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Uživatelská příručka 

 

 



                           

 

 
Obsah balení 

• Světlo Smile Lite 
• Polarizační filtr <<Style LENSE>> 
• Síťový adapter + mini USB kabel 
• Mikro-vláknový hadřík 
• Uživatelská příručka 

 
Právě jste zakoupili << Smile Lite >>, světlo pro zachycení odstínů, gratulujeme Vám 
za Vaši volbu. Než začnete zařízení používat, pečlivě si přečtěte následující pokyny. 
 
 
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 
Nabijte Vaše světlo Smile Lite po dobu 4 hodin ze sítě pomocí dodaného 
příslušenství. Připojte mini-USB kabel do konektoru (1) umístěného z boku světla 
Smile Lite, druhý konec kabelu přímo do USB portu počítače nebo síťového adaptéru 
zasunutého do elektrického rozvodu. Pokud se baterie dobíjí, bliká zelené světlo (2), 
po plném nabití svítí nepřerušovaně. 
 
Poznámka 1: při vybité baterii je doba nabíjení 4 hodiny 
 
Poznámka 2: Li-Ion baterie umožňuje přibližně 4 hodiny nepřerušeného provozu 
 
 
POPIS 
Smile Lite je LED světlo kalibrované na teplotu 5500°K. Tato kvalita reprodukuje 
přirozené neutrální denní osvětlení. Světlo Smile Lite, vyvinuté pro dentisty, 
umožňuje srovnávání odstínů zubů při nejlepších možných světelných podmínkách 
nezávisle na světle okolí (slunečno nebo zamračeno). 
Cílem je dosáhnout spolehlivosti, jednoduchosti a účinnosti a drasticky redukovat 
riziko omylů.    
 
 
POUŽITÍ 
Jednoduchý spínač << zap./vyp. >> (on/off) umožňuje zapnout a vypnout světlo. Při 
porovnávání odstínů udržujte vzdálenost v rozmezí 10 – 15 cm od zubů. Obdélníkové 
okno Smile Lite umožňuje pozorování jako „přes obrazovku“. 
 
 
POZOR 

1. Na spínač << zap./vyp. >> (on/off) stačí působit malou silou. Při 
nerespektování této rady a opakovaném působení velkého tlaku na spínač, 
může časem dojít ke zničení elektroniky 

2. Tato elektronika nesnese trvalé zapínání / vypínání. Dodržujte pauzu alespoň 
1,5 – 2 sekundy pro změnu stavu << zap. >>  nebo << vyp. >>. Je nutné 
zdůraznit fakt, že opakované mačkání spínače nijak nepomůže ani neurychlí 
funkci zařízení.   

 



                           

 
 
Polarizační filtr (Style LENSE) 
Dejte prosím pozor na jediné možné uchycení polarizačního filtru, který drží na světle 
Smile Lite pomocí třech malých magnetů. Pro správné pochopení montáže filtru, 
který zakrývá oblast LED světel, se prosím podívejte na obrazovou přílohu. Filtr je 
jemná součást, se kterou musí být nakládáno opatrně. NEDOTÝKEJTE se prsty 
vlastního filtru (polarizační folie). 
Polarizační filtr Style LENSE potlačuje odrazy světla (zrcadlové a difúzní) a umožňuje 
uživateli pozorovat zuby zcela novým způsobem v  jejich barvě, hloubce a 
průhlednosti. Neuvěřitelně zlepšuje vizualizaci interních detailů a charakteristik. Pro 
dynamické přizpůsobení odstínu je velmi poučné střídat pozorování zubů s a bez 
polarizačního filtru. 
 
 
ČIŠTĚNÍ 
Jak bylo uvedeno výše, Smile Lite nelze sterilizovat. Mimo to je nutné předcházet 
jakémukoliv kontaktu s vodou nebo jinou tekutinou. Čistit lze pouze jemnou a suchou 
utěrkou nebo podobným mikro-vláknovým hadříkem, který je dodáván s produktem. 
 
 
VAROVÁNÍ 

• Produkt je určen pouze pro profesionální použití - držte dál od dětí 
• Poučte pacienta, aby se nedíval přímo do LED světel 
• Zabraňte jakémukoliv kontaktu Smile Lite s vlhkostí 
• Zabraňte jakémukoliv kontaktu LED světel se zuby, jinými částmi těla nebo 

ostatními předměty 
• Smile Lite NENÍ sterilizovatelný 
• S polarizačním filtrem manipulujte s maximální opatrností a nedotýkejte se 

prsty vlastní fólie 
 
 
Legenda (k obrazové příloze) 
 

1. Zásuvka pro USB kabel 
2. Zelená kontrolka, indikace nabíjení 
3. Spínač zap./vyp. (On/Off) 
4. Polarizační filtr Style LENSE 
5. Magnety (x3) 
6. LED světla (x6) 
7. Šroubky (x3) 

 
 

 
 

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 



                           

 

Obrazová příloha 

 

 

 

 


