NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE
„P5XS“
NASTAVENÍ ULTRAZVUKOVÉHO PŘÍSTROJE NEWTRON® P5XS NA DÁLKU
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1. ÚVOD
Právě jste si pořídili ultrazvukový přístroj NEWTRON® P5XS s funkcí Bluetooth. Díky propojení Bluetooth
můžete nastavit parametry svého ultrazvukového přístroje NEWTRON ® P5XS pomocí smartphonu nebo
tabletu. V tomto dokumentu naleznete návod k použití aplikace „P5XS“.
Než přistoupíte k obsluze přístroje, pozorně si přečtěte návod.

2. UPOZORNĚNÍ
 Používání přístroje
Aplikaci „P5XS“ pro nastavení přístroje NEWTRON® P5XS na dálku mohou používat pouze diplomovaní
stomatologové, kteří jsou způsobilí a kvalifikovaní pro výkon obvyklé stomatologické praxe, nebo jiné
osoby pod jejich dozorem.
V případě neobvyklých reakcí přístroje se obraťte přímo na svého dodavatele. Neodbornými zásahy se
Váš přístroj může stát nebezpečným pro Vás i Vaše pacienty.
V případě nejasností kontaktujte
SATELEC®:www.acteongroup.com
E.mail: satelec@acteongroup.com.

autorizovaného

prodejce

nebo

zákaznický

servis

 Nastavování parametrů přístroje
Ultrazvukový přístroj NEWTRON® P5XS lze dálkově nastavit na smartphonu nebo tabletu prostřednictvím
spojení Bluetooth. Než spustíte aplikaci „P5XS“, odpojte veškeré sítě (telefon, wifi atd.) a zavřete
všechny aplikace, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení. Aktivní musí být pouze funkce Bluetooth. Je
důležité, aby baterie Vašeho smartphonu nebo tabletu byla úplně nabitá.

3. POPIS
 Fyzický popis
Aplikace nastavení na dálku „P5XS“ pomocí spojení Bluetooth ovládá následující funkce:
- provozní výkon, neboli nastavení parametrů ústředního tlačítka ovládání výkonu. Úpravy výkonu na
dálku jsou na přístroji zobrazovány měnícími se barvami na přední straně přístroje.
- objem průtoku vody a čištění, neboli nastavení parametrů tlačítka průtoku umístěného před
zásobníkem. Úpravy objemu průtoku na dálku nejsou na přístroji viditelné. Jestliže však na smartphonu
nebo tabletu spustíte čištění, světelná kontrolka průtoku bliká a ohlašuje, že probíhá čištění.
Ultrazvuk lze nicméně nadále aktivovat pedálem. Po nastavení parametrů na smartphonu nebo tabletu
stiskněte pedál ultrazvukového přístroje NEWTRON® P5XS pro jeho spuštění.
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 Technický popis
V aplikaci „P5XS“ nastavujete parametry výkonu a průtoku ultrazvukového přístroje NEWTRON® P5XS
prostřednictvím smartphonu nebo tabletu se zařízením Bluetooth. Pro různé značky smartphonu nebo
tabletu jsou k dispozici různé verze aplikace. Další informace najdete na stránkách www.purenewtron.com nebo se obraťte na SATELEC®.
S aplikací „P5XS“ máte přístup k přednastaveným hodnotám výkonu a průtoku pro každou koncovku
podle doporučení SATELEC®. Prostřednictvím výběru požadované koncovky ze seznamu v aplikaci můžete
využít automatické nastavení pro optimální používání systému.

4. INSTALACE / UVEDENÍ DO PROVOZU
 Ochrana displeje
Pro zachování hygieny a v zájmu prevenci křížových kontaminací můžete displej smartphonu nebo
tabletu obalit potravinovou folií nebo je vložit do sterilizačního sáčku.

 Spárování přístroje pomocí Bluetooth
Pro spárování smartphonu nebo tabletu s ultrazvukovým přístrojem NEWTRON® P5XS prostřednictvím
Bluetooth je nutné aktivovat funkci Bluetooth na smartphonu nebo tabletu. Pokud se při aktivaci
Bluetooth vyskytnou potíže, vyhledejte řešení v návodu k obsluze smartphonu či tabletu.

5. STAŽENÍ APLIKACE „P5XS“
Na adrese www.pure-newtron.com najdete odkaz ke stažení aplikace „P5XS“ na smartphon nebo tablet.
Na těchto stránkách najdete aplikace „P5XS“ ke stažení a zároveň seznam všech verzí smartphonů a
tabletů, které jsou s aplikací kompatibilní.
Spusťte aplikaci „P5XS“. Objeví se seznam přístrojů. Připojte se k přístroji, jehož název tvoří „P5XS“ a 5
číslic. Ultrazvukový přístroj NEWTRON® P5XS je připojen ke smartphonu nebo tabletu.
Aby nedocházelo k úpravě parametrů přístroje na dálku z různých zdrojů, lze jeden přístroj NEWTRON ®
P5XS spárovat pouze s jedním smartphonem nebo tabletem. Když je přístroj NEWTRON ® P5XS spárován
se smartphonem či tabletem, na jiných zařízeních se již neobjeví v nabídce pro spárování pomocí
Bluetooth.

