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26  Zástrãka termoãlánku
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often referred to in later chapters.
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ObsluÏná jednotka:

70  Programové tlaãítko

71  Tlaãítko ESC 

72  Tlaãítko ENTER

73  Tlaãítko START 

74  Start – kontrolka LED

75  Tlaãítko STOP 

76  + tlaãítko

77  – tlaãítko 

78  Nastavení/Informace

79  Tlaãítko kurzoru-vpravo

80  Tlaãítko kurzoru-vlevo

81  Pohotovostní teplota

82  Uzavírací doba

83  NárÛst teploty

84  Teplota prodlevy

85  Doba prodlevy

86  Vakuum zapnuto 

87  Vakuum vypnuto 

88  Dlouhodobé chlazení

89  Power Saving key

90  Otevfiít hlavu pece

91  Zavfiít hlavu pece

92  Blok ãíslic

93  Pálení / Presování

94  Home key

8

59

4

44

3

50

54

41

42

100  Programat-nosiã  
vypalovaného pfiedmûtu

101  Kovová tyãinka A

102  Kovová tyãinka B

103  Kovová tyãinka C

115 Chladící ro‰t (kompletní)110 USB datov˘ kabel

100

115

101103102

120110

78 

93 

94

81 

82 

85

86

88

84
87

89

83 

79 80 70 77 76 72 71 

73 

74 

75 

91 

92

90 

120 Automatická teplota Kon-
trolní nastavení 2 – ATK 2



8

1. Úvod / Znaãky a symboly

1.1 Pfiedmluva

VáÏen˘ zákazníku

Tû‰í nás, Ïe jste se rozhodl pro 
nákup pfiístroje Programat  
EP 3000/G2. Je to moderní 
 vypalovací pec pro dentální 
oblast. 

Pfiístroj je zkonstruován dle 
 dne‰ního stavu techniky.
Av‰ak pfii neodborném pouÏití 
mÛÏe dojít k jeho po‰kození i 
poranûní obsluhy. DodrÏujte, 
prosím, odpovídající pokyny a 
pfieãtûte si, prosím, návod k 
pouÏití.

Pfiejeme vám mnoho radosti a 
úspûchÛ s pfiístrojem 
Programat EP 3000/G2.

1.2 Úvod

Symboly v návodu k pouÏití vám 
ulehãují nalezení dÛleÏit˘ch bodÛ 
a poskytují vám následující 
 pokyny: 

 Nebezpeãí a rizika 

  

 DÛleÏité informace

  

 Nepfiípustné pouÏití

 Nebezpeãí popálení 
   

 Nebezpeãí pfiivfiení 
   

 Tyto pokyny je nutno 
ãíst

1.3 Poznámky k návodu k 
obsluze

Pfiíslu‰n˘ pfiístroj:  
Programat EP 3000/G2 
Cílová skupina: 
zubní technici

Návod k obsluze slouÏí
k správnému, bezpeãnému, a 
hospodárnému pouÏití pece 
 Programat EP 3000/G2.

Pfii pfiípadné ztrátû si mÛÏete
návod k obsluze odebrat za 
ochrann˘ poplatek na pfiíslu‰ném 
servisním místû or downladed 
from www.ivoclarvivadent.com/ 
downloadcenter.

1.4 Notes on the different 
voltage versions

The furnace is available with  
different voltage versions. 

– 110 – 120 V / 50 – 60 Hz
– 200 – 240 V / 50 – 60 Hz

In the Operating Instructions, 
the furnace is described in the 
200 – 240 V voltage version.

Please note that the voltage  
range shown on the images 
(e.g. rating plate) may differ 
depending on the voltage  
version of your furnace.
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2. Bezpeãnost pfiedev‰ím

Tuto kapitolu si musí bezpodmíneãnû pfieãíst v‰echny osoby, které 
pracují s pfiístrojem Programat EP 3000/G2 nebo na pfiístroji provádûjí
údrÏbové nebo opravné práce a tyto pokyny musí dodrÏovat.

