Planmeca Sovereign® Classic

Stručný průvodce
Ovládání křesla pacienta
Ovládací panel

Dotykový displej je odemknutý.
Stisknutím ho zamknete.

Dotykový displej je zamknutý.
Stisknutím a přidržením ho odemknete.

Opěradlo dolů
dokud je stisknuté
(ručně)

Opěradlo nahoru
dokud je stisknuté
(ručně)

Křeslo dolů
dokud je stisknuté
(ručně)

Křeslo nahoru
dokud je stisknuté
(ručně)

Křeslo do
automatické pozice

Zobrazí, která akce nožního spínače přemístí
křeslo do pozice při oplachování

Nožní spínač
Krátká aktivace
Dlouhá aktivace
Krátká aktivace
Křeslo do automatické
pozice A
Dlouhá aktivace
Opěradlo dolů

Křeslo do automatické pozice C
C

Křeslo nahoru

A

B

Krátká aktivace
Křeslo do automatické pozice B
Dlouhá aktivace
Opěradlo nahoru

Krátká aktivace
Dlouhá aktivace

D

Křeslo do automatické pozice D
Křeslo dolů

Ovládání soupravy
Ovládací panel

Dotykový displej je odemknutý.
Stisknutím ho zamknete.

Plnění pohárku

Krátká aktivace

Plnění pohárku dokud je stisknuté (ručně)

Dlouhá aktivace

Vypláchnutí plivátka

Krátká aktivace

Vypláchnutí plivátka dokud je stisknuté (ručně)

Dlouhá aktivace

Funkce otevření dvířek / volání asistenta po předem
naprogramovanou dobu

Krátká aktivace

Funkce otevření dvířek / volání asistenta dokud je
stisknuté (ručně)

Dlouhá aktivace

Operační světlo Zapnuto ► Vypnuto

Krátká aktivace

Intenzita operačního světla (ručně)

Dlouhá aktivace

Kompozitní režim operačního světla
Zapnuto ► Vypnuto

Krátká aktivace

Intenzita operačního světla v kompozitním režimu
(ručně)

Dlouhá aktivace

Dotykový displej je zamknutý.
Stisknutím a přidržením ho odemknete.

/

Spustit požadovaný časovač
Vyberte číslo časovače

Postup údržby
Vyberte postup

Zobrazí naprogramované
funkce nožního spínače

Nožní spínač
Funkce lze programovat.

Planmeca Sovereign® Classic

Ovládání nástrojů
Ovládací panel

Dotykový displej je odemknutý.
Stisknutím ho zamknete.

Dotykový displej je zamknutý.
Stisknutím a přidržením ho odemknete.
Voda a vzduch ►
Vzduch ► Ne sprej

Chip blow automaticky Zapnuto
► Vypnuto

Světlovodné osvětlení
Zapnuto ► Vypnuto

OZK

Turbína

Turbína

Změnit provozní režim

Snížení výkonu
Zapnuto ► Vypnuto

Rychlý start Zapnuto
► Vypnuto

Mikromotor

Mikromotor

Mikromotor

Opačná rotace
Zapnuto ► Vypnuto

Limit otáček Zapnuto
► Vypnuto

Výběr předvoleb

Mikromotor

Mikromotor

Limit momentu
Zapnuto ► Vypnuto

Přepnout režim pohonu
když je zapnutý limit
momentu

OZK
Sprej 1 ► Sprej 2 ►
Ne sprej

Automatické
zastavení

Auto reverse

Auto forward

Zobrazí naprogramované
funkce nožního spínače

Nožní spínač
Funkce lze programovat.

Planmeca Sovereign® Classic

Stručný průvodce

Programování
Dotykový displej je odemknutý.
Stisknutím ho zamknete.

Ovládací panel

Nastavení automatické pozice křesla pacienta

Přesuňte křeslo do
požadované pozice

Zapněte/vypněte
operační světlo

Spusťte
programování

Dotykový displej je zamknutý.
Stisknutím a přidržením ho odemknete.
Funkce je zapnutá.

Stiskněte tlačítko
pozice křesla

Nastavení jednotky

Funkce je vypnutá.

Vyberte
automatickou pozici

Potvrďte novou
automatickou pozici

Funkce je zapnutá.

Funkce je vypnutá.

Většina programování se provádí tímto jednoduchým postupem:

Spusťte
programování

Vyberte funkci

Nastavte hodnotu

Nastavení nástroje

Potvrďte novou
hodnotu
Funkce je zapnutá.

Funkce je vypnutá.

Většina programování se provádí tímto jednoduchým postupem:

Spusťte
programování

Aktivujte nástroj

Vyberte funkci

Potvrďte novou
hodnotu

Nastavte hodnotu

Funkce tlačítka Flexy

Spusťte programování

Stiskněte tlačítko
držáku Flexy

Stiskněte tlačítko
vedle obrázku Flexy

Vyberte funkci

Potvrďte novou
funkci

Stiskněte
tlačítko vedle
požadované akce

Vyberte
funkci

Funkce nožního spínače

Aktivujte
nástroj
(nepovinné)

Spusťte
programování

Stiskněte
tlačítko nožního
spínače

Vyberte
skupinu

Vyberte
režim
stlačení

Nastavení času a data

Vyberte
čas a datum

Vyberte funkci

Vyberte formát

Nastavte hodnotu
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Funkce je vypnutá.

Potvrďte novou
hodnotu
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Spusťte
programování

Funkce je zapnutá.

Potvrďte
novou
funkci

