INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI
„P5XS”
ZDALNA REGULACJA GENERATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO NEWTRON® P5XS
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WPROWADZENIE

Dokonali Państwo zakupu generatora ultradźwiękowego NEWTRON® P5XS z opcją Bluetooth. Połączenie
Bluetooth umożliwia skonfigurowanie ustawień generatora NEWTRON® P5XS ze smartfona lub tabletu.
Niniejszy dokument opisuje procedurę korzystania z aplikacji „P5XS”.
Przed uruchomieniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy uważnie przeczytać załączoną
instrukcję.
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OSTRZEŻENIA
 Użytkownicy urządzenia

Aplikacja „P5XS” do zdalnej regulacji generatora NEWTRON® P5XS może być używana wyłącznie przez
lekarzy dentystów, którzy posiadają wiedzę oraz kwalifikacje w zakresie prowadzonej działalności, lub
pod ich kontrolą.
W przypadku nieprawidłowości należy skontaktować się z dostawcą sprzętu, a nie zlecać naprawę
osobie, która może spowodować, iż sprzęt będzie stanowił zagrożenie dla Państwa oraz pacjentów.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z autoryzowanym sprzedawcą lub Działem Obsługi Klienta firmy
SATELEC®: www.acteongroup.com.
E-mail: satelec@acteongroup.com.

 Współpracujące urządzenia
Generator ultradźwiękowy NEWTRON® P5XS można regulować zdalnie za pośrednictwem połączenia
Bluetooth ze smartfonem lub tabletem. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji „P5XS” ważne jest,
aby wyłączyć wszelkie funkcje sieciowe (telefon, wi-fi itd.) i zamknąć wszystkie aplikacje w celu
uniknięcia zakłóceń w trakcie pracy. Należy zachować jedynie aktywną funkcję Bluetooth. Naładować
kompletnie baterię w smartfonie lub tablecie.
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OPIS
 Opis fizyczny

Aplikacja „P5XS” do zdalnej regulacji poprzez połączenie Bluetooth steruje następującymi elementami:
- wykorzystywana moc albo ustawienie środkowego przycisku regulacji mocy.
Zdalne zmiany mocy są widoczne na urządzeniu poprzez zmianę barw na panelu czołowym.
- natężenie przepływu podczas irygacji i płukania albo ustawienie przycisku regulacji natężenia
przepływu znajdującego się przed zbiornikiem. Zdalne zmiany irygacji nie są widoczne na urządzeniu.
Jednakże, po uruchomieniu płukania z poziomu smartfona lub tabletu wskaźnik świetlny przycisku
irygacji miga, aby wskazać, że zostało uruchomione płukanie.
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Przycisk nożny pozostaje elementem, który umożliwia włączenie ultradżwięków. Po ustawieniu
parametrów za pomocą smartfona lub tabletu wystarczy jednokrotnie nacisnąć przycisk nożny
generatora NEWTRON® P5XS, aby rozpocząć leczenie.

 Opis techniczny
Dzięki aplikacji „P5XS” można ustawić moc i natężenie przepływu irygacji generatora ultradźwiękowego
NEWTRON® P5XS ze smartfona lub tabletu wyposażonego w połączenie Bluetooth. Istnieją różne
dostępne wersje aplikacji w zależności od posiadanej marki smartfona lub tabletu. Aby uzyskać więcej
informacji, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.pure-newtron.com lub do
skontaktowania się z SATELEC®.
Dzięki aplikacji „P5XS” można uzyskać dostęp do wstępnych ustawień mocy oraz irygacji dla każdej
końcówki, zgodnie z zaleceniami SATELEC®. W ten sposób, wybierając daną końcówkę w banku nasadek
dostępnym w aplikacji, korzysta się z automatycznych ustawień na potrzeby optymalnego wykorzystania
systemu.
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INSTALACJA/URUCHOMIENIE
 Ochrona ekranu

Aby zachować higienę i uniknąć zakażenia krzyżowego, można pokryć ekran smartfona lub tabletu folią
spożywczą lub umieścić go w woreczku do sterylizacji.

 Parowanie generatora za pośrednictwem Bluetooth
Aby sparować smartfon lub tablet z generatorem ultradźwiękowym NEWTRON ® P5XS za pośrednictwem
Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth na smartfonie lub tablecie. W przypadku trudności z
włączeniem Bluetooth, należy zapoznać się z instrukcją obsługi smartfona lub tabletu.
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POBIERANIE APLIKACJI „P5XS”

Należy wejść na stronę internetową www.pure-newtron.com , aby pobrać aplikację „P5XS” na smartfon
lub tablet. Wszystkie wersje smartfonów lub tabletów kompatybilne z aplikacją „P5XS” są wymienione i
możliwe do pobrania na tej stronie.
Należy otworzyć aplikację „P5XS”: pojawia się lista urządzeń. Proszę połączyć się z urządzeniem,
którego nazwa zaczyna się od „P5XS-a następnie 5 cyfr”. Generator ultradźwiękowy NEWTRON® P5XS
jest teraz połączony ze smartfonem lub tabletem.
Urządzenie NEWTRON® P5XS można sparować tylko z jednym tabletem lub smartfonem w celu uniknięcia
zdalnego ustawiania urządzenia z różnych źródeł. Gdy NEWTRON® P5XS jest sparowany ze smartfonem
lub tabletem, nie pojawia się już na liście wyborów Bluetooth w innych smartfonach lub tabletach.
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GNIAZDO KONTROLI APLIKACJI „P5XS” NA GENERATORZE

