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Deklaracja CE

Nazwa producenta: DeguDent GmbH
Adres producenta: P.O. Box 1364
                                                63403 Hanau
                                                Niemcy
                                                Telefon: (+49) 6181-5950
                                                www.degudent.com

Dystrybucja:                  Dentsply International Inc.
Prosthetics Division
570 West College Avenue
York, PA 17405-0872
USA
Telefon: (800) 877-0020

Nazwa modelu:                         ShadeStar
Nr modelu:                         DSI
Zgodno  z dyrektyw : MDD 93/42/EEC

Federalna Komisja czno ci  informacje

UWAGA: Niniejszy sprz t zosta  przetestowany i uznany za zgodny
z ograniczeniami dla urz dze  cyfrowych klasy b (Class B) stosownie
do rozporz dzania FCC, cz  15. Ograniczenia s  zapewnieniu
odpowiedniej ochrony przed szkodliwym wp ywem zak óce
powodowanych w instalacjach domowych. Urz dzenie wykorzystuje
i generuje cz stotliwo ci radiowe i je li nie jest ono zamontowane
prawid owo, zgodnie z instrukcjami, mo e powodowa  wyst powanie
szkodliwych zak óce  wynikaj cych z emisji transmisji radiowej.
Nie gwarantuje si  jednak braku zak óce  w przypadku okre lonych
instalacjach. Je li urz dzenie powoduje wyst powanie zak óce
w odbiornikach radiowych lub telewizyjnych (co mo na okre li , wy czaj c
i w czaj c sprz t), zak ócenia mo na stara  si  wyeliminowa , stosuj c
si  do nast puj cych zalece :

• Zmieni  po enie lub ustawienie anteny odbiorczej.

• Zwi kszy  odleg  mi dzy sprz tem i odbiornikiem.

• Pod czy  sprz t do innego gniazdka sieciowego lub obwodu innego ni
zak ócany odbiornik.

• Skontaktowa  si  ze sprzedawc  lub uzyska  pomoc do wiadczonego technika
ds. radiowo-telewizyjnych.

Zgodno  z rozporz dzeniami przemys owymi  Kanada

Niniejsze urz dzenie cyfrowe klasy b jest zgodne z kanadyjsk  norm
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme  la norme NMB-003
du Canada.
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Informacje o sprz cie

ycie:

• Elektro-optyczne urz dzenie do pomiaru kolorów z bów.

Przeciwwskazania:

• Nie dotyczy.

Ostrze enia:

• Nie korzysta  z urz dzenia w pomieszczeniach zagro onych
wybuchem.

rodki ostro no ci:

• Gdy urz dzenie jest w czone, nie patrze  bezpo rednio
w otwór ko cówki pomiarowej.

• Zapozna  si  ze szczegó ami dotycz cymi czyszczenia
i dezynfekcji przedstawionymi w rozdziale Czyszczenie
w niniejszej instrukcji. Wymagany jest r kaw ochronny.

• Urz dzenia nale y u ywa  zgodnie z zaleceniami
firmy X-Rite, Incorporated, w przeciwnym razie
stosowanie urz dzenia mo e sta  si  niebezpieczne
lub konstrukcja mo e ulec uszkodzeniu.

Szkodliwy wp yw:

• Nieznane.

Tryb pracy: Krótkotrwa a praca (mniej ni  1 sekunda).

W urz dzeniu nale y stosowa  tylko baterie alkaliczne „AAA”.

Klasyfikacja IP: IPX0

Ko cówka przeznaczona do jednorazowego stosowania

Zabezpieczenie przez pora eniem pr dem typ BF

Znaki handlowe

Dentsply jest znakiem handlowym Dentsply International Inc.

DeguDent jest znakiem handlowym DeguDent GmbH

ShadeStar™ jest znakiem handlowym DeguDent GmbH

Informacje o kolorach u yte w tym urz dzeniu zosta y utworzone poprzez zmierzenie
powszechnie dost pnych kluczy kolorów.

VITAPAN, 3D-MASTER i VITAPAN 3D-MASTER stanowi  znaki handlowe firmy Vita
Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
VITAPAN CLASSICAL stanowi znak handlowy firmy Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Ceram-X stanowi znak handlowy firmy Dentsply DeTrey GmbH
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Wprowadzenie

Dzi kujemy za zakup niniejszego urz dzenia precyzyjnego s cego do
uproszczenia procedury okre lania koloru z ba. Urz dzenie zapewnia
dok adne dopasowanie koloru do istniej cych systemów/kluczy kolorów

bów.

