PROGRAMĖLĖS „P5XS“
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ULTRAGARSO GENERATORIAUS „NEWTRON® P5XS“ NUOTOLINIS
NUSTATYMAS
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1

ĮŽANGA

Jūs įsigijote ultragarso generatorių NEWTRON® P5XS su „Bluetooth“ parinktimi. „Bluetooth“ ryšys leis
jums keisti savo generatoriaus NEWTRON® P5XS parametrų nustatymus išmaniuoju telefonu arba
planšetiniu kompiuteriu. Šiame dokumente aprašyta, kaip naudotis programėle „P5XS“.
Prieš parengiant naudoti ir naudojantis programėle prašom atidžiai perskaityti šį instrukcijų lapelį.

2

ĮSPĖJIMAI
 Aparato naudotojai

Generatoriaus NEWTRON® P5XS nuotolinio nustatymo programėlė „P5XS“ skirta naudoti tik
diplomuotiems odontologams, turintiems reikiamų sugebėjimų ir atitinkamą kvalifikaciją, arba jiems
prižiūrint.
Trikties atveju susisiekite su šio aparato tiekėju, nesikreipkite į bet kokį meistrą, kuris gali padaryti
prietaisą pavojingu jums ir jūsų pacientams.
Kilus abejonių susisiekite su įgaliotu pardavėju arba SATELEC® klientų aptarnavimo skyriumi:
www.acteongroup.com
El. paštas: satelec@acteongroup.com.

 Susiję aparatai
Ultragarso generatorius NEWTRON® P5XS gali būti nustatomas per atstumą naudojantis „Bluetooth“ ryšiu
iš išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio. Prieš naudojantis programėle „P5XS“ visada svarbu
išjungti visų tipų tinklo funkcijas (telefoną, wifi ryšį ir t. t.) ir išjungti visas programas, kad darbo metu
būtų išvengta bet kokių trikdžių. Turi veikti tik „Bluetooth“ funkcija. Iki galo įkraukite savo išmaniojo
telefono arba planšetinio kompiuterio akumuliatorių.
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APRAŠAS
 Fizinių parametrų aprašas

Nuotolinio nustatymo „Bluetooth“ ryšiu programėle „P5XS“ valdomi šie elementai:
- naudojimo galia, t. y., centrinio galios nustatymo mygtuko parametrai. Galios keitimas nuotoliniu
būdu rodomas aparate besikeičiančiomis priekinio fasado spalvomis.
- drėkinimo ir išleidimo išeiga, t. y., išeigos nustatymo mygtuko, esančio prieš talpą, parametrai.
Nuotoliniu būdu atliekamų drėkinimo pakeitimų aparate nesimato. Tačiau išmaniuoju telefonu arba
planšetiniu kompiuteriu įjungus išleidimą, šviečiantis drėkinimo mygtuko indikatorius mirksi, rodydamas,
kad išleidimas įjungtas.
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Tačiau ultragarsą visada galima įjungti pedalu. Išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu nustatę
parametrus, norėdami pradėti apdorojimą paspauskite generatoriaus NEWTRON® P5XS pedalą.

 Techninės dalies aprašas
Naudodami programėlę „P5XS“ išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu su „Bluetooth“ ryšiu
keiskite ultragarso generatoriaus NEWTRON® P5XS galios ir drėkinimo išeigos nustatymus. Priklausomai
nuo jūsų išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio gamintojo galimos kelios skirtingos programėlės
versijos. Prireikus daugiau informacijos, jos rasite svetainėje www.pure-newtron.com arba kreipkitės į
SATELEC®.
Naudodami programėlę „P5XS“ pasiekite išankstinius galios ir drėkinimo nustatymus, paruoštus
kiekvienam įdėklui atsižvelgiant į SATELEC® rekomendacijas. Tokiu būdu, programėlės įdėklų banke
pasirinkę pageidaujamą įdėklą pasinaudokite automatiniais nustatymais, užtikrinančiais optimalų
sistemos naudojimą.
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ĮRENGIMAS / PARUOŠIMAS NAUDOTI
 Ekrano apsauga

Užtikrindami higieną ir saugodamiesi tarpusavio užkrėtimo, galite padengti savo išmaniojo telefono arba
planšetinio kompiuterio ekraną maistine plėvele arba įdėti juos į sterilizavimo maišelį.

 Generatoriaus suporavimas „Bluetooth“ ryšiu
Norėdami „Bluetooth“ ryšiu suporuoti išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su ultragarso
generatoriumi NEWTRON® P5XS, išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje įjunkite
„Bluetooth“ ryšį. Jei mėginant įjungti „Bluetooth“ kyla problemų, skaitykite savo išmaniojo telefono
arba planšetinio kompiuterio naudojimo instrukciją.
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PROGRAMĖLĖS „P5XS“ ATSISIUNTIMAS

