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1 Informacje ogólne Sirona Dental Systems GmbH
1.1 Szanowni Klienci, Instrukcja użytkowania monitora 22'' AC, REF 65 55 325 SIVISION digital
1 Informacje ogólne

1.1 Szanowni Klienci,
zdecydowaliście się na wyposażenie swojego unitu stomatologicznego w 
zintegrowany system komunikacji SIVISION digital firmy Sirona.

W ten sposób wykonaliście zdecydowany krok w stroną poprawienia 
komunikacji z pacjentami. Teraz możecie w optymalny sposób omawiać 
z nimi sytuację wyjściową, status leczenia oraz postępy leczenia. Bo 
przecież jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów.

Niniejsza instrukcja użytkowania powinna być Państwu bardzo pomocna 
przed użyciem urządzenia, a także w przypadku późniejszego 
zapotrzebowania na informacje. 

Państwa Zespół Sirona

1.2 Dane kontaktowe
Serwis na świecieCentrum Serwisowe W przypadku pytań technicznych do Państwa dyspozycji jest nasz 
formularz kontaktowy dostępny w Internecie na stronie www.sirona.com. 
Należy postępować na pasku nawigacji według punktów menu 
"CONTACT"  / "Customer Service Center" , a następnie kliknąć przycisk 
"CONTACT FORM FOR TECHNICAL QUESTIONS" .
Adres producenta na świecieSirona Dental Systems GmbH
Fabrikstrasse 31
64625 Bensheim
Niemcy

Tel.: +49 (0) 6251/16-0
Faks: +49 (0) 6251/16-2591
E-mail: contact@sirona.com
www.sirona.com
 65 55 325 D3637
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Sirona Dental Systems GmbH 1 Informacje ogólne
Instrukcja użytkowania monitora 22'' AC, REF 65 55 325 SIVISION digital 1.3 Ogólne wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania
1.3 Ogólne wskazówki dotyczące instrukcji 
użytkowania
Przestrzeganie instrukcji użytkowaniaPrzestrzegać instrukcji użytkowania Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z nim z pomocą 
niniejszej instrukcji użytkowania. Należy bezwzględnie przestrzegać przy 
tym podanych informacji ostrzegawczych i wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa.
Przechowywanie dokumentów, portal online, pomocPrzechowywanie dokumentów Instrukcję użytkowania należy przechowywać zawsze w dostępnym 
miejscu, aby była dostępna, gdyby inny użytkownik potrzebował później 
informacji. Należy zapisać instrukcję użytkowania w komputerze lub 
wydrukować ją.

W przypadku sprzedaży należy upewnić się, że instrukcja użytkowania w 
postaci drukowanej lub na nośniku elektronicznym została dołączona do 
urządzenia, aby nowy właściciel mógł uzyskać informacje o sposobie 
jego działania i zapoznać się z podanymi informacjami ostrzegawczymi i 
wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Portal online dla dokumentacji 
technicznych

Dla dokumentacji technicznych stworzyliśmy portal online na stronie 
internetowej http://www.sirona.com/manuals. Można tam pobrać 
niniejszą instrukcję użytkowania oraz inne dokumenty. Jeżeli potrzebują 
Państwo dokumentu w postaci wydruku na papierze, proszę wypełnić 
formularz na stronie internetowej. Z przyjemnością prześlemy wówczas 
nieodpłatnie egzemplarz drukowany.

Pomoc Gdyby mimo starannego przestudiowania instrukcji użytkowania nie 
znaleźli Państwo jakiejś informacji, proszę skontaktować się z właściwą 
składnicą stomatologiczną.

1.4 Gwarancja i odpowiedzialność
Karta gwarancyjna W celu zachowania prawa do gwarancji proszę bezpośrednio po 

zamontowaniu urządzenia wypełnić wraz z technikiem załączony 
dokument „Protokół instalacji / Paszport gwarancyjny“.

Wyłączenie odpowiedzialności Sirona Dental Systems GmbH oraz jej partnerzy handlowi nie ponoszą 
odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek niewypełniania przez 
użytkownika obowiązku wykonania przeglądów i prac konserwacyjnych 
lub niereagowania na zgłoszenia zakłóceń.