Zawarto  opakowania
W opakowaniu znajduj  si :

• Urz dzenie
• Podstawa urz dzenia
• Ko cówki jedn. (24)

•   Instrukcja obs ugi
• Instrukcja Szybki start
• Jednorazowe r kawy ochronne (24)

Funkcje

Przycisk strza ka w lewo

Wy wietlacz Przycisk
odczytu

Widok
z góry

Przycisk strza ka w prawo

Przycisk odczytu: w czanie/wy czanie urz dzenia i pomiar z ba.

Przyciski strza ka w lewo/w prawo: przegl danie wbudowanych
kluczy kolorów.

Wy wietlacz: zawiera informacje o kolorze z ba, stanie urz dzenia
i opcjach menu.

Pasek izolacji
baterii

Komora na baterie

Ko cówka jednorazowa

Widok
z do u

Komora na baterie: mie ci 4 baterie alkaliczne „AAA” (6 V DC). Aby
otworzy  komor , nale y odkr ci rub  mocuj  pokryw .
Dok adny opis jest przedstawiony w procedurze wymiany baterii
w niniejszej instrukcji obs ugi.

Pasek izolacji baterii: przed korzystaniem z urz dzenia, poci gn
pasek i usun  go.

Jednorazowa ko cówka higieniczna: zapewnia higien
podczas pomiarów z ba. Podczas ka dego kolejnego pomiaru
nale y stosowa  now  ko cówk .
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Jednorazowy r kaw ochronny: zapewnia ochron  higieniczn
wokó  urz dzenia podczas pomiarów z ba. R kaw nale y stosowa
podczas kalibracji urz dzenia i podczas ka dego kolejnego pomiaru
nale y wymienia  r kaw na nowy.

Podstawa: gdy urz dzenie nie jest u ywane, nale y je umieszcza
w podstawie. Podstawa s y tak e do kalibracji urz dzenia.

Po enie
plakietki
kalibracyjnej

Podstawa (widok z góry)
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Ikony na wy wietlaczu
Poni ej znajduj  si  ikony pojawiaj ce si  na wy wietlaczu urz dzenia.

Za  now
ko cówk
jednorazow

Trwa pomiar

Umie  urz dzenie
w podstawie w celu
kalibracji

Ustaw urz dzenie na
bie i naci nij

przycisk odczytu, aby
przeprowadzi  pomiar

Naci nij przycisk pomiaru
w celu skalibrowania
urz dzenia

Naci nij przycisk pomiaru,
aby przeprowadzi
ponowny pomiar

Kalibracja
zako czona
pomy lnie

Naci nij i zwolnij przycisk
strza ka w lewo

Niski poziom
na adowania baterii; jak
najszybciej wymie
baterie alkaliczne AAA

Pomiar zako czony
niepowodzeniem
(zobacz rozdzia  Alarmy
i rozwi zywanie
problemów)

Naci nij i zwolnij przycisk
strza ka w prawo

Naci nij i zwolnij
przycisk, aby
anulowa

Nie znaleziono
odpowiednika w
wybranym kluczu kolorów
(zobacz rozdzia  Alarmy i
rozwi zywanie
problemów)

Kalibracja zako czona
niepowodzeniem
(zobacz rozdzia  Alarmy
i rozwi zywanie
problemów)

Naci nij i zwolnij
przycisk, aby
kontynuowa

Awaria systemu (zobacz
rozdzia  Alarmy i
rozwi zywanie
problemów)
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Korzystanie z urz dzenia

czanie i wy czanie Przycisk odczytu

Aby w czy  urz dzenie, naci nij i
przytrzymaj przycisk odczytu przez ok. 2 s.

Je li urz dzenie nie jest u ywane przez
40 s, nast puje automatyczne
uruchomienie trybu czuwania.
Aby ponownie w czy  urz dzenie,
wystarczy nacisn  dowolny przycisk.
Urz dzenie pozostaje w trybie czuwania
przez 30 minut, po tym czasie nast puje
wy czenie. Aby nast pnie w czy
urz dzenie ponownie, nale y nacisn
i przytrzyma  przez 2 s przycisk
odczytu.

Urz dzenie mo na wy czy  r cznie,
przytrzymuj c przez 4 s przycisk
odczytu.