Apsilankykite svetainėje www.pure-newtron.com ir atsisiųskite į išmanųjį telefoną arba planšetinį
kompiuterį programėlę „P5XS“. Visos su programėle „P5XS“ suderinamos išmaniojo telefono arba
planšetinio kompiuterio versijos išvardytos šioje interneto svetainėje ir jas galima atsisiųsti.
Atidarykite programėlę „P5XS“: atsidaro aparatų sąrašas. Prisijunkite prie aparato, kurio pavadinimas
prasideda „P5XS“ ir po jo seka 5 skaitmenys. Ultragarso generatorius NEWTRON® P5XS susiejamas su
išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu.
Tam, kad būtų išvengta nuotolinio aparato parametrų keitimo iš skirtingų šaltinių, su aparatu NEWTRON ®
P5XS gali būti susietas tik vienas išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris. Suporavus NEWTRON®
P5XS su išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu, kitiems išmaniesiems telefonams arba
planšetiniams kompiuteriams jis neberodomas tarp galimų poruoti per „Bluetooth“ variantų.
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PROGRAMĖLĖS „P5XS“ GENERATORIAUS VALDYMO PERĖMIMAS

Ištraukite ultragarso generatoriaus NEWTRON® P5XS galios mygtuką, kad išmaniajame telefone arba
planšetiniame kompiuteryje atlikti nustatymai per programėlę „P5XS“ būtų perduoti į aparatą.
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NAUDOJIMAS

Naudojantis įvairiais programėlės „P5XS“ ekranais galima pasiekti SATELEC® rekomenduojamus kiekvieno
įdėklo išankstinius nustatymus -mode Pre-set- (nustatytasis režimas) arba atlikti savuosius nustatymus –
mode Direct- (tiesioginis režimas).
Tam, kad būtų užtikrintas geras visos sistemos veikimas ir sumažėtų įdėklų lūžimo pavojus,
SATELEC® primygtinai rekomenduoja naudotis išankstinių nustatymų režimu „Pre-set“.
1 EKRANAS = pasirinkite režimą Pre-Set (išankstiniai nustatymai), kad galėtumėte pasinaudoti SATELEC®
rekomenduojamais nustatymais, arba pasirinkite režimą Direct (tiesioginis), jeigu jau žinote visus
apdorojimui taikomus nustatymus.
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Režimas PRE-SET

2 EKRANAS = priklausomai nuo numatomo apdorojimo pasirinkite atitinkamos spalvos žiedą.
Spustelėję apačioje kairėje esančią piktogramą bet kuriuo metu galite perjungti į tiesioginį režimą
„Direct“.

3 EKRANAS = vaizduojami skirtingi galimi apdorojimai (profilaktika, periodontija, endodontija,
chirurginė, konservuojamoji ir restauracinė odontologija). Priklausomai nuo pasirinkto įdėklo, vieni
apdorojimai yra galimi, kiti ne. Galimi apdorojimai yra aktyvūs, spustelėkite pageidaujamąjį.
Spustelėję apačioje kairėje esančią rodyklę bet kuriuo metu galite grįžti į ankstesnį ekraną.
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4 EKRANAS = priklausomai nuo pasirinkto apdorojimo, rodomi kai kurie įdėklai. Slinkite jais ir pasirinkite
pageidaujamą įdėklą.

5 EKRANAS = atidarius šį ekraną galios ir drėkinimo žymikliai yra ties 0. Po to šie žymikliai automatiškai
pajuda, kol, atsižvelgiant į jūsų ankstesnius pasirinkimus, pasiekia išankstinius SATELEC® nustatymus.
Galite pradėti dirbti. Rodomas pasirinkto įdėklo priminimas.
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Rankiniu būdu galite keisti parametrus ir įjungti išleidimą.
Jeigu rankiniu būdu mobiliuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu atlikus šių parametrų
pakeitimą bus viršytos spalvos intervalo (galia), kuriame įdėklas turi būti naudojamas, ribos,
pasirodo vaizdinis įspėjamasis signalas „Dėmesio“

Režimas DIRECT
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2 EKRANAS = keiskite galios ir drėkinimo parametrus rankiniu būdu, atsižvelgdami į numatytąjį
apdorojimą, ir įjunkite išleidimą mobiliuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu.
Bet kuriuo metu spustelėję piktogramą galite persijungti į režimą Pre-set, arba, spustelėję apačioje
kairėje esančią rodyklę, grįžti į ankstesnį ekraną.
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APARATO IŠJUNGIMAS

Ultragarso generatoriaus NEWTRON® P5XS nuotolinis nustatymas naudojantis išmaniojo telefono arba
planšetinio kompiuterio programėle „P5XS“ išjungiamas dviem būdais:
- išjungiant programėlę „P5XS“ išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje;
- ultragarso generatoriaus NEWTRON® P5XS galios mygtuku.
Naudotojas gali bet kuriuo metu perimti savo generatoriaus NEWTRON® P5XS nustatymų valdymą
nuotoliniu būdu įjungdamas programėlę P5XS ir pakeldamas NEWTRON® P5XS galios mygtuką.
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REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Norėdami susipažinti su visa reikiama reglamentine aparato techninių savybių ir charakteristikų
informacija, skaitykite Bendrąją visos odontologinių ultragarso generatorių SATELEC gamos instrukciją
[J00011].
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10 NAUDOJAMI SIMBOLIAI
Režimas „Pre-set“
Režimas „Direct“
Grįžti į ankstesnį ekraną
Profilaktika
Periodontija
Endodontija
Chirurginė endodontija
Konservuojamoji ir restauracinė odontologija
Spalvų kodavimo sistema: 4 spalvos 4 galios
intervalams
Ultragarsas: galios nustatymas
Drėkinimas: išeigos nustatymas
Išleidimas: išleidimo įjungimas
Dėmesio: viršytas SATELEC ® rekomenduojamas
galios intervalas
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