ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «P5XS»
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ NEWTRON® P5XS
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μόλις αγοράσατε τη γεννήτρια υπερήχων NEWTRON® P5XS με επιλογή Bluetooth. Αυτή η σύνδεση
Bluetooth σας επιτρέπει να παραμετροποιείτε τις ρυθμίσεις της γεννήτριας NEWTRON® P5XS από το
smartphone ή το τάμπλετ σας. Το παρόν έγγραφο σας παρέχει τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε
για να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή «P5XS».
Σας ζητούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν συνοδευτικό σημείωμα πριν από οποιαδήποτε θέση σε
λειτουργία ή χρήση.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Χρήστες της συσκευής

Η χρήση της εφαρμογής «P5XS» για την εξ αποστάσεως ρύθμιση της γεννήτριας NEWTRON® P5XS
περιορίζεται αποκλειστικά στους πτυχιούχους επαγγελματίες οδοντιατρικής, οι οποίοι είναι ικανοί και
ειδικευμένοι στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων τους ή υπό τον έλεγχό τους.
Σε περίπτωση ανωμαλίας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της συσκευής σας αντί να αναζητήσετε
βοήθεια από έναν οποιονδήποτε τεχνικό, ο οποίος θα μπορούσε να καταστήσει τη συσκευή σας
επικίνδυνη για εσάς και τους ασθενείς σας.
Σε περίπτωση αμφιβολιών, επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο προμηθευτή ή με την υπηρεσία
εξυπηρέτησης πελατών της SATELEC®: www.acteongroup.com
E-mail :satelec@acteongroup.com.

• Σχετικές συσκευές
Η γεννήτρια υπερήχων NEWTRON® P5XS μπορεί να ρυθμιστεί εξ αποστάσεως μέσω μιας σύνδεσης
Bluetooth από ένα smartphone ή ένα τάμπλετ. Πριν από οποιαδήποτε χρήση της εφαρμογής «P5XS»,
είναι σημαντικό να απενεργοποιήσετε οποιονδήποτε τύπο δικτυακής λειτουργίας (τηλέφωνο, wifi κ.λπ.)
και να κλείσετε όλες τις εφαρμογές για να αποφύγετε οποιαδήποτε παρεμβολή κατά τη διάρκεια της
εργασίας σας. Διατηρήστε ενεργή μόνο τη λειτουργία Bluetooth. Φροντίστε να φορτίσετε πλήρως τη
μπαταρία του smartphone ή του τάμπλετ σας.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
• Φυσική περιγραφή

Η εφαρμογή «P5XS» για τη ρύθμιση εξ αποστάσεως με σύνδεση Bluetooth ελέγχει τα παρακάτω στοιχεία:
- την ισχύ χρήσης, δηλαδή παραμετροποίηση του κεντρικού πλήκτρου ρύθμισης της ισχύος. Οι
τροποποιήσεις της ισχύος εξ αποστάσεως είναι ορατές στη συσκευή μέσω της αλλαγής χρωμάτων στην
εμπρόσθια όψη.
- την ροή καταιονισμού και τον εξαερισμό, δηλαδή παραμετροποίηση του πλήκτρου ρύθμισης της ροής
που βρίσκεται μπροστά από τη δεξαμενή. Οι τροποποιήσεις του καταιονισμού εξ αποστάσεως δεν είναι
ορατές στη συσκευή. Ωστόσο, εφόσον ο εξαερισμός ενεργοποιηθεί από το smartphone ή το τάμπλετ, η
φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου καταιονισμού αναβοσβήνει για να δείξει ότι ο εξαερισμός έχει
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ενεργοποιηθεί.
Το ποδωστήριο παραμένει σε κάθε περίπτωση το στοιχείο που επιτρέπει την ενεργοποίηση των
υπερήχων. Ενεργοποιήστε το ποδωστήριο της γεννήτριας NEWTRON® P5XS εφόσον έχετε ολοκληρώσει
την παραμετροποίηση των ρυθμίσεων από το smartphone ή το τάμπλετ για να ξεκινήσετε τη θεραπεία.