UWAGA: Je li urz dzenie si
nie w cza, nale y si  upewni ,
czy z komory baterii zosta
usuni ty pasek izolacji baterii,
lub nale y wymieni
roz adowane baterie. Je li
problem si  powtarza, nale y
si  skontaktowa  z dzia em
obs ugi technicznej. Numery
kontaktowe znajduj  si
w ostatnim rozdziale niniejszej
instrukcji.

Monta  ko cówki jednorazowej
Nowe urz dzenie nie zawiera zamontowanej ko cówki
jednorazowej. Przed u yciem nale y zamontowa  now  ko cówk
jednorazow .

Przed skalibrowaniem urz dzenia i przed ka dym nowym
pomiarem nale y zamontowa  now  ko cówk  jednorazow .
Po zako czeniu kalibracji, a przed wykonaniem pomiaru z ba
pacjenta, nale y równie  zamontowa  nowy jednorazowy

kaw ochronny.

1. Upewnij si , e urz dzenie jest czyste.

2. Palcem wskazuj cym i kciukiem chwy  naci cia
znajduj ce si  w górnej i dolnej cz ci ko cówki.

3. Umie  ko cówk  na elementach optycznych urz dzenia.
Aby zamontowa  ko cówk , obró  j  o 1/8 obrotu w prawo.

Naci cie

Ko cówka
jednorazowa

Elementy optyczne
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Usuwanie ko cówki
Obró  ko cówk  o 1/8 obrotu w lewo i poci gnij do siebie. Zu yte
ko cówki nale y utylizowa ; nie mo na ich czy ci .

Kalibracja urz dzenia
Kalibracja jest szybkim i prostym procesem. Kalibracj  nale y
przeprowadzi  po zamontowaniu nowej ko cówki i PRZED za eniem
jednorazowego r kawa ochronnego.

W celu kalibracji urz dzenia nale y u  do czonej podstawy. U ywanie
podstawy z innego urz dzenia mo e by  przyczyn  niepowodzenia
kalibracji i powodowa  wyst powanie nieprawid owych odczytów kolorów.

WA NE: Nigdy nie wolno umieszcza  urz dzenia w podstawie
po wykonaniu pomiaru z ba pacjenta. Nale y zdj  r kaw
jednorazowy oraz ko cówk , upewni  si , e urz dzenie
jest prawid owo wyczyszczone i zdezynfekowane,
a nast pnie umie ci  je w podstawie.

Plakietka kalibracyjna znajduj ca si  w podstawie jest niezwykle podatna
na zabrudzenie i zakurzenie. Plakietk  nale y utrzymywa  w czysto ci.
Plakietki kalibracyjnej nie mo na dotyka  palcami. Zdejmowaln
plakietk  kalibracyjn  (znajduj  si  w przedniej cz ci podstawy)
nale y regularnie czy ci . Dok adny opis jest przedstawiony
w rozdziale Czyszczenie w niniejszej instrukcji obs ugi.

1. Wyjmij urz dzenie z podstawy i zamontuj now  ko cówk
jednorazow  zgodnie z powy szym opisem.

2. W trybie wy czenia naci nij i przytrzymaj przycisk odczytu przez
ok. 2 s, aby w czy  urz dzenie.

UWAGA: Je li wymagane jest czyszczenie, urz dzenie najpierw nale y
wy czy  i nast pnie w czy  ponownie.

3. Umie  urz dzenie w podstawie. UWAGA: Podczas kalibracji
NIE WOLNO zak ada  jednorazowego r kawa ochronnego.

W celu uzyskania najdok adniejszych wyników nale y si
upewni , e urz dzenie jest prawid owo umieszczone
w podstawie i odpowiednio wyrównane.

4. W celu przeprowadzenia kalibracji ustaw urz dzenie umieszczone
w podstawie na stabilnym pod u i naci nij przycisk odczytu.

Naci nij, aby rozpocz  kalibracj

Wyjmowana
plakietka kalibracyjna
wewn trz przedniej
cz ci podstawy
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Na wy wietlaczu zostanie wy wietlona zielona ikona wzorcowa
oznaczaj ca pomy lne zako czenie kalibracji. Je li kalibracja
zako czy si  niepowodzeniem, na wy wietlaczu pojawi si  ikona
urz dzenia wraz z czerwonym trójk tem. Mo e to oznacza ,
e plakietka kalibracyjna b  elementy optyczne s  zabrudzone

lub urz dzenie jest nieprawid owo lub nieprecyzyjnie umieszczone
w podstawie. Dok adny opis procedury czyszczenia jest
przedstawiony w rozdziale Czyszczenie w niniejszej instrukcji
obs ugi.