Świadectwo pracy Zalecamy, aby przy wykonywaniu tego typu prac żądać od osoby 
wykonującej zlecenie wydania zaświadczenia o rodzaju i zakresie 
wykonanych prac, w razie potrzeby z podaniem informacji o zmianie 
parametrów nominalnych lub zakresu pracy urządzenia oraz 
zamieszczenia na zaświadczeniu daty, danych firmy i podpisu.
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1 Informacje ogólne Sirona Dental Systems GmbH
1.5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja użytkowania monitora 22'' AC, REF 65 55 325 SIVISION digital
1.5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Monitor 22" AC jest przewidzainy do stosowania z urządzeniami 
stomatologicznymi firmy Sirona.

Służy od do obserwacji obrazów wewnątrzustnych i innych obrazów, 
wyświetlanych dzięki połączeniu z komputerem.

Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych 
wybuchem.

1.6 Użyte formatowania i znaki
Użyte w niniejszym dokumencie rodzaje formatowania i znaki mają 
następujące znaczenie:

WAŻNE
W przypadku używania monitora do diagnostyki na podstawie obrazów 
rentgenowskich użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia 
specjalnego dowodu, że monitor jest odpowiedni do takiej diagnostyki. 
Należy przestrzegać przepisów krajowych.

Kontrola odbiorcza może być dokonywana na przykład przy użyciu 
programu SIDEXIS. Odpowiednią procedurę opisano w dokumencie 
„SIDEXIS, Digitale Radiologie in der Zahnheilkunde, Durchdührung der 
Abnahmeprüfung an Bildwiedergabegeräten zur Befundung mit 
SIDEXIS” (REF 6088699).

 Warunek

1. Pierwsza czynność
2. Druga czynność
lub

➢  Działanie 
alternatywne

 Wynik

➢ Pojedyncza czynność

Wzywa do wykonania odpowiedniej 
czynności.

patrz „Użyte formatowania i 
znaki [ → 6]“

Oznacza odniesienie do innego 
miejsca w tekście i podaje numer 
strony, na której się ono znajduje.

● Wyliczenie Oznacza wyliczenie.
„Polecenie / Punkt menu” Oznacza polecenia / punkty menu lub 

cytat.
 65 55 325 D3637
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Sirona Dental Systems GmbH 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcja użytkowania monitora 22'' AC, REF 65 55 325 SIVISION digital 2.1 Oznaczenie poziomów zagrożenia
2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Oznaczenie poziomów zagrożenia
W celu uniknięcia szkód materialnych i osobowych należy stosować się 
do zawartych w niniejszym dokumencie wskazówek ostrzegawczych i 
wskazówek bezpieczeństwa. Są one specjalnie oznakowane:

Wskazówka: oznacza informacje ułatwiające pracę.

2.2 Wskazówki na urządzeniu
Ten symbol umieszczony jest na tabliczce znamionowej urządzenia.

Znaczenie: dokumenty towarzyszące są udostępnione na stronie głównej 
witryny internetowej firmy Sirona.

2.3 Utrzymanie w należytym stanie i naprawa
Jako producent urządzeń stomatologicznych, w interesie bezpiecznej 
eksploatacji urządzenia, przykładamy dużą wagę do tego, aby wszelkie 
prace związane z utrzymaniem w należytym stanie i z naprawami 
wykonywane były wyłącznie przez nas lub przez jednostki wyraźnie przez 
nas do tego upoważnione, oraz aby uszkodzone elementy konstrukcyjne 
zastępowane były wyłącznie oryginalnymi częściami zamiennymi.

2.4 Zmiany i rozszerzenia w urządzeniu
Dokonywanie zmian w urządzeniu, które mogą mieć negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo użytkownika, pacjenta lub osób trzecich jest 
niedopuszczalne na mocy przepisów prawnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Bezpośrednio zagrażające niebezpieczeństwo, które prowadzi do 
ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

OSTRZEŻENIE
Sytuacja potencjalnie niebezpieczna, która mogłaby doprowadzić do 
ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

PRZESTROGA
Sytuacja potencjalnie niebezpieczna, która mogłaby doprowadzić do 
lekkich obrażeń ciała.