6. OVLÁDÁNÍ APLIKACE „P5XS“ NA ULTRAZVUKOVÉM PŘÍSTROJI
Vypněte tlačítko napájení ultrazvukového přístroje NEWTRON® P5XS, aby mohla aplikace na přístroj
přenést parametry nastavené na smartphonu nebo tabletu.

7. POUŽITÍ
Na různých obrazovkách aplikace „P5XS“ můžete zvolit přednastavené parametry pro jednotlivé
Návod k použití aplikace „P5XS“ ● J62125 ● V3 ● (13) ● 06/2013 ● NBADCS040C - Page 3/9
SATELEC • A company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • 33708 MERIGNAC cedex • FRANCE
Tel + 33 (0) 556 34 06 07 • Fax + 33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com • www.acteongroup.com

koncovky podle doporučení SATELEC® - režim Pre-set- nebo přímo nastavit své vlastní parametry –
režim Direct-.
Pro zaručení správné činnosti celého systému a v zájmu snížení rizika zlomení koncovek doporučuje
SATELEC® používat přednastavený režim Pre-set.
OBRAZOVKA 1 = Vyberte režim Pre-Set a využijte doporučené nastavení SATELEC® nebo zvolte režim
Direct v případě, že již znáte všechna nastavení, která lze pro ošetření použít.
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Režim PRE-SET

OBRAZOVKA 2 = Podle plánovaného ošetření vyberte příslušný barevný kroužek.
Kliknutím na ikonu vlevo dole můžete kdykoliv přepnout do režimu Direct.

OBRAZOVKA 3 = Zobrazuje různá ošetření (profylaxe, parodontologie, endodoncie, chirurgická
endodoncie, konzervační a protetická preparace). V závislosti na vybrané koncovce jsou některá
ošetření proveditelná a jiná ne. Proveditelná ošetření jsou aktivní, klikněte na vybrané ošetření.
Kliknutím na šipku vlevo dole se můžete kdykoliv vrátit na předcházející obrazovku.
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OBRAZOVKA 4 = V závislosti na vybraném ošetření Vám přístroj nabídne některé koncovky. Vyberte
požadovanou koncovku a klikněte na ni.

OBRAZOVKA 5 = Když se objeví tato obrazovka, jsou hodnoty objemu průtoku na 0. Ukazatele se poté
automaticky přesunou na přednastavené hodnoty SATELEC®na základě Vašich předchozích výběrů. Nyní
můžete zahájit ošetření. Pro připomenutí je zobrazena vybraná koncovka.

Strana 6/9 - Návod k použití aplikace „P5XS“ ● J62125 ● V3 ● (13) ● 06/2013 ● NBADCS040C
SATELEC • A company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • 33708 MERIGNAC cedex • FRANCE
Tel + 33 (0) 556 34 06 07 • Fax + 33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com • www.acteongroup.com

Parametry lze ručně upravit a spustit čištění.
Jestliže při nastavování parametrů pomocí smartphonu nebo tabletu překročíte barevný
rozsah (výkon) pro použití koncovky, objeví se výstražný symbol „Pozor“

Režim DIRECT
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OBRAZOVKA 2 = Ručně nastavte parametry výkonu a průtoku pro plánované ošetření a prostřednictvím
smartphonu nebo tabletu spusťte čištění.
Kliknutím na ikonu můžete kdykoliv přejít do režimu Pre-set nebo se vrátit na předcházející obrazovku
kliknutím na šipku vlevo dole.

8. VYPNUTÍ PŘÍSTROJE
Nastavování ultrazvukového přístroje NEWTRON® P5XS na dálku pomocí aplikace „P5XS“ na smartphonu
nebo tabletu lze ukončit dvěma způsoby:
- ukončením aplikace „P5XS“ na smartphonu nebo tabletu;
- pomocí tlačítka napájení na ultrazvukovém přístroji NEWTRON® P5XS.
Uživatel se může kdykoliv vrátit k nastavování parametrů svého ultrazvukového přístroje NEWTRON ®
P5XS na dálku tím, že opět spustí aplikaci P5XS a vypne tlačítko napájení na přístroji NEWTRON® P5XS.

9. PRÁVNÍ ÚPRAVA
Všechny informace o předpisech týkajících se výkonu a technické charakteristiky přístroje najdete ve
Všeobecném návodu pro veškerý sortiment ultrazvukových stomatologických přístrojů SATELEC
[J00011].
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10. SYMBOLY
Režim Pre-set
Režim Direct
Návrat na předcházející obrazovku
Profylaxe
Parodontologie
Endodoncie
Chirurgická endodoncie
Konzervační a protetická preparace
Color Coding System: 4 barvy pro 4 rozsahy
výkonu
Ultrazvuk: nastavení výkonu
Průtok: nastavení průtoku vody
Čištění: spustí čištění
Pozor: překročen SATELEC ® doporučený limit
výkonu
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