5. Po zako czeniu kalibracji i usuni ciu urz dzenia z podstawy
mo na zamontowa  jednorazowy r kaw ochronny, przygotowuj c
urz dzenie do przeprowadzania pomiaru.

Zak adanie jednorazowego r kawa ochronnego
kaw jednorazowy zapewnia ochron  higieniczn  ca ego

urz dzenia. Przed wykonaniem pomiaru z ba pacjenta nale y
wykona  poni sze czynno ci i za  r kaw jednorazowy.

Przed wykonaniem pomiaru z ba nowego pacjenta nale y
za  nowy r kaw jednorazowy i ko cówk  jednorazow .

1. Opakowanie zawieraj ce nowy r kaw umie  stron  papierow
ku do owi. Otwórz tyln  cz  r kawa ochronnego i naci gnij na
urz dzenie. Naci gaj r kaw do momentu, a  ko cówka b dzie
wystawa  przez otwór pomiarowy. Oderwij cz  papierow
i nadmiarow  cz  pokrycia.

2. Delikatnie naci gnij tyln  cz  r kawa ochronnego na tyln
cz  urz dzenia, aby dok adnie umie ci  ko cówk  jednorazow
w otworze pomiarowym.
UWAGA: Upewnij si , e otwór ko cówki pomiarowej nie jest
zablokowany przez r kaw jednorazowy.

10



Pomiar z ba pacjenta

Ko cówka jednorazowa stanowi ochron  higieniczn
precyzyjnych elementów optycznych. Ze wzgl dów
higienicznych dozwolone jest zastosowanie ko cówki
jednorazowej tylko u jednego pacjenta.

Przed wykonaniem pomiaru z ba pacjenta zawsze nale y si
upewni , e urz dzenie i podstawa s  czyste. Dok adny opis
czyszczenia jest przedstawiony w rozdziale Czyszczenie
w niniejszej instrukcji obs ugi.

1. Upewnij si , e urz dzenie oraz podstawa s  czyste
i zdezynfekowane.

2. Za  now  ko cówk  jednorazow . (Zobacz rozdzia  „Monta
ko cówki jednorazowej”).

3. Umie  urz dzenie w podstawie i wykonaj kalibracj  zgodnie
z poprzednim opisem.

+

4. Wyjmij urz dzenie z podstawy i za  r kaw jednorazowy.
(Zobacz rozdzia  „Zak adanie jednorazowego r kawa
ochronnego”).

5. Umie  urz dzenie na z bie pacjenta, ustawione prostopadle
do powierzchni z ba. Naci nij przycisk odczytu w celu
wykonania pomiaru.
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Aby uzyska  dok adne wyniki:
a. Podczas pomiaru pacjent powinien usi  w

pozycji wyprostowanej.

b. Odcie  z biny – ustawi  ko cówk
urz dzania w miejscu po czenia szyjki z ba
i jednej trzeciej wysoko ci korony.

c. Upewni  si , e z b jest normalnie nawil ony.
Nie nale y wykonywa  pomiaru na „suchym”

bie.

d. Trzyma  urz dzenie stabilnie i pod
odpowiednim k tem wzgl dem powierzchni

ba. Utrzyma  po enie i k t urz dzenia
podczas naciskania przycisku odczytu.

Po enie
ko cówki
wzgl dem
ba, w celu

uzyskania
odcienia

biny

Podczas wykonywania pomiarów nale y unika
bezpo redniego o wietlania ust i z bów pacjenta (obejmuje
to równie  stosowanie wiat a do o wietlania pola
zabiegowego).

6. Po zako czeniu pomiaru jest emitowany sygna  d wi kowy.
Na wy wietlaczu pojawi si  informacja o kolorze dobranym
przez urz dzenie.

7. W razie potrzeby mo na zmieni  klucz kolorów z bów, naciskaj c
przycisk strza ki w lewo lub w prawo.

        lub

8. Po zako czeniu pomiaru zdejmij i w ciwie zutylizuj ko cówk
i r kaw jednorazowy. NIE UMIESZCZA  urz dzenia w
podstawie, dopóki zabrudzony r kaw i ko cówka nie
zostan  zdj te.

9. Upewnij si , e urz dzenie jest czyste. Dok adny opis czyszczenia
jest przedstawiony w rozdziale Czyszczenie w niniejszej instrukcji
obs ugi.

