MINI 2000

Návod k instalaci, uvedení do provozu, použití, garance

Balení obsahuje:
n	přístroje  MINI 2000
n	pracovní koš
n	držák
n	hadice 6x4 mm, délka 3 m s napojením a koncovkami. Červená je pro odtok tekutiny a je připojena k přístroji. Modrá hadice je přívod tlakového vzduchu a musí být připojena k přístroji.
n	elektrický připojovací kabel
n	návod k obsluze
n	záruční list
n	CE  certifikát

Instalace, zkouška a kontrola uvedení do provozu:
INSTALACE:
Přístroj musí být postaven na rovné ploše, dostatečně daleko od vlhkých míst, se snadným přístupem k ovládání, které je umístěno také na zadní straně a s možností rychlého odpojení elektrického proudu.

Spínač 015 dejte do pozice OUT.
Modrou hadicí propojte kompresor s napojením 030 na přístroji MINI. Toto připojení musí být velmi pevné. Červenou hadici přístroje (která je připojena na výpustný ventil 027) zavést do nádoby, která je určena pouze pro polymerační tekutinu, nebo do otevřené nádrže s dostatečnou kapacitou (minimálně 10 l), která zabrání úniku vypuštěné tekutiny.
Pokud je tato nádrž uzavřená, musí mít dostatečný větrací otvor, aby tlak nádobu neroztrhl.. 
Hadici dobře upevnit a zabránit jejímu pohybu.
Hlavní vypínač 024 dát do pozice O. 
Zástrčku síťového kabelu 029 zasunout do zásuvky

Kontrola přístroje před uvedením do provozu:
Elektrické zařízení musí být vybaveno ochranou a uzemněním!
Pokud tomu tak není, musí být elektrické zařízení vybaveno odpovídajícím způsobem. Uzemňovací kabel nesmí být od zástrčky odpojen. Pro uživatele je to životu nebezpečné! 
Zkontrolovat zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na zařízení.Tlak z kompresoru nesmí překročit 12 barů, jinak mohou vzniknout na přístroji škody. Přezkoušet napojení tlaku vzduchu a případné vadné části vyměnit. Zajistit stabilitu nádoby.

Bezpečnostní předpisy pro uživatele:
Návod k obsluze musí být  stále dostupný.
Zabezpečit, aby nádoba, do které je pod tlakem vypouštěna tekutina, měla dostatečný větrací otvor.Pevně uzavřená nádoba skrývá v sobě nebezpečí výbuchu. Odtok tekutiny musí být absolutně bezpečný, aby se zabránilo škodám na věcech a ohrožení personálu. Před zapojením přístroje se znovu přesvědčit, zda zemnění a ochrana odpovídají předpisům. 
Před spuštěním zařízení  je nezbytné přečíst si návod.

Návody pro funkční zkoušky zařízení:
TLAK
Zařízení je nastaveno pro provozní tlak 6 bar.
Víko 003 polymeračního prostoru pevně uzavřít.
Tlakový spínač 015 dát do pozice IN. Polymerační prostor 021 tím bude automaticky natlakován.
Na manometru 014 kontrolovat tlak. Provozní tlak může být volně nastaven od 1 do 6 bar podle nastavení tlakového regulátoru 031 na zadní straně přístroje. 
Pro nastavení tlaku je potřeba regulátor 031 povytáhnout, nastavit tlak a následně opět zastrčit.
Tlakový spínač 015 dát na pozici OUT.
POZOR, max. provozní tlak je 6 bar!
Vyšší tlak by mohl poškodit přístroj a ohrozit bezpečnost uživatele.

OHŘEV A TEPLOTA
Hlavní vypínač 024 dát do pozice I. 
Hlavní vypínač 024 se rozsvítí, stejně tak i signální červená kontrolka přívodu el. proudu 013.
Ovladačem termostatu 034 nastavte požadovanou teplotu. Teplota může být regulována od 40 ºC do 120 ºC.
Přepínač 012 přepněte do pozice MAN. 
Kontrolka ohřevu 013 se rozsvítí oranžovou barvou.
Ovladač termostatu 034 otočit vlevo na pozici 0. Kontrolka ohřevu zhasne.
Hlavní vypínač 024 dejte do pozice O (proud je vypnut, všechny kontrolky zhasnou).

ČAS
Doba polymerace musí být nastavena. Ovladačem 011 nastavte čas, který si přejete. Hodiny jsou mechanické, ozve se tikání. Ovladač dejte do pozice 0.

MANUELNÍ/AUTOMATICKÝ  pracovní cyklus
Přístroj můžete ovládat manuelně, nebo automaticky.
AUTO cyklus - AUTO
V případě, že není nastaven pracovní čas, není zapnut ohřev.
Ovladač 011 spouští polym. proces, jestliže byl předtím přepínač 024 v pozici I.
Po ukončení nastaveného pracovního času se ozve akustický signál.
Topení se automaticky vypne (vypne se také, když  termostat 034 dosáhne nastavené teploty).
Začíná proces ochlazování.
MANUAL cyklus - MAN
Čas a teplota jsou nezávislé funkce. Po nastavení teploty následuje ohřev. Po ukončení nastaveného pracovního času se ozve akustický signál. Ohřev však zůstává zapnutý.
Oba pracovní cykly jsou voleny pomocí přepínače 012  MAN/AUTO.

