případě technických problémů kontaktujte prosím dodavatele. 
 

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 
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