10. Umie  urz dzenie w podstawie.
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Alarmy i rozwi zywanie problemów

Na wy wietlaczu przedstawiane s  alarmy oznaczaj ce wszelkie
problemy, które mog  wyst pi  podczas korzystania z urz dzenia.
Poni ej przedstawiono dost pne ikony alarmów:

Oznacza niski poziom na adowania baterii; wykonywanie pomiarów jest nadal
mo liwe. Baterie nale y jak najszybciej wymieni  na nowe baterie alkaliczne
AAA.

Oznacza, e wykonanie pomiaru z ba przez urz dzenie by o niemo liwe.
Nale y zmieni  ustawienie urz dzenia i ponownie nacisn  przycisk odczytu.
W przypadku wielokrotnego wyst powania alarmów b du odczytu:
• Upewni  si , e ko cówka jest ustawiona prostopadle wzgl dem z ba.

• Wymieni  baterie (wy wietlony b dzie równie  wska nik niskiego poziomu
na adowania baterii).

• Wyczy ci  plakietk  kalibracyjn  i skalibrowa  urz dzenie przy u yciu nowej
ko cówki.

• Sprawdzi , czy ko cówka jednorazowa nie jest zabrudzona. W razie
potrzeby wymieni  ko cówk .

• Wyczy ci  elementy optyczne znajduj ce si  pod ko cówk  jednorazow .

• Skontaktowa  si  z dzia em obs ugi technicznej.

Oznacza, e w wybranym kluczu kolorów nie znaleziono odpowiedniego
dopasowania. Naciskaj c przycisk strza ki w lewo lub w prawo, nale y
zmienia  kolejno wbudowane klucze kolorów. Je li w adnym z dost pnych
kluczy kolorów nie znaleziono odpowiedniego dopasowania, nale y ponownie
ustawi  urz dzenie i wykona  kolejny pomiar wybranego z ba. W przypadku
wielokrotnego wy wietlania symbolu braku odpowiedniego dopasowania
koloru:
• Upewni  si , e ko cówka jest ustawiona prostopadle wzgl dem z ba.

• Sprawdzi , czy ko cówka jednorazowa nie jest zabrudzona. W razie
potrzeby wymieni  ko cówk .

• Wyczy ci  elementy optyczne znajduj ce si  pod ko cówk  jednorazow .

Oznacza, e kalibracja zako czy a si  niepowodzeniem. Nale y przeprowadzi
ponown  kalibracj  urz dzenia. W przypadku wielokrotnego wyst powania
alarmów b du kalibracji:
• Sprawdzi , czy ko cówka jednorazowa jest poprawnie zamontowana.
 W razie potrzeby wymieni  ko cówk .
•  Nale y si  upewni , e urz dzenie jest prawid owo umieszczone w

podstawie. Nie wolno wyjmowa  urz dzenia z postawy przed zako czeniem
kalibracji.

• Upewni  si , e plakietka kalibracyjna jest umieszczona prawid owo.
 W razie potrzeby wyczy ci  plakietk .

• Wymieni  baterie (wy wietlony b dzie równie  wska nik niskiego poziomu
 na adowania baterii).

• Wyczy ci  elementy optyczne znajduj ce si  pod ko cówk  jednorazow .

• Skontaktowa  si  z dzia em obs ugi technicznej.

Oznacza b d warunków o wietleniowych. Nale y unika  bezpo redniego
wietlania z bów pacjenta podczas wykonywania pomiarów. Naci nij i zwolnij

przycisk strza ka w prawo, aby kontynuowa  i wykona  pomiar ponownie.

Oznacza b d systemowy. Aby usun  problem, najpierw nale y wymieni
baterie. Urz dzenie mo e wymaga  serwisowania lub wymiany. Pod ikon
zostanie wymieniony numer b du. Nale y zanotowa  numer b du i odwiedzi
stron  internetow  pomocy technicznej: www.degudent.com lub skontaktowa
si  z dzia em obs ugi technicznej.
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Czyszczenie i dezynfekcja podstawy urz dzenia

Plakietka kalibracyjna znajduj ca si  w podstawie jest
niezwykle podatna na zabrudzenie i zakurzenie. Plakietk
nale y utrzymywa  w czysto ci. Plakietki kalibracyjnej nie
mo na dotyka  palcami. Zdejmowaln  plakietk  kalibracyjn
nale y regularnie czy ci .

Przed wykonaniem pomiaru z ba pacjenta nale y si
upewni , e urz dzenie i podstawa s  czyste.