MNOŽSTVÍ polymerační tekutiny
Pracovní prostor 021 a naplňte tekutinou až cca. 4 cm od horního okraje.
Pracovní koš 035 se používá pro vložení a vyjmutí předmětu, aniž bychom přišli do styku s polymerační tekutinou (většinou pro práce fixní protetiky).
Větší práce (např. protézy) se vloží přímo do pracovního prostoru.
Pracovní koš s nožkami položit na povrch tekutiny (neponořit), tím se stane, že při uzavření víka je koš zatlačen do tekutiny. 
Vytvoří se vzduchová kapsa, která po otevření víka vyzdvihne koš opět nad hladinu.
Pracovní koš vložit do polymerační tekutiny, patky musí vyčnívat cca. 1,5 cm nad okraj pracovního prostoru 021.
Je-li to nutné, musí se výška hladina tekutiny upravit. Víko 003 uzavřít. 
Tlakový spínač 015 dát do polohy IN, tím bude pracovní prostor pod tlakem.
POZOR, zkontrolujte, zda odtoková hadice odpovídá předcházejícím upozorněním!
VYPUŠTĚNÍ polymerační tekutiny
Abyste zabránily příliš prudkému úniku tlaku a tekutiny, pomalu otáčejte doleva vypouštěcím ventilem 023.
Tekutina a tlak budou společně vypuzeny. Jakmile tekutina odteče, vypouštěcí ventil 023 pevně uzavřete a přepínač 015 dejte do pozice OUT.

PO UVEDENÝCH FUNKČNÍCH ZKOUŠKÁCH JE PŘÍSTROJ PŘIPRAVEN K PROVOZU

FUNKCE PŘÍSTROJE
Polymerační tekutina
Doporučujeme polymerovat ve vodě (nejlépe destilované) nebo glycerinu.
Je možno polymerovat i v páře.
Volba těchto 3 možností závisí na doporučení od výrobce polymerovaného materiálu.

Polymerační cyklus
Hlavní přepínač přepnout 024 do pozice I, do pracovního prostoru nalít polymerační tekutinu.
Nastavit požadovaný tlak 031 a zkontrolovat na manometru 014.
1. Pomocí přepínače 012 zvolit pracovní cyklus MAN nebo AUTO
2. Do pracovního prostoru vložit předmět (práci) samotný nebo je upevněný na držák.
POZOR na teplotu polymerační tekutiny !
3. Pevně uzavřít víko 003.
4. Ovladačem na termostatu 016 nastavit požadovanou teplotu.
5. Nastavit polymerační čas ovladačem hodin 011. 
6. Tlakový spínač 015 zapnout do pozice IN - v tomto okamžiku přístroj začne pracovat. Ohřev probíhá tak dlouho, dokud není dosažena nastavená teplota. Následně je teplota udržována termostatem. (kontrolka 013 signalizuje zapnutí, nebo vypnutí termostatu s přesností ± 2 ºC).
POZOR, k času nastaveném na hodinách musíte přičíst čas ohřevu (cca.15 min.). Efektivní polymerace začíná teprve dosažením nastavené teploty.

Při ukončení nastaveného polymeračního cyklu
1. Časový spínač je na 0.
2. Ozve se akustický signál.
3. Pokud je přepínač na pozici AUTO, vypne se automaticky ohřev (ne však tlak) a začíná ochlazování.
4. Pokud je přepínač na pozici MAN, zůstává ohřev zapnut až do zásahu technika (vypnutí).

Vyjmutí zpolymerovaných předmětů
1. Přepínač 015 přepnout do pozice OUT a vypustit tlak (Důležité: Pokud se víko přístroje i při malém tlaku nedá otevřít, je dobré     počkat několik minut, než se tlak sníží(při práci ve vodě nebo v páře přes 100 ºC)
2. Pak otevřít víko 003 a vyjmout výrobek.
3. Ovladač termostatu  016 dát na nulu.

DALŠÍ FUNKCE
Při několikanásobné (opakované) polymeraci je nutné stále udržovat potřebnou teplotu kapaliny, aby se zkrátila doba ohřevu. 
1. Přepínač 012 MAN/AUTO přepnout do pozice MAN.
2. Teplotu kapaliny nastavit na termostatu. (Vodu neohřívejte přes 80 ºC ,pak dochází k rychlému odpařování) Toto opakovat po každé polymeraci.
3. Přístroj může zůstat v této fázi jak dlouho si přejete. Při použití vody nebo jiné tekutiny s bodem varu pod 150 ºC je nutno dbát, aby tekutina byla v dostatečném množství a pokud to bude nutné, vodu dolít. Při eventuelním úplném odpaření tekutiny nehrozí přístroji žádné poškození.