NOTYFIKACJA 
Sytuacja potencjalnie szkodliwa, przy której wyrób lub przedmiot w jego 
otoczeniu mogłyby ulec uszkodzeniu.

WAŻNE
Wskazówki dotyczące stosowania i inne ważne informacje.
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2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Sirona Dental Systems GmbH
2.5 Ryzyko porażenia prądem Instrukcja użytkowania monitora 22'' AC, REF 65 55 325 SIVISION digital
Ze względu na bezpieczeństwo produktu, wyrób ten może być 
eksploatowany wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami firmy Sirona lub 
akcesoriami innych firm dopuszczonymi przez firmę Sirona. W przypadku 
używania nieatestowanych akcesoriów ryzyko ponosi użytkownik.

Jeżeli podłączane są urządzenia, które nie zostały dopuszczone przez 
firmę Sirona, muszą on spełniać obowiązujące normy, np.:

● IEC 60950-1 dla technicznych urządzeń przetwarzania danych (np. 
komputera) oraz

● IEC 60601-1 dla urządzeń medycznych.

Przyłącze głośnikowe monitora powinno być podłączane wyłącznie do 
urządzenia spełniającego wymogi normy IEC 60950 (np. komputera) lub 
IEC 60601-1, ale w żadnym wypadku nie wolno go podłączać np. do 
urządzenia stereofonicznego itd.

Jeżeli podczas instalacji tworzony jest system, należy spełnić wymagania 
normy IEC 60601-1, wydanie 3. Wykonawca systemu odpowiedzialny 
jest za jego zgodność z dyrektywą 93/42/EWG.

2.5 Ryzyko porażenia prądem
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać 
produktu na działanie deszczu ani wilgoci.

Nie należy otwierać ani demontować urządzenia, ponieważ także ta 
czynność stwarza ryzyko porażenia prądem.

2.6 Kompatybilność elektromagnetyczna
Medyczne urządzenia elektryczne podlegają szczególnym środkom 
bezpieczeństwa w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. 
Konieczne jest ich instalowanie i obsługiwanie zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumencie „Warunki prawidłowej instalacji”.

Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne wysokiej częstotliwości 
mogą mieć negatywny wpływ na elektryczne urządzenia medyczne. W 
związku z tym należy zakazać używania telefonów komórkowych w 
gabinetach lekarskich i klinikach.

W celu zagwarantowania bezpiecznej pracy w aspekcie kompatybilności 
elektromagnetycznej należy przestrzegać zasad określonych w rozdziale 
„Kompatybilność elektromagnetyczna” dokumentu „Warunki prawidłowej 
instalacji”.

2.7 Demontaż / instalacja
Przestrzegać instrukcji instalacjiW przypadku demontażu i ponownego montażu urządzenia należy 
postępowa zgodnie ze wskazówkami instalacji nowego obiektu, w celu 
zapewnienia jego prawidłowego działania i wytrzymałości.
Obszary zagrożone wybuchemUrządzenie nie powinno być używane w obszarach zagrożonych 
wybuchem.
 65 55 325 D3637
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Sirona Dental Systems GmbH 3 Opis urządzenia
Instrukcja użytkowania monitora 22'' AC, REF 65 55 325 SIVISION digital 3.1 Normy / dopuszczenia
3 Opis urządzenia

3.1 Normy / dopuszczenia
Monitor 22" AC spełnia wymogi następujących norm:

● IEC 60950-1 (techniczne urządzenia przetwarzania danych, np. PC)

● IEC 60601-1-2 (kompatybilność elektromagnetyczna)

Ten produkt jest oznakowany znakiem CE zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy 2006/95/EG Parlamentu Europejskiego i Rady.