Aby zapobiec uszkodzeniu urz dzenia, do
czyszczenia nie mo na stosowa adnych
z poni szych zwi zków chemicznych.
• silne rozcie czalniki,

• roztwory jodoforowe,

• roztwory kwasowe o pH < 2,6,

• roztwory zasadowe o pH > 12,49.

Do czyszczenia wymagany jest odpowiednio przygotowany
detergent enzymatyczny, woda, mi kka tkanina i roztwór
dezynfekuj cy.

Czyszczenie i dezynfekcja podstawy urz dzenia – procedura:

1. Usu  uchwyt plakietki kalibracyjnej, odkr caj c go w lewo
i od  go na bok.

Otwory wentylacyjne

Uchwyt plakietki kalibracyjnej

2. Aby wyczy ci  podstaw , wytrzyj zabrudzone powierzchnie za
pomoc  mi kkiej tkaniny nawil onej enzymatycznym rodkiem
czyszcz cym. Pozostaw roztwór na powierzchni na okres zalecany
przez producenta.

3. Enzymatyczny rodek czyszcz cy usu  z podstawy za
pomoc  tkaniny zwil onej wod . Za pomoc  mi kkiej tkaniny
wytrzyj podstaw  do sucha.

4. Aby zdezynfekowa  powierzchnie podstawy, rozprowad rodek
dezynfekuj cy za pomoc  mi kkiej tkaniny; pozostaw roztwór na
powierzchni na okres zalecany przez producenta. Zastosuj si  do
zalece  producenta.
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5. Usu  roztwór dezynfekuj cy z podstawy urz dzenia zgodnie
z zaleceniem producenta.

6. Aby wyczy ci  plakietk  kalibracyjn , wytrzyj zabrudzone
powierzchnie za pomoc  mi kkiej tkaniny nawil onej
enzymatycznym rodkiem czyszcz cym. Pozostaw roztwór na
powierzchni na okres zalecany przez producenta.

7. Enzymatyczny rodek czyszcz cy usu  z uchwytu plakietki
kalibracyjnej za pomoc  tkaniny zwil onej wod .

8. Stosuj c powietrze pod
ci nieniem zdmuchnij
nadmiar p ynu z plakietki
kalibracyjnej poprzez
otwory wentylacyjne.

Otwory
wentylacyjne

9. Aby zdezynfekowa  plakietk  kalibracyjn , zanurz j  w
roztworze dezynfekuj cym na czas okre lony przez producenta
roztworu.

10. Usu  roztwór dezynfekuj cy z plakietki kalibracyjnej zgodnie
z zaleceniem producenta.

11. Stosuj c powietrze pod ci nieniem zdmuchnij nadmiar p ynu
z plakietki kalibracyjnej poprzez otwory wentylacyjne.

12. Dok adnie wyczy  bia  powierzchni  plakietki kalibracyjnej za
pomoc  mi kkiej tkaniny, aby unikn  uszkodzenia plakietki.
W razie potrzeby u yj alkoholu izopropylowego, aby usun
pozosta ci zanieczyszcze  znajduj ce si  na bia ej powierzchni
kalibruj cej.

Nale y si  upewni , e na plakietce kalibracyjnej nie pozosta y
zabrudzenia ani odciski palców.

Bia a plakietka kalibracyjna

13. Ustaw uchwyt plakietki kalibracyjnej znajduj cy si  w przedniej
cz ci otworu podstawy i przekr  w prawo do pe nego
zamocowania.
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Czyszczenie i dezynfekcja urz dzenia

Przed wykonaniem pomiaru z ba pacjenta nale y si
upewni , e urz dzenie jest czyste. Aby zapobiec
uszkodzeniu urz dzenia, do czyszczenia NIE MO NA
stosowa adnych z poni szych zwi zków chemicznych:
• silne rozcie czalniki ani cieraj ce rodki czyszcz ce,

• roztwory zawieraj ce wi cej ni  50% alkoholu izopropylowego,

• roztwory jodoforowe,

• roztwory kwasowe o pH < 2,6,

• roztwory zasadowe o pH > 12,49.

Urz dzenia nie mo na zanurza  w p ynach. Czy ci
powierzchniowo. Bezpo rednio na urz dzenie NIE WOLNO
rozpyla adnych rodków czyszcz cych ani
dezynfekuj cych.

Urz dzenie mo na czy ci  powierzchniowo; nie mo na zanurza
w p ynach. Ko cówek jednorazowych nie mo na czy ci . W celu
zapewnienia prawid owego dzia ania nale y zamontowa  now
ko cówk . Do czyszczenia wymagany jest odpowiednio przygotowany
detergent enzymatyczny, woda, mi kka tkanina i roztwór
dezynfekuj cy.

