
Panel kontrolny

Surgic Pro2 - Skrócona instrukcja obsługi

PRZYCISK KALIBRACJI
PRZEŁĄCZNIK OBROTÓW 

(przód/tył)

Przycisk 
USTAWIENIA

Przycisk
ZATWIERDŹ

Przycisk 
ANULUJ/COFNIJ

Przycisk LINK

Przycisk CHŁODZENIE Przycisk ŚWIATŁO

Przycisk
ZMIANY PRZEŁOŻENIA 
(BIEGÓW SILNIKA) 

Przycisk PAMIĘCI

Przycisk
PRĘDKOŚCI

Przycisk
MOMENTU
OBROTOWEGO

Przycisk
PROGRAMÓW

Poziom naładowania baterii
sterownika nożnego

Stan połączenia ze sterownikiem nożnym

Stan połączenia zewnętrznego terminalu
z jednostką sterującą

Stan połączenia VarioSurg3 z Osseo 100

Aktualny poziom momentu obrotowego

Zmiana przepływu
roztworu chłodziwa

Zmiana programu

Zmiana kierunku
obrotów silnika

Pedał
kontroli prędkości

Prędkość obrotowa

Moment obrotowy

Nr programu

Współczynnik przełożenia

Nr systemu implantu

Kierunek obrotów
Poziom przepływu roztworu 
chłodziwa

Poziom natężenia światła

Przejdź do części:
 

Rozpoczynanie 
operacji.

Sterownik nożny

Przygotowanie do użycia

Wsuń kabel zasilający. Zdejmij pokrywkę baterii
w sterowniku nożnym.

Włóż 3 baterie typu AAA. Dokręć pokrywkę baterii. Zamontuj wieszak
sterownika nożnego.

Zamontuj uchwyt
na roztwór chłodziwa.

Przekręć dźwignię
pokrywy pompy o 180°.
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

Wsuń wężyk do irygacji. Przekręć dźwignię
pokrywy pompy o 180°.
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

Wsuń wężyk do irygacji w zbiornik
z roztworem chłodziwa.

Podłącz rękaw silnika. Nasuń końcówkę roboczą. Przyłącz wężyk 
irygacyjny z uchwytem.

Zepnij wężyki
dołączonym
spinaczem.

Rozpoczynanie operacji

Upewnij się, że wszystkie urządzenia są połączone.Włącz zasilanie
Surgic Pro2
oraz sparowanych
z nim urządzeń.

Na wyświetlaczu zobaczysz
najpierw to, co powyżej.

Następnie na ekranie
pojawi się powyższy obraz.

Urządzenie jest
 

Gotowe 
do pracy W celu poznania szczegółów

dotyczacych obsługi urządzenia
Surgic Pro2, zapoznaj się z jego 
INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA

www.NSK.info.pl



Pierwsze kroki po odpakowaniu urządzenia Surgic Pro2  (Parowanie z każdym urządzeniem)

Przez 2 sek.

Wciśnij i przytrzymaj
przycisk ustawień.
Napis "BLE SET"
pojawi się na ekranie

Wciśnij przycisk
"zatwierdź".

Wciśnij przycisk momentu obrotowego by wybrać 
urządzenie. UWAGA! Poza napisami "BLE SET"
i "PAIRING" litery na wyświetlaczu będą migać.

Sterownik nożny

Osseo 100+

VarioSurg3

Terminal zewnętrzny

Wciśnij przycisk
ENTER 

“zatwierdź”.

Sterownik nożny
Ta operacja nie jest konieczna
podczas pierwszego użycia 
nowo zakupionego urządzenia 
Surgic Pro2.
Przy użyciu nowo zakupionego
sterownika lub gdy nie jest on 
sparowany zastosuj następującą 
procedurę. 
UWAGA: Parowanie przeprowadź
po 10 minutach od włożenia baterii.

Wciśnij przycisk
 “zatwierdź”.

około 10 sek.

Jednocześnie wciśnij
i przytrzymaj przycisk
lewy, prawy
oraz pedał.

Połączone

Jednostka sterująca wyda dźwięk, a na ekranie 
pojawi się “OK”. Nastąpiło sparowanie.
Upewnij się, że urządzenie jest połączone.

Wciśnij przycisk 
“cofnij/anuluj”,
żeby powrócić do
normalnego ekranu.

Osseo 100+

Zasilanie ON

Wciśnij przycisk
operacyjny, 
aby włączyć 
zasilanie.

przez 3 sek.

Wciśnij i przytrzymaj
przycisk operacyjny.

Na ekranie pojawi się 
“PA”.

Połączone

Jednostka sterująca wyda dźwięk, a na ekranie 
pojawi się “OK”. Nastąpiło sparowanie.
Upewnij się, że urządzenie jest połączone. 

Wciśnij przycisk 
“cofnij/anuluj”,
żeby powrócić do
normalnego ekranu.

VarioSurg 3

Włącz zasilanie.

Wcześniej podłącz 
kabel LINK.

Wciśnij i przytrzymaj
przycisk.

Zwolnij nacisk, gdy dioda 
LED zaświeci się na 
niebiesko.

Połączone

Jednostka sterująca wyda dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi 
się “OK”. Nastąpiło sparowanie. Upewnij się, że urządzenie 
jest połączone. Dioda LED na module LINK powinna
zaświecić się na zielono.

Wciśnij przycisk 
“cofnij/anuluj”,
żeby powrócić do
normalnego ekranu.

Terminal zewnętrzny

Zainstaluj aplikację.
www.nsk-dental.com/qr/app-surgicpro2

i uruchom ją:

Dotknij ikony. Dotknij “Start”. Wprowadź na tablecie 
kod wyświetlony 
(w formacie “123456”) 
na ekranie Surgic Pro2 
i dotknij “Pair”.

Połączone

Jednostka sterująca wyda dźwięk,
a na wyświetlaczu pojawi się “OK”.
Nastąpiło sparowanie.
Upewnij się, że urządzenie jest połączone.

Wciśnij przycisk 
“cofnij/anuluj”,
żeby powrócić do
normalnego ekranu.
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