Souběžná polymerace v jiné kapalině
V některých případech se předpokládá polymerace dvou prací v různých tekutinách (např. voda - totální nebo částečné protézy a glycerin - fixní protetika) současně.
V těchto případech se dá použít jednoduchý způsob jak provést polymeraci v jiné tekutině (např. glycerin), aniž by předehřátá tekutina (voda) byla nahrazena. Polymerační prostor naplnit vodou do poloviny a pracovní koš 035 položit nožkami na dno a vnitřní prostor naplnit glycerinem.Výrobek (práci) vložit dovnitř, nastavit pracovní cyklus a polymerizovat. Polymerace probíhá v tzv. “vodní koupeli”. Glycerin v pracovním koši se vodou ohřeje.

Polymerizace ve vodě
Je dobré používat destilovanou vodu, výrazně se snižuje tvoření usazenin.

Polymerizace v páře
5ml vody nalít do pracovního prostoru, přístroj nastavit a polymerizovat.

Polymerizace  tlakem
Do pracovního prostoru nedávat žádnou tekutinu, přístroj nastavit a polymerizovat.
Přístroj neutrpí žádné škody.

Neúmyslné nastavení tlaku při nezavřeném víku
Může  se stát, že nedopatřením nastavíte tlak, aniž jste uzavřeli víko pracovního prostoru.
Nic vážného se nestane. V tomto případě vypadne pouze těsnící kroužek bez nebezpečí vystříknutí tekutiny.
Otevření pracovního prostoru, který je pod tlakem, není možné, neboť tlak blokuje pohyb víka.

Pro Vaši bezpečnost
Během pracovního cyklu je v přístroji vysoká teplota. Konstrukce přístroje zabezpečuje bezpečnost před popálením pro uživatele. Přesto však může dojít k náhodnému kontaktu s částmi zařízení, které mohou být horké(vrch a boky víka). 
V případě nouze je třeba odpojit síťový elektrický kabel. Nestačí, když přepnete hlavní vypínač 024 do polohy 0.
Tlakový přepínač 015 dat do pozice OUT.

ÚDRŽBA, PORUCHY, OPRAVY
Přístroj nevyžaduje žádné specifické zacházení.
Aby Vám přístroj dlouho sloužil, doporučujeme:
1. Těsnící kroužek 004 po 500 pracovních cyklech, nebo nejméně 1x za měsíc natřít silikonovým olejem.
2. Kontrolovat těsnění napojení tlaku a odtoku a pokud je to nutné - vyměnit. 
3. Po 10 000 pracovních cyklech nebo 5 letech provozu provést kontrolu v servisu.
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Možné závady a jejich odstranění
Ztráta tlaku mezi kompresorem a připojením 030. 
(Je slyšitelný únik vzduchu)

Zjistit oblast úniku, je li to nutné, dotáhnout matku přívodu vzduchu 030, nebo vyměnit tlakovou hadici.

Při ztrátě vzduchu uvnitř přístroje. (Je slyšitelný únik vzduchu)

Obrátit se na servisní oddělení.
Manometr neukazuje tlak, který si přejeme.
Pomocí ovladače tlaku 031 nastavit požadovaný tlak. Nedojde li ke zlepšení, obraťte se na servis
Pokud je přepínač v pozici OUT a odtok je velmi pomalý.
Zkontrolujte, zda filtr odpadu není znečištěn - vyčistěte. Jinak se obraťte na servis
Při použití výpustného ventilu 023 neodtéká žádná tekutina

Zkontrolujte, zda má přístroj potřebný tlak pro odtok. Zkontrolujte průchodnost odtokových cest.
Při nastavení teploty se nerozsvítí kontrolka 013 a nedojde k ohřevu.
Zkontrolujte, zda je přepínač v pozici MAN, přezkoušejte pojistky 024. Jinak se obraťte na servis.

Při nastavení teploty svítí oranžová kontrolka, ale nedojde k ohřevu.

Obraťte se na servis.



Při dlouhodobém nepoužívání přístroje vypusťte vodu a tlak, odpojte síťový elektrický kabel 029, přístroj pečlivě očistěte a uzavřete.

Pro Vaši bezpečnost při znovuuvedení do provozu:
Před každým zásahem do přístroje vytáhnout síťový kabel ze zásuvky.
Zkontrolovat všechna napojení a jejich těsnost, odtokový ventil.


Firma MAJOR PRODOTTI DENTARI S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na osobách nebo věcech, které vznikly zásahem osob, které nejsou servisními techniky firmy MAJOR, nebo nepatří k proškolenému personálu servisní firmy pověřené firmou MAJOR.
Osobám, které nemají potřebné zkušenosti a nejsou proškoleny, je zakázáno jakýkoliv zásah do přístroje! 
Opravy a údržbu může provádět pouze pracovník proškolený firmou MAJOR.

Záruční podmínky
Na tlakový polymerátor MINI 2000 poskytuje firma MAJOR PRODOTTI DENTARI S.p.A.záruku po dobu  24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. 
Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení správně vyplněného záručního listu (musí obsahovat typové označení přístroje, výrobní číslo, datum prodeje a razítko) a dokladu o zakoupení výrobku.
Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením, nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné než předepsané síťové napětí a také v případě úprav nebo oprav provedených nezplnomocněnými osobami.

  