2.1  Indikace

Programat EP 3000/G2 je urãen˘ pouze k vypalování dentálních 
 keramick˘ch hmot. PouÏívejte pfiístroj Programat EP 3000/G2 
 v˘hradnû k tomuto úãelu. Jiné pouÏití nebo pouÏití pfiekraãující tento 
úãel pouÏití, jak napfi. ohfiívání potravin, vypalování jin˘ch materiálÛ, 
apod. – je kontraindikováno. Za ‰kody vzniklé ‰patn˘m pouÏíváním 
v˘robce neruãí. Riziko, vzniklé napfi. ‰patn˘m pfieãtením Návodu k 
obsluze  nese sám uÏivatel.

K správnému pouÏití k danému úãelu patfií zejména:
– DodrÏování pokynÛ, pfiedpisÛ a nafiízení tohoto návodu k pouÏití.
– DodrÏování pokynÛ, pfiedpisÛ a nafiízení v návodu ke zpracování 

materiálu.
– Provoz pece v rámci pfiedepsan˘ch provozních a ekologick˘ch 

 podmínek (viz Kapitola 9).
– Správná údrÏba pfiístroje Programat EP 3000/G2.

2.1.1

 Nebezpeãí a rizika 
 

Hlava pece se nesmí vyjímat ze 
spodní ãásti pece, dokud je hlava 
pece spojena s topn˘m kabelem. 

2.1.2

 Nebezpeãí a rizika 

Do pece se nesmí dostat Ïádné 
kapaliny nebo jiné pfiedmûty. 

2.1.3

 Kontraindikace

Nosiãe vypalovaného pfiedmûtu 
nesmí b˘t umístûny mimo 
 vypalovací podloÏku, jinak 
zabraÀují uzavfiení hlavy pece. 

2.1.4

 Kontraindikace

Na hlavu pece nebo vûtrací 
 ‰tûrbinu se nesmí pokládat Ïádné 
cizí pfiedmûty. Kromû toho se do 
vûtrací ‰tûrbiny nesmí dostat 
 Ïádné kapaliny nebo jiné 
 pfiedmûty, jelikoÏ by to mohlo 
zpÛsobit zásah el. proudem. 

2.1.5

  Nebezpeãí a rizika, nebezpeãí popálení

Vypalovací proctor nesmí b˘t v 
horkém stavu nikdy osazován 
rukama – nebezpeãí popálení. 
PouÏijte k tomuto, prosím, vÏdy 
pfiíslu‰né kle‰tû (pfiíslu‰enství). 
Navíc se nikdy nesmíte dot˘kat 
horkého povrchu hlavy pece, 
 jelikoÏ je zde nebezpeãí popálení. 
DodrÏujte prosím varovné pokyny 
na pfiístroji. 
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2.1.6

 Nebezpeãí a rizika
 
Nepfiená‰ejte pec na chladící desce.  

2.1.7

 Nebezpeãí a rizika

Hlava pece nesmí b˘t nikdy nesena 
na kabelech, jelikoÏ by se tím 
mohly kabely a spoje po‰kodit.

2.1.8

 Nebezpeãí a rizika

Hlava pece má elektrick˘ pohon a 
musí se obsluhovat elektronicky. 
Hlavu pece nikdy neotvírat 
 rukama, jelikoÏ by se mohl 
 mechanismus po‰kodit.

2.1.9

 Kontraindikace

Pec nikdy nepouÏívat bez 
 vypalovací podloÏky.

2.1.10

 Kontraindikace

Nedot˘kejte se prosím termoãlánku 
a kfiemenné trubky ve vypalovací 
komofie. ZabraÀte doteku s kÛÏí
(zneãistûní tukem), jelikoÏ se tímto 
díly rychleji zniãí. 

2.1.11

   Nebezpeãí pfiivfiení a popálení  

Bûhem provozu nikdy nesahejte 
rukama nebo jin˘mi ãástmi tûla 
pod hlavu pece. Je zde nebezpeãí 
pfiivfiení a popálení. 

2.1.12

 Kontraindikace

Nezavádûjte Ïádné cizí pfiedmûty
do vûtrací ‰tûrbiny – nebezpeãí 
zásahu el.proudem.

 

2.1.13

 Kontraindikace 
 

Tento v˘robek obsahuje keramická 
vlákna a mÛÏe uvolÀovat vlákenn˘ 
prach. Nevyfoukávejte prach 
 