• Τεχνική περιγραφή
Με την εφαρμογή «P5XS», παραμετροποιείτε τις ρυθμίσεις ισχύος και ροής καταιονισμού της γεννήτριας
υπερήχων NEWTRON® P5XS από ένα smartphone ή τάμπλετ που διαθέτει σύνδεση Bluetooth. Υπάρχουν
διάφορες εκδόσεις της εφαρμογής που διατίθενται ανάλογα με τη μάρκα του smartphone ή του τάμπλετ
σας. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.pure-newtron.com ή
επικοινωνήστε με τη SATELEC®.
Με την εφαρμογή «P5XS», έχετε πρόσβαση στις αρχικές ρυθμίσεις ισχύος και καταιονισμού, οι οποίες
είναι παραμετροποιημένες για κάθε βύσμα σύμφωνα με τις συστάσεις της SATELEC®. Έτσι, επιλέγοντας
το βύσμα που επιθυμείτε από την τράπεζα βυσμάτων που είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή, επωφελείστε
από τις αυτόματες ρυθμίσεις με σκοπό τη βέλτιστη χρήση του συστήματος.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Προστασία της οθόνης

Για να διατηρήσετε την υγιεινή και να αποφύγετε τις διασταυρούμενες μολύνσεις, μπορείτε να καλύψετε
την οθόνη του smartphone ή του τάμπλετ σας με μεμβράνη για είδη διατροφής ή να το τοποθετήσετε σε
σακουλάκι αποστείρωσης.

• Σύνδεση της γεννήτριας με Bluetooth
Για να συνδέσετε το smartphone ή το τάμπλετ με τη γεννήτρια υπερήχων NEWTRON® P5XS μέσω
Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth που βρίσκεται στο smartphone ή το τάμπλετ. Σε περίπτωση
δυσκολίας για την ενεργοποίηση του Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του smartphone ή του
τάμπλετ σας.
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ΚΑΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «P5XS»

Ραντεβού στην ιστοσελίδα www.pure-newtron.com για την καταφόρτωση της εφαρμογής «P5XS» στο
smartphone ή το τάμπλετ. Όλες οι εκδόσεις smartphone ή τάμπλετ που είναι συμβατές με την εφαρμογή
«P5XS» παρατίθενται και μπορούν να καταφορτωθούν από αυτή την ιστοσελίδα.
Ανοίξτε την εφαρμογή «P5XS»: εμφανίζεται μια λίστα συσκευών. Συνδεθείτε με τη συσκευή της οποίας το
όνομα αρχίζει με «P5XS-και συνεχίζει με 5 αριθμούς». Η γεννήτρια υπερήχων NEWTRON® P5XS έχει
συνδεθεί στο smartphone ή το τάμπλετ.
Ένα μόνο smartphone ή τάμπλετ μπορεί να συνδυαστεί με μία συσκευή NEWTRON® P5XS, προκειμένου
να αποφευχθεί η εξ αποστάσεως παραμετροποίηση της συσκευής από διαφορετικές πηγές. Εφόσον μία
συσκευή NEWTRON® P5XS έχει συνδυαστεί με ένα smartphone ή ένα τάμπλετ, δεν εμφανίζεται πλέον ως
διαθέσιμη επιλογή σύνδεσης μέσω Bluetooth σε άλλα smartphone ή τάμπλετ.
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ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «P5XS» ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Αφαιρέστε το πλήκτρο ισχύος της γεννήτριας υπερήχων NEWTRON® P5XS προκειμένου οι ρυθμίσεις που
πραγmmmmματοποιούνται στο smartphone ή το τάμπλετ με την εφαρμογή «P5XS» να μεταβιβάζονται
στη συσκευή.
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ΧΡΗΣΗ

Οι διάφορες οθόνες της εφαρμογής «P5XS» σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στις αρχικές ρυθμίσεις
που συνιστά η SATELEC®για κάθε βύσμα –τρόπος λειτουργίαςPre-set-, ή να παραμετροποιείτε απευθείας
τις δικές σας ρυθμίσεις – τρόπος λειτουργίας Direct-.
Για να διασφαλίσετε την καλή λειτουργία του συνόλου του συστήματος αλλά και για τον περιορισμό
του κινδύνου θραύσης των βυσμάτων, η SATELEC® συνιστά τη χρήση του τρόπου λειτουργίαςPreset.
ΟΘΟΝΗ 1 = Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Pre-Set για να επωφεληθείτε από τις ρυθμίσεις που συνιστά
η Satelec®, ή επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Direct αν γνωρίζετε ήδη όλες τις ρυθμίσεις που
απαιτούνται για τη θεραπεία.
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Τρόπος λειτουργίας PRE-SET

ΟΘΟΝΗ 2 = Ανάλογα με τη θεραπεία που πρόκειται να εκτελέσετε, επιλέξτε τον αντίστοιχο χρωματιστό
δακτύλιο.
Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας Direct κάνοντας κλικ στο εικονίδιο
κάτω αριστερά.