Czyszczenie i dezynfekcja urz dzenia – procedura:

1. Zdejmij zabrudzony r kaw jednorazowy, ci gaj c go z tylnej
cz ci urz dzenia i poci gaj c za przedni  cz  r kawa.
Prawid owo zutylizuj r kaw jednorazowy.

Zdejmij zabrudzon  ko cówk  jednorazow , obracaj c j  o 1/8
obrotu w lewo i poci gnij do siebie. Prawid owo zutylizuj
ko cówk .

Ko cówka jednorazowa
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Aby wyczy ci  powierzchni  urz dzenia, wytrzyj
zabrudzone powierzchnie za pomoc  mi kkiej tkaniny
nawil onej enzymatycznym rodkiem czyszcz cym. Pozostaw
roztwór na powierzchni na okres zalecany przez producenta.

2. Enzymatyczny rodek czyszcz cy usu  za pomoc  tkaniny
zwil onej wod . Za pomoc  mi kkiej tkaniny wytrzyj urz dzenie do
sucha. Pozostaw urz dzenie do wyschni cia.

3. Aby zdezynfekowa  powierzchni  urz dzenia, rozprowad
rodek dezynfekuj cy za pomoc  mi kkiej tkaniny; pozostaw

roztwór na powierzchni na okres zalecany przez producenta.
Zastosuj si  do zalece  producenta.

4. Usu  roztwór dezynfekuj cy zgodnie z zaleceniem
producenta.

Urz dzenia nie mo na zanurza  w p ynach. Czy ci
powierzchniowo. Bezpo rednio na urz dzenie NIE MO NA
rozpyla adnych rodków czyszcz cych ani
dezynfekuj cych.

5. Dok adnie wyczy  przezroczyst  powierzchni  elementów
optycznych za pomoc  mi kkiej tkaniny, aby usun  wszelkie
widoczne zabrudzenia.

Elementy optyczne stanowi  krytyczne podzespo y
urz dzenia. Nie wolno u ywa adnych rozcie czalników,
poniewa  mog  one uszkodzi  powierzchni  elementów
optycznych. Aby unikn  zadrapa  nale y zawsze stosowa
czyst , mi kk  tkanin .

Powierzchnia
elementów
optycznych

6. Po wyczyszczeniu podstawy i urz dzenia ponownie umie
urz dzenie w podstawie.
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Wymiana baterii

W urz dzeniu nale y stosowa  tylko baterie alkaliczne
AAA .

1. Odwró  urz dzenie i odkr rub  z gniazdem krzy akowym
zabezpieczaj  komor  baterii.

ruba pokrywy

2. Unie  tyln  kraw  pokrywy i zdejmij j .

3. Wyjmij zu yte baterie z urz dzenia. Zutylizuj zu yte baterie
zgodnie z obowi zuj cymi rozporz dzeniami.

4. Umie  4 nowe baterie alkaliczne „AAA” w komorze
zgodnie z poni szym rysunkiem.

Szczelina pokrywy

5. W  przedni  kraw  pokrywy w szczelinie w górnej cz ci
komory baterii i opu  tyln  kraw  pokrywy.

6. Przykr rub  pokrywy.
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Wa ne informacje

Urz dzenie umo liwia dobór kolorów z bów. W pami ci zapisano
dane zawieraj ce odpowiednie klucze kolorów.

Dzia  obs ugi technicznej

Je li wymagana jest pomoc dotycz ca urz dzenia, nale y si
skontaktowa  z dzia em obs ugi technicznej:

tel.: +49 (0)6181 59-8663
faks: +49 (0)6181 59-8534
adres e-mail: technical-hotline@degudent.de
adres internetowy: www.degudent.com

Zamawianie r kawów ochronnych i ko cówek jednorazowych
Nale y skontaktowa  si  z lokalnym dostawc  lub oddzia em firmy
DeguDent, aby zamówi  ko cówki lub r kawy ochronne.

www.degudent.com

Ostrze enie

W celu zapewnienia bezpiecze stwa u ytkownika: nie patrze
bezpo rednio w otwór ko cówki pomiarowej, gdy urz dzenie
jest w czone.

Nie zanurza  urz dzenia w p ynie.