3.2 Dane techniczne

Oznaczenie modelu: Monitor 22“ AC
Wyświetlacz LCD: Monitor 21,5‘‘ TFT z matrycą aktywną
Rozmiary wyświetlacza: 475,2 (w poziomie) x 267,3 (w pionie) mm
Odległość między 
pikselami:

0,247 (w poziomie) x 0,247 (w pionie) mm

Tryb wyświetlania: VESA 1024 x 768 przy 45 – 116 Hz
VESA 1280 x 720 przy 45 – 92 Hz
VESA 1600 x 1050 przy 50 – 75 Hz
VESA 1920 x 1080 przy 60 – 70 Hz

Maksymalna 
rozdzielczość:

WUXGA 1920 x 1080 przy 60 – 70 Hz

Liczba uszkodzonych 
pikseli:

zgodnie z normą ISO 13406-2:2001, klasa 2

Stosunek kontrastu: > 350:1
Jasność: > 220 cd/m²
Kolor wyświetlacza: 16,7 M (RGB 8 bit)
Kąt patrzenia: ± 80° / ± 80° (w poziomie / w pionie)
Głośnik: 2 x 4 W
Sygnał wejściowy: Wtyk koncentryczny stereo 3,5 mm

21-biegunowy. Wtyk HDMI
20-biegunowy. Wtyk DisplayPort

Elementy obsługi: Przyciski wrażliwe na dotyk (miękkie 
przyciski) z przodu

On-Screen Display (OSD, 
menu ekranowe)

„Brightness / Contrast”, „Image Properties”, 
„Options” i „Exit” podzielone na kolejne 
podmenu

Wymiary: 530 mm (wys.) x 370 mm (szer.) x 65 mm 
(głęb.)

Masa: 7,0 kg
Tryb pracy: Praca ciągła
65 55 325 D3637
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3 Opis urządzenia Sirona Dental Systems GmbH
3.2 Dane techniczne Instrukcja użytkowania monitora 22'' AC, REF 65 55 325 SIVISION digital
Napięcie znamionowe: 100 V AC – 240 V AC ± 10%
50/60 Hz

Prąd znamionowy: maksymalnie 1 A
Klasa ochrony: Urządzenie o klasie ochrony I – z 

wbudowanym przewodem ochronnym
Stopień ochrony przed 
wnikaniem wody:

Urządzenie zwykłe (IP X0 – bez ochrony 
przed wnikaniem wody)

Warunki transportu i 
przechowywania:

Temperatura: -20°C – +70°C
(-4°F – +158°F)

wilgotność względna: 10% – 95%

Ciśnienie powietrza: 500 hPa – 1060 hPa
Warunki eksploatacyjne: Temperatura otoczenia: 10°C – 40°C 

(50°F – 104°F)

wilgotność względna powietrza: 30% – 85%
bez kondensacji

Ciśnienie powietrza: 700 hPa – 1060 hPa
 65 55 325 D3637
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Sirona Dental Systems GmbH 3 Opis urządzenia
Instrukcja użytkowania monitora 22'' AC, REF 65 55 325 SIVISION digital 3.3 Zamocowanie i przyłącza
3.3 Zamocowanie i przyłącza

HDMIDisplayPort 100 – 240 V AC
50/60 Hz

3,5 mm
stereo audio

• Kabelverlegung an die li. untere Ecke

Dp701 mit Gummitülle in der

Montageplatte
DP701 Powerleiterbahn aufgetrennt

Powerklemmstecker verstetzt

Netzleitung gekürzt

Ferrit über Netzleitung

•
•
•
•

1
0
0
 m

m

7
5
 m

m

100 mm

75 mm

VESA

HDMI
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4 Obsługa Sirona Dental Systems GmbH
4.1 Koncepcja obsługi monitora Instrukcja użytkowania monitora 22'' AC, REF 65 55 325 SIVISION digital
4 Obsługa

4.1 Koncepcja obsługi monitora

4.1.1 Elementy obsługi i wskaźniki
Ustawienia monitora są dokonywane przez On-Screen Display (OSD, 
menu ekranowe)

4.1.2 Wyświetlanie menu ekranowego i wybieranie ustawienia
W menu ekranowym ustawienia są zebrane w trzy menu: „Brightness/
Contrast”, „Image Properties” i „Options”. W tych menu użytkownik ma do 
wyboru ustawienia.

✔ Monitor jest włączony. Wskaźnik gotowości do pracy świeci na 
zielono.