ΟΘΟΝΗ 3 = Απεικονίζονται οι διάφορες δυνατές θεραπείες (Προφύλαξη, Παροδοντίτιδα, Ενδοδοντία,
Χειρουργική ενδοδοντία, Οδοντολογία συντήρησης και αποκατάστασης). Με βάση το βύσμα που έχετε
επιλέξει, ορισμένες θεραπείες μπορούν να πραγματοποιηθούν και άλλες όχι. Οι θεραπείες που μπορούν
να πραγματοποιηθούν είναι ενεργές, κάντε κλικ στη θεραπεία που επιθυμείτε.
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Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη κάνοντας κλικ στο βέλος κάτω
αριστερά.

ΟΘΟΝΗ 4 = Με βάση τη θεραπεία που έχετε επιλέξει, παρουσιάζονται ορισμένα βύσματα. Εξετάστε τα
και κάντε κλικ στο βύσμα που επιθυμείτε.

ΟΘΟΝΗ 5 = Όταν φτάνετε σε αυτή την οθόνη, οι δρομείς ισχύος και καταιονισμού είναι στο 0. Αυτοί οι
δρομείς μετακινούνται στη συνέχεια αυτόματα για να φτάσουν στις ρυθμίσεις που έχει προεπιλέξει η
Satelec® με βάση τις προηγούμενες επιλογές σας. Μπορείτε να αρχίσετε να εργάζεστε. Το βύσμα που
έχετε επιλέξει προβάλλεται για υπενθύμιση.
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Μπορείτε να τροποποιήσετε τις παραμέτρους χειρωνακτικά και να ξεκινήσετε τον εξαερισμό.
Ένα οπτικό προειδοποιητικό σήμα «Προσοχή» εμφανίζεται αν κατά την εν λόγω χειρωνακτική
τροποποίηση των παραμέτρων από το smartphone ή το τάμπλετ υπερβείτε το εύρος χρώματος
(ισχύ) εντός του οποίου πρέπει να χρησιμοποιείται το βύσμα

Τρόπος λειτουργίας DIRECT

ΟΘΟΝΗ 2 = Τροποποιήστε χειρωνακτικά τις παραμέτρους ισχύος και καταιονισμού ανάλογα με τη
θεραπεία που πρόκειται να εκτελέσετε και ξεκινήστε τον εξαερισμό από το smartphone ή το τάμπλετ.
Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας Pre-set κάνοντας κλικ στο εικονίδιο
ή να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη κάνοντας κλικ στο βέλος κάτω αριστερά.
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ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η εξ αποστάσεως ρύθμιση της γεννήτριας υπερήχων NEWTRON P5XS από την εφαρμογή «P5XS» στο
smartphone ή το τάμπλετ σταματά με δύο τρόπους:
- κλείνοντας την εφαρμογή «P5XS» στο smartphone ή το τάμπλετ
- επανατοποθετώντας το πλήκτρο ισχύος στη γεννήτρια υπερήχων NEWTRON P5XS.
Ο χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να συνεχίσει τον εξ αποστάσεως έλεγχο της ρύθμισης της
γεννήτριας NEWTRON® P5XS πραγματοποιώντας επανεκκίνηση της εφαρμογής P5XS και αφαιρώντας το
πλήκτρο ισχύος της γεννήτριας NEWTRON® P5XS.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Συμβουλευτείτε το Γενικό φυλλάδιο για σύνολο της γκάμας οδοντιατρικών γεννητριών υπερήχων
SATELEC [J00016] για να ενημερωθείτε σχετικά με όλες τους απαραίτητους κανονισμούς που αφορούν τις
επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά της συσκευής.
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10 ΣΥΜΒΟΛΑ
Τρόπος λειτουργίαςPre-set
Τρόπος λειτουργίας Direct
Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
Προφύλαξη
Παροδοντίτιδα
Ενδοδοντία
Χειρουργική ενδοδοντία
Οδοντολογία συντήρησης και αποκατάστασης
Σύστημα κωδικοποίησης χρωμάτων: 4 χρώματα
για 4 εύρη ισχύος
Υπέρηχοι: ρύθμιση της ισχύος
Καταιονισμός: ρύθμιση της ροής
Εξαερισμός: έναρξη του εξαερισμού
Προσοχή: υπέρβαση του εύρους ισχύος που
συνιστά ηSatelec®
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