Nie nale y spala  baterii. Baterie nale y wyrzuca  do oznaczonych
pojemników utylizacyjnych.
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Dane techniczne

Ogólne
Pojemno  pami ci: 1
Rozdzielczo  pomiaru:                 1 kolor
Wy wietlacz:                       kolorowy

    wy wietlacz LCD
Czas pomiaru:                         0,5 sekundy
Obszar pomiaru:                         rednica 3 mm
Czas prze czania bazy
danych kluczy kolorów: 2 sekundy
Zasilanie:                                     4 baterie alkaliczne AAA
ywotno  diody LED

(normalne u ytkowanie): 5 lat, 100 000 pomiarów

rodowisko pracy
Temperatura pracy: 10°C do 40°C
Temperatura przechowywania: -40°C do 60°C
Zakres wilgotno ci:                                20 do 80% RH (bez skraplania)

ycie:                                                 w pomieszczeniach zamkni tych
Czas pracy na bateriach: ok. 500 pomiarów

Wbudowane klucze kolorów:
Aby dopasowa  kolor z biny na z bie ludzkim, nale y u
nast puj cych kluczy kolorów:

Vita Classical
Vita 3D Master
Ceram-X Mono
Ceram-X Duo

Dane techniczne i projekt mog  ulec zmianie bez uprzedzenia.
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Cz sto zadawane pytania

1. Jak w czy  urz dzenie?
Naci nij i przytrzymaj przycisk odczytu przez ok. 2 s.
Dok adny opis jest przedstawiony w rozdziale W czanie i wy czanie
w niniejszej instrukcji obs ugi.

2. Jak czy ci  urz dzenie?
Opis jest przedstawiony w rozdziale Czyszczenie w niniejszej instrukcji
obs ugi.

3. Co zrobi , gdy urz dzenie si  nie w cza?
Upewnij si , e pasek izolacji baterii jest usuni ty z tylnej cz ci
urz dzenia. Urz dzenie si  nie uruchomi, gdy baterie s  roz adowane.
Konieczna mo e by  wymiana baterii.

4. Sk d wiadomo, e urz dzenie jest dok adne?
Firma X-Rite to wiod cy na wiecie producent precyzyjnych urz dze

cych do pomiaru kolorów, szczyc cy si  reputacj  pod wzgl dem
dok adno ci i niezawodno ci. Urz dzenie kompensuje wszelkie mo liwe
przesuni cia lub niedok adno ci ko cówki. Gwarantuje to dok adno
i zgodno  dzia ania urz dzenia.

5. Czy w bazie danych znajduj  si  kolory z bów wybielonych?
Tak – klucz kolorów Vita 3D Master obejmuje odcienie z bów wybielanych.

6. Czy mog  wykona  pomiar przygotowuj cy koloru kikuta z ba?
Tak, o ile wymiary opracowanej powierzchni wynosz  min.
5 mm x 5 mm. Odczytane kolory zostan  skorelowane ze znanymi
systemami kolorów przechowywanymi w systemie.

7. Czy mog  dokonywa  pomiaru kolorów koron ceramicznych
na podbudowie metalowej w celu dopasowania nowych
uzupe nie ?
Nie. Baza danych urz dzenia zosta a zoptymalizowana do odczytu z bów
ludzkich.

8. Co zrobi , gdy nie mo na uzyska  dopasowania?
Nale y przeprowadzi  ponown  kalibracj  urz dzenia i ponownie
zmierzy  wybrany z b, upewniaj c si e urz dzenie jest prawid owo
ustawione (zobacz rozdzia „Pomiar z ba pacjenta”). Nale y pami ta ,
e dla niektórych naturalnych kolorów z bów nie mo na dopasowa
adnego wzorca z dost pnych kluczy kolorów.

9. W jaki sposób skontaktowa  si  z dzia em obs ugi technicznej?
Zobacz rozdzia  „Wa ne informacje” znajduj cy si  w niniejszej instrukcji.

10. W jaki sposób zamawia  r kawy ochronne i ko cówki
jednorazowe?
Zobacz rozdzia  „Wa ne informacje” znajduj cy si  w niniejszej instrukcji.

Dodatkowe pytania i odpowiedzi znajduj  si  na stronie obs ugi
technicznej DeguDent: www.degudent.com.
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DeguDent GmbH
P.O. Box 1364
63403 Hanau
Niemcy
Telefon: (+49) 6181-5950
www.degudent.com

Przedstawicielstwo w USA
Dentsply International Inc.
570 West College Avenue
York, PA 17405-0872
Telefon: (0800) 877-0020
www.dentsply.com
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