1. Nacisnąć miękki przycisk [zaznaczenie OK].
 Wyświetli się menu ekranowe.

2. Wybrać żądane menu miękkimi przyciskami [strzałka w lewo] i 
[strzałka w prawo] oraz zatwierdzić przyciskiem [zaznaczenie OK].
 Użytkownik ma do wyboru ustawienia. Szczegółowe informacje o 

ustawieniach podano w kolejnych rozdziałach.

Nr Miękkie przyciski Funkcja
1 Wróć Przejście do menu wyższego poziomu i wygaszanie menu ekranowego
2 Strzałka w lewo Zmniejszanie wybranej wartości lub wybieranie poprzedniego menu
3 Strzałka w prawo Zwiększanie wybranej wartości lub kolejnego menu
4 Zaznaczenie OK Wyświetlanie menu ekranowego lub zatwierdzanie wyboru
5 Sygnalizacja gotowości do pracy Dioda LED sygnalizuje gotowość monitora do pracy w następujący 

sposób:

● zielona: monitor włączony

● żółta migająca: monitor w trybie oczekiwania

● wygaszona: monitor niepodłączony do sieci zasilającej
6 Włącz/wyłącz Włączanie monitora lub przejście do trybu oczekiwania
 65 55 325 D3637
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Sirona Dental Systems GmbH 4 Obsługa
Instrukcja użytkowania monitora 22'' AC, REF 65 55 325 SIVISION digital 4.1 Koncepcja obsługi monitora
3. Wybrać żądane ustawienie i ponownie zatwierdzić.

Jeśli przez czas > 10 s nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, menu 
ekranowe zostanie automatycznie wygaszone. Czas do wygaszenia 
można ustawić, zob.: „Zmienianie czasu wygaszania menu 
ekranowego” [ → 26].

4.1.3 Ustawianie wartości

✔ Zostało wybrane ustawienie.
➢ Naciskać miękkie przyciski [strzałka w lewo] i [strzałka w prawo], aby 

zmienić wybraną wartość. Zatwierdzić wybrane ustawienie 
przyciskiem [zaznaczenie OK].
 Wybrane ustawienie zostanie zapisane. Menu ekranowe 

zostanie wygaszone.

4.1.4 Regulacja natężenia głośności
Monitor jest wyposażony w dwa zintegrowane głośniki. Regulacja 
głośników następuje przez podłączony komputer osobisty.
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4.2 Wywoływanie menu „Brightness/Contrast” 
(jasność/kontrast)
1. Nacisnąć miękki przycisk [zaznaczenie OK].

 Wyświetli się menu ekranowe.

2. Wybrać miękkimi przyciskami [strzałka w lewo] i [strzałka w prawo] 
menu „Brightness / Contrast” (jasność / kontrast) i zatwierdzić wybór 
przyciskiem [zaznaczenie OK].

4.2.1 Ustawianie jasności

1. Wybrać ustawienie „Brightness” (jasność) i zatwierdzić przyciskiem 
[zaznaczenie OK].
 65 55 325 D3637
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2. Zmieniać wartość jasności miękkimi przyciskami [strzałka w lewo] i 
[strzałka w prawo]. Zatwierdzić wybór przyciskiem [zaznaczenie OK].
 Jasność zostanie zapisana. Menu ekranowe zostanie 

wygaszone.

4.2.2 Ustawianie kontrastu

1. Wybrać ustawienie „Contrast” (kontrast) i zatwierdzić wybór 
przyciskiem [zaznaczenie OK].
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2. Zmieniać wartość kontrastu miękkimi przyciskami [strzałka w lewo] i 
[strzałka w prawo]. Zatwierdzić przyciskiem [zaznaczenie OK].
 Wartość kontrastu zostanie zapisana. Menu ekranowe zostanie 

wygaszone.
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4.3 Wywoływanie menu „Image Properties” 
(właściwości obrazu)
1. Nacisnąć miękki przycisk [zaznaczenie OK].

 Wyświetli się menu ekranowe.

2. Wybrać miękkimi przyciskami [strzałka w lewo] i [strzałka w prawo] 
menu „Image Properties” (ustawienia obrazu) i zatwierdzić 
przyciskiem [zaznaczenie OK].