Należy usunąć przycisk mocy generatora ultradźwiękowego NEWTRON® P5XS, aby ustawienia
dokonywane na smartfonie lub tablecie za pośrednictwem aplikacji „P5XS” były przesyłane do
urządzenia.
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UŻYTKOWANIE

Różne ekrany aplikacji „P5XS” umożliwiają dostęp do ustawień wstępnych zalecanych przez SATELEC ®
dla każdej końcówki – tryb Pre-set lub zastosowanie bezpośrednio własnych ustawień – tryb Direct.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego systemu, ale także, aby ograniczyć
ryzyko złamania końcówek, SATELEC ® zaleca korzystanie z trybu Pre-set.
EKRAN 1 = Należy wybrać tryb Pre-Set, aby skorzystać z ustawień zalecanych przez SATELEC® lub tryb
Direct, jeśli lekarz zna już wszystkie ustawienia stosowane przy leczeniu.
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Tryb PRE-SET

EKRAN 2 = W zależności od planowanego zabiegu należy wybrać kółko w odpowiednim kolorze.
W każdej chwili istnieje możliwość przejścia do trybu Direct poprzez kliknięcie ikony, która znajduje
się w lewej dolnej części ekranu.

EKRAN 3 = Przedstawione są różne możliwe sposoby leczenia (Profilaktyka, Periodontologia,
Endodoncja, Endodoncja chirurgiczna, Stomatologia zachowawcza i odtwórcza). W zależności od
wybranej końcówki niektóre sposoby leczenia są możliwe, a inne nie. Dostępne sposoby leczenia są
aktywne, należy kliknąć wybrany sposób.
W każdej chwili istnieje możliwość powrotu do poprzedniego ekranu poprzez kliknięcie strzałki, która
znajduje się w lewej dolnej części ekranu.
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EKRAN 4 = W zależności od wybranego leczenia, wyświetlane są niektóre końcówki. Można je przewijać
i wybrać spośród nich odpowiednią końcówkę.

EKRAN 5 = Po przejściu do tego ekranu, kursory mocy oraz irygacji są ustawione na 0. Następnie te
kursory przesuwają się automatycznie do ustawień fabrycznych SATELEC® w zależności od Państwa
poprzednich wyborów. Można rozpocząć pracę. Dla przypomnienia zostaje wyświetlony wybrana
końcówka.
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Ustawienia można zmienić ręcznie i rozpocząć płukanie.
Jeżeli podczas ręcznej zmiany parametrów z poziomu smartfona lub tabletu następuje
przekroczenie zakresu koloru (mocy), w jakim można używać danej końcówki, na ekranie
pojawia się sygnał ostrzegawczy „Uwaga”.

Tryb DIRECT
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EKRAN 2 = Możliwe jest ręczne zmienianie ustawień mocy i irygacji w zależności od planowanego
leczenia oraz uruchomienie płukania z poziomu smartfona lub tabletu.
W każdej chwili istnieje możliwość przejścia do trybu Pre-set poprzez kliknięcie ikony lub powrotu do
poprzedniego ekranu poprzez kliknięcie strzałki w lewej dolnej części ekranu.
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ZATRZYMANIE URZĄDZENIA

Zdalne sterowanie generatorem ultradźwiękowym NEWTRON® P5XS przy użyciu aplikacji „P5XS” na
smartfonie lub tablecie można zatrzymać na dwa sposoby:
- zamykając aplikację „P5XS” na smartfonie lub tablecie;
- ponownie umieszczając przycisk mocy na generatorze ultradźwiękowym NEWTRON ® P5XS.
Użytkownik może w dowolnym momencie powrócić do zdalnego sterowania generatorem NEWTRON®
P5XS uruchamiając ponownie aplikację P5XS i usuwając przycisk mocy NEWTRON® P5XS.
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PRZEPISY PRAWNE

Prosimy odnieść się do Ogólnej instrukcji dotyczącej całej gamy stomatologicznych generatorów
ultradźwiękowych SATELEC [J00011], aby zapoznać się ze wszelkimi niezbędnymi informacjami
dotyczącymi parametrów działania i cech urządzenia.
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10 ZNACZENIE SYMBOLI
Tryb wcześniejszego ustawienia (Pre-set)
Tryb bezpośredni (Direct)
Powrót do poprzedniego ekranu
Profilaktyka
Periodontologia
Endodoncja
Endodoncja chirurgiczna
Stomatologia zachowawcza i odtwórcza
System kodów–kolorów: 4 kolory dla 4 zakresów
mocy
Ultradźwięki: regulacja mocy
Irygacja: regulacja natężenia przepływu
Płukanie: uruchamianie płukania
Uwaga: przekroczenie zakresu mocy zalecanego
przez SATELEC®
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