PRÍRUČKA POUŽÍVANIA
APLIKÁCIE « P5XS »
NASTAVENIE VZDIALENOSTI ULTRAZVUKOVÉHO GENERÁTORA NEWTRON ®
P5XS
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1

ÚVOD

Zakupujete si ultrazvukový generátor NEWTRON® P5XS s možnosťou Bluetooth. Toto pripojenie
Bluetooth vám umožňuje konfiguráciu nastavení vášho generátora NEWTRON ® P5XS z vášho smartfónu
alebo tabletu. Tento dokument vám ponúka návod na používanie tejto aplikácie « P5XS ».
Prosíme vás, aby ste si pozorne prečítali tento sprievodný dokument ešte pred uvedením do prevádzky a
použitím.

2

UPOZORNENIA
 Používatelia zariadenia

Použitie aplikácie « P5XS » nastavenia na diaľku generátora NEWTRON® P5XS je obmedzené výhradne na
diplomovaných dentistov, spôsobilých a kvalifikovaných pre obvyklú oblasť aktivít, alebo pod ich
kontrolou.
V prípade anomálie sa obráťte na dodávateľa vášho zariadenia ešte skôr, ako by ste ho dali nejakému
opravárovi, ktorý by vám ho mohol vrátiť v takom stave, že by ohrozoval vás a vašich pacientov.
V prípade pochybností kontaktujte dohodnutého predajcu alebo službu zákazníkom spoločnosti
SATELEC® :www.acteongroup.com
E.mail : satelec@acteongroup.com.

 Zariadenia, na ktoré sa príručka vzťahuje
Ultrazvukový generátor NEWTRON® P5XS sa dá nastaviť diaľkovo, prostredníctvom siete Bluetooth zo
smartfónu alebo tabletu. Pred používaním aplikácie « P5XS » je dôležité, aby ste vypli všetky typy
sieťových funkcií (telefón, wifi atď.) a zavreli všetky aplikácie, aby ste sa tak vyhli akejkoľvek poruche
počas práce. Ponechajte aktívnu len funkciu Bluetooth. Nechajte si úplne nabiť batériu svojho
smartfónu či tabletu.

3

OPIS
 Fyzikálny opis

Aplikácia « P5XS » nastavenia na diaľku pripojením Bluetooth ovláda nasledujúce prvky:
- výkon alebo konfiguráciu centrálneho tlačidla nastavenia výkonu. Úpravy výkonu na diaľku sú na
zariadení viditeľné pomocou zmeny farieb na prednej strane.
- prietok preplachovania a čistenia, alebo konfiguráciu tlačidla nastavenia prietoku, ktoré je pred
zásobníkom. Úpravy preplachovania na diaľku nie sú na zariadení vidieť. Avšak, keďže čistenie je
spustené zo smartfónu alebo tabletu, svetelný indikátor tlačidla preplachovania bliká, aby tak indikoval,
že čistenie je spustené.
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Jednako však pedál zostáva prvkom, ktorý umožňuje aktivovať ultrazvuk. Aktivujte pedálom vášho
generátora NEWTRON® P5XS jednorazovo konfiguračné nastavenia zo smartfónu alebo tabletu, aby ste
mohli začať ošetrenie.

 Technický opis
Pomocou aplikácie « P5XS » konfigurujte nastavenia výkonu a prietoku preplachovania ultrazvukového
generátora NEWTRON® P5XS zo smartfónu alebo tabletu vybaveného funkciou Bluetooth. Existujú rôzne
verzie tejto aplikácie k dispozícii podľa značky vášho smartfónu alebo tabletu. Všetky informácie
nájdete na stránke www.pure-newtron.com alebo kontaktom spoločnosti SATELEC®.
Pomocou aplikácie « P5XS » si sprístupníte predbežné nastavenia výkonu a prietoku s parametrami pre
každú vložku podľa odporúčaní spoločnosti SATELEC®. Taktiež výberom požadovanej vložky v báze
vložiek, ktoré sú k dispozícii pre túto aplikáciu, získajte výhodu automatických nastavení, aby použitie
tohto systému bolo optimálne.
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INŠTALÁCIA / UVEDENIE DO PREVÁDZKY
 Ochrana obrazovky

S cieľom zachovania hygieny a zabránenia krížovým kontamináciám si môžete prekryť obrazovku svojho
smartfónu alebo tabletu potravinárskou fóliou alebo ešte lepšie vložiť do sterilizačného vrecka.

 Spárovanie generátora pomocou Bluetooth
Ak chcete spárovať smartfón alebo tablet s ultrazvukovým generátorom NEWTRON® P5XS pomocou
Bluetooth, aktivujte si Bluetooth na smartfóne alebo tablete. V prípade problémov s aktiváciou funkcie
Bluetooth, odvolajte sa na režim použitia svojho smartfónu či tabletu.
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STIAHNUTIE APLIKÁCIE « P5XS »

Vráťte sa na stránku www.pure-newtron.com, aby ste si stiahli aplikáciu « P5XS » na smartfón alebo
tablet. Všetky verzie smartfónu či tabletu kompatibilné s aplikáciou « P5XS » sú zaregistrované a dajú sa
stiahnuť na tejto stránke internetu.
Otvorte si aplikáciu « P5XS » : zobrazí sa zoznam zariadení. Pripojte sa k zariadeniu, ktorého názov
začína textom « P5XS-suivi de 5 chiffres » (P5XS-nasledovaným 5 číslicami). Ultrazvukový generátor
NEWTRON® P5XS je pripojený k smartfónu alebo tabletu.
So zariadením NEWTRON® P5XS sa môže spárovať jediný smartfón alebo tablet, aby sa zabránilo
konfigurovaniu zariadeniu na diaľku z rôznych zdrojov. Keď sa jeden generátor NEWTRON® P5XS spáruje
s jedným smartfónom či jedným tabletom, nezobrazí sa viac ako možnosť spárovania pomocou
Bluetooth na iných smartfónoch či tabletoch.
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PREVZATIE KONTROLY Z APLIKÁCIE « P5XS » NA GENERÁTORE

Vytiahnite tlačidlo výkonu ultrazvukového generátora NEWTRON® P5XS, aby sa nastavenia vykonané na
smartfóne alebo tablete pomocou aplikácie « P5XS» preniesli na zariadenie.
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POUŽITIE

Rôzne obrazovky aplikácie « P5XS » umožňujú sprístupniť si predbežné nastavenia odporúčané
spoločnosťou SATELEC® pre každú vložku -mode Pre-set-, alebo konfigurovať si priamo vlastné
nastavenia – mode Direct-.
Ak chcete zaistiť správnu funkciu zostavy systému, ale tiež obmedziť riziko straty vložiek,
spoločnosť SATELEC® odporúča dôrazne použitie režimu Pre-set.
OBRAZOVKA 1 = Vyberte si režim mode Pre-Set, aby ste získali výhodu odporúčaných nastavení
spoločnosti SATELEC®, alebo si zvoľte režim mode Direct, ak budete poznať všetky nastavenia platné
pre ošetrenie.
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Režim Mode PRE-SET

OBRAZOVKA 2 = Podľa uvažovaného ošetrenia si vyberte zodpovedajúci farebný krúžok.
Vždy môžete prejsť do režimu mode Direct kliknutím na ikonu vľavo dolu.

OBRAZOVKA 3 = Rôzne možné ošetrenia (Profylaxia, Parodoncia, Endodoncia, Endodoncia chirurgická,
Odontológia konzervačná a Reštauračná) sú tu zobrazené. Podľa vybratej vložky sa určité ošetrenia dajú
vykonávať, a iné nie. Ošetrenia, ktoré sa dajú vykonávať, sú aktívne, kliknite na požadované ošetrenie.
Vždy sa môžete opäť vrátiť na predošlú obrazovku tak, že kliknete na šípku vľavo dolu.
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OBRAZOVKA 4 = Podľa vybratého ošetrenia sú uvedené niektoré vložky. Nechajte si zobraziť zoznam a
kliknite na požadovanú vložku.

OBRAZOVKA 5 = Keď sa dostanete na túto obrazovku, kurzory výkonu a preplachovania sú nastavené na
0. Tieto kurzory sa potom presunú automaticky, aby ste získali nastavenia zvolené predbežne
spoločnosťou SATELEC® podľa vašich predošlých výberov. Môžete začať s prácou. Vybratá vložka je
zobrazená ako pripomenutie.
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Tieto parametre môžete upraviť ručne a spustiť čistenie.
Vizuálny upozorňovací signál « Attention » (Pozor) sa zobrazí počas tejto ručnej úpravy
parametrov zo smartfónu alebo tabletu, ak prekročíte farebný rozsah (výkon), v ktorom sa
táto vložka musí používať

Režim Mode DIRECT
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OBRAZOVKA 2 = Upravte ručne parametre výkonu a preplachovania podľa zvažovaného ošetrenia a
spustite čistenie zo smartfónu či tabletu.
Môžete kedykoľvek prejsť do režimu mode Pre-set kliknutím na ikonu alebo návratom na predošlú
obrazovku kliknutím na šípku vľavo dolu.

8

ZASTAVENIE ZARIADENIA

Diaľkové nastavenie ultrazvukového generátora NEWTRON® P5XS z aplikácie « P5XS » na smartfóne alebo
tablete sa ukončí dvoma spôsobmi:
- zatvorením aplikácie « P5XS » na smartfóne alebo tablete ;
- zmenou polohy tlačidla výkonu na ultrazvukovom generátore NEWTRON® P5XS.
Používateľ môže kedykoľvek opäť prevziať kontrolu na diaľku nad nastavením generátora NEWTRON®
P5XS opätovným spustením aplikácie P5XS a nadvihnutím tlačidla výkonu zariadenia NEWTRON ® P5XS.
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PREDPISY

Pozrite si láskavo Všeobecné upozornenie týkajúce sa skupiny radu zubných ultrazvukových generátorov
SATELEC [J00011], aby ste sa dozvedeli o všetkých zákonných potrebných informáciách týkajúcich sa
výkonov a charakteristík zariadenia.
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10 SYMBOLY
Mode Pre-set
Mode Direct
Návrat na predošlú obrazovku
Profylaxia
Parodoncia
Endodoncia
Endodoncia chirurgická
Odontológia konzervačná a reštauračná
Farebný kódovací systém : 4 farby pre 4 rozsahy
výkonu
Ultrazvuk : nastavenie výkonu
Preplachovanie : nastavenie prietoku
Čistenie : spustenie čistenia
Pozor : prekročenie rozsahu výkonu
odporúčaného spoločnosťou SATELEC ®
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