4.3.1 Ustawianie natężenia koloru

1. Wybrać ustawienie „Color“ (kolor) i zatwierdzić wybór przyciskiem 
[zaznaczenie OK].
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2. Wybrać opcję „Preset Mode” (ustawienie wstępne), aby zastosować 
domyślne wartości RGB.
Wybrać opcję „Custom” (zdefiniowane przez użytkownika), aby 
samodzielnie dostosować wartości RGB.

Zastosowanie wstępnie ustawionych wartości RGB (opcja „Preset 
Mode”)

➢ Wybrać ustawienie wstępne „Neutral” (neutralne), „sRGB” 
(standardowe RGB), „Reddisch” (w tonacji czerwonej) lub „Bluish” (w 
tonacji niebieskiej). Zatwierdzić wybór przyciskiem [zaznaczenie 
OK].
 Wstępnie ustawiona wartość RGB zostanie zapisana. Menu 

ekranowe zostanie wygaszone.
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Samodzielne dopasowywanie wartości RGB (opcja „Custom”)

➢ Ustawić żądaną intensywność dla kolorów RGB „Red” (czerwony), 
„Green” (zielony), „Blue” (niebieski). Każdorazowo zatwierdzić 
przyciskiem [zaznaczenie OK].
 Wartości RGB zostaną zapisane.

4.3.2 Wybieranie sygnału wejściowego

1. Wybrać ustawienie „Input Signal” (sygnał wejściowy) i zatwierdzić 
przyciskiem [zaznaczenie OK].
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2. Wybrać opcję „HDMI” lub „DP” (DisplayPort) i zatwierdzić 
przyciskiem [zaznaczenie OK].
 Zostanie wyświetlony obraz wybranego wejścia. Menu ekranowe 

zostanie wygaszone.

4.3.3 Włączanie/wyłączanie skalowania

1. Wybrać ustawienie „Scaling” (skalowanie) i zatwierdzić przyciskiem 
[zaznaczenie OK].
 65 55 325 D3637
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2. Wybrać opcję „OFF(Original Aspect Ratio)” (WYŁ. oryginalny 
stosunek boków), jeśli stosunek boków otrzymanego obrazu ma być 
zachowany.Mogą być wyświetlane czarne krawędzie na brzegach 
obrazu.
Wybrać opcję „ON(Full)“ (WŁ. pełny), jeśli otrzymany obraz ma być 
rozciągnięty na całą wielkość ekranu. W przeciwnym razie obraz 
może być wyświetlany jako zniekształcony.
Zatwierdzić przyciskiem [zaznaczenie OK].
 Skalowanie zostanie zapisane. Menu ekranowe zostanie 

wygaszone.
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4.4 Wywoływanie menu „Options” (opcje)
1. Nacisnąć miękki przycisk [zaznaczenie OK].

 Wyświetli się menu ekranowe.

2. Miękkimi przyciskami [strzałka w lewo] i [strzałka w prawo] wybrać 
menu „Options” (opcje) i zatwierdzić wybór przyciskiem [zaznaczenie 
OK].

4.4.1 Wyświetlanie informacji o monitorze

➢ Wybrać pozycję „Information” (informacje) i zatwierdzić przyciskiem 
[zaznaczenie OK].
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 Zostaną wyświetlone nastepujące informacje: maksymalna 
rozdzielczość obrazu i częstotliwość odświeżania obrazu (w 
poziomie / w ppionie) oraz wersja oprogramowania firmowego.

4.4.2 Przesuwanie okna menu ekranowego

1. Wybrać ustawienie „Menu Position” (położenie menu) i zatwierdzić 
przyciskiem [zaznaczenie OK].
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2. Wybrać opcję „Default” (ustawienia domyślne), aby zatwierdzić 
ustawienie domyślne położenia menu. Po zatwierdzeniu przyciskiem 
[zaznaczenie OK] menu ekranowe zostanie wyświetlone w położeniu 
domyślnym.
Wybrać opcję „Custom” (zdefiniowane przez użytkownika), aby 
indywidualnie dostosować położenie menu.

3. Ustawić poziome i pionowe położenie menu miękkimi przyciskami 
[strzałka w lewo] i [strzałka w prawo]. Zatwierdzić wybór przyciskiem 
[zaznaczenie OK].
 Menu ekranowe zostanie przesunięte odpowiednio do 

ustawionego położenia na ekranie.
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4.4.3 Resetowanie do ustawienia fabrycznego

1. Wybrać „Factory Default” (ustawienie fabryczne) i zatwierdzić wybór 
przyciskiem [zaznaczenie OK].

2. Wybrać „Cancel” (anuluj), aby przerwać . Po zatwierdzeniu 
przyciskiem [zaznaczenie OK] menu ekranowe zostanie wygaszone.
Wybrać „Reset“ (zresetuj), aby zresetować monitor do ustawień 
fabrycznych. Zatwierdzić wybór przyciskiem [zaznaczenie OK].
 Zresetować monitor do ustawień fabrycznych. Menu ekranowe 

zostanie wygaszone.
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4.4.4 Zmienianie czasu wygaszania menu ekranowego
Czas wygaszania menu ekranowego jest fabrycznie ustawiony na 10 
sekund.

1. Wybrać ustawienie „Accessibility” (dostępność) i zatwierdzić wybór 
przyciskiem [zaznaczenie OK].

2. Przyciskami [strzałka w lewo] i [strzałka w prawo] ustawić „Menu time 
out, sec” (limit czasowy menu, sekundy). Czas do wygaszenia można 
ustawić na maksymalnie 60 sekund. Zatwierdzić wybór przyciskiem 
[zaznaczenie OK].
 Czas wygaszania menu ekranowego zostanie zapisany. Menu 

ekranowe zostanie wygaszone.
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4.4.5 Wybieranie cyfrowego lub analogowego sygnału 
dźwiękowego

1. Wybrać ustawienie „Audio Source” (źródło dźwięku) i zatwierdzić 
wybór przyciskiem [zaznaczenie OK].

2. Wybrać opcję „Digital“ (cyfrowe) dla przenoszenia dźwięku przez 
HDMI lub DisplayPort.
Wybrać opcję „Analog” (analogowe) dla analogowego przenoszenia 
dźwięku przez wtyk koncentryczny.
Zatwierdzić wybór przyciskiem [zaznaczenie OK].
 Źródło dźwięku zostanie zapisane. Menu ekranowe zostanie 

wygaszone.

WAŻNE
Monitor jest wyposażony w dwa zintegrowane głośniki. Regulacja 
głośników następuje przez podłączony komputer osobisty.
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4.5 Menu „Exit” (wyjście)
Jeśli przez określony czas nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, menu 
ekranowe zostanie automatycznie wygaszone. Czas do wygaszenie 
można ustawić, zob. „Zmienianie czasu wygaszania menu 
ekranowego” [ → 26].

Menu ekranowe można natychmiast wygasić przez wybranie menu „Exit” 
lub naciśnięcie przycisku [wstecz] (ewentualnie kilkukrotne).

➢ Miękkimi przyciskami [strzałka w lewo] i [strzałka w prawo] wybrać 
menu „Exit“ (wyjdź) i zatwierdzić wybór przyciskiem [zaznaczenie 
OK].
 Przy opuszczaniu menu ustawienia zostają automatycznie 

zapisane.
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5 Za czyszczenie i pielęgnację 
odpowiedzialny jest zespół pracowników 
gabinetu

5.1 Środki pielęgnacyjne, czyszczące i 
dezynfekcyjne
Dopuszczone środki pielęgnacyjne, czyszczące i dezynfekcyjne

Środki pielęgnacyjne, czyszczące i dezynfekcyjne, o numerze REFStale aktualizowana lista dopuszczonych środków dostępna jest w 
Internecie, na stronie "www.sirona.com" . Aby przejść do portalu online z 
dokumentacją techniczną, należy wybrać na pasku nawigacji punkty 
menu "SERWIS"  / "Dokumentacja techniczna" . Portal dostępny jest 
również bezpośrednio pod adresem http://www.sirona.com/manuals. 
Należy nacisnąć na punkt menu"General documents"  i otworzyć 
dokument"Care, cleaning and disinfection agents" .
Jeśli nie ma się dostępu do Internetu, można zamówić listę (NR 
REF. 59 70 905) w swojej hurtowni stomatologicznej.

5.2 Pielęgnacja i czyszczenie monitora
Regularnie usuwać zabrudzenia i pozostałości środków dezynfekcyjnych 
za pomocą łagodnych, dostępnych w handlu środków czyszczących.

Powierzchnie monitora należy dezynfekować przez wycieranie, używając 
środków do dezynfekcji powierzchni.

Powierzchnia, odbarwianie

NOTYFIKACJA 
Dopuszczone środki pielęgnacyjne, czyszczące i dezynfekcyjne

Używać wyłącznie środków pielęgnacyjnych, czyszczących i 
dezynfekcyjnych dopuszczonych przez firmę Sirona.

NOTYFIKACJA 
Środki dezynfekcyjne mogą rozpuszczać kolory ściereczek 
czyszczących.

Te kolory mogą zabrudzać powierzchnię urządzenia.

➢ Nie należy czyścić i dezynfekować urządzenia farbowanymi 
ściereczkami.

➢ Usuwać zabrudzenia i pozostałości środków dezynfekcyjnych za 
pomocą łagodnych, dostępnych w handlu środków czyszczących. 

NOTYFIKACJA 
Podczas czyszczenia lub dezynfekowania ciecze mogą przedostać się 
do wnętrza urządzenia.

Ciecze mogą spowodować uszkodzenie elementów elektrycznych 
monitora.

➢ Nie wolno rozpylać żadnych cieczy do urządzenia.
➢ Należy najpierw rozpylić ciecz na szmatką do czyszczenia. 

Następnie należy wytrzeć powierzchnie monitora szmatką do 
czyszczenia.
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NOTYFIKACJA 
Nie wolno używać żrących środków czyszczących, wosku ani 
rozpuszczalników.
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6 Utylizacja
Utylizacja zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnegoZakupiony przez Państwa produkt został oznaczony symbolem 
przedstawionym obok. W europejskim obszarze gospodarczym ten 
wyrób podlega Dyrektywie 2002/96/WE i odpowiednim przepisom 
krajowym. Z dyrektywy tej wynika wymóg utylizacji / przetworzenia 
wyrobu zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego. 
Produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw 
domowych.

Należy przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji, obowiązujących w 
danym kraju.

Droga utylizacji

Na podstawie Dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego zwracamy uwagę na to, że wyrób 
niniejszy podlega wymienionej dyrektywie i na terenie Unii Europejskiej 
(UE) musi być odprowadzony do utylizacji specjalnej.

Przed demontażem / utylizacją wyrobu należy przeprowadzić kompletne 
przygotowanie (czyszczenie / dezynfekcja / sterylizacja).

W przypadku ostatecznej utylizacji należy postępować następująco:

W Niemczech:

Aby zlecić odbiór urządzenia elektrycznego, należy udzielić zlecenia 
utylizacyjnego firmie enretec GmbH.

1. Na stronie internetowej firmy enretec GmbH (www.enretec.de) w 
punkcie menu „Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte“ 
(Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych) znajdą 
Państwo formularz zlecenia utylizacji do pobrania lub wypełnienia 
online.

2. Należy wypełnić go podając odpowiednie dane i wysłać do enretec 
GmbH jako zlecenie online lub faksem na numer +49(0)3304 3919 
590. 
Alternatywnie w sprawach dotyczących zlecenia utylizacji i we 
wszelkich pytaniach do dyspozycji Państwa są następujące kontakty: 
Telefon: +49(0)3304 3919 500; 
E-mail: pickup@eomRECYCLING.com
Poczta: enretec GmbH, Dział eomRECYCLING
Kanalstraße 17, 16727 Velten

 Państwa urządzenie zamontowane na stałe zostanie odebrane z 
gabinetu, a urządzenie niezainstalowane na stałe przy krawężniku 
pod Państwa adresem, w uzgodnionym terminie. 

Koszty demontażu, transportu i opakowania ponosi właściciel / 
użytkownik urządzenia, utylizacja jest bezpłatna.

Na świecie (poza granicami Niemiec):

Specyficzne dla danego kraju informacje dotyczące utylizacji można 
uzyskać w specjalistycznych placówkach handlu produktami 
stomatologicznymi.



Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w związku z rozwojem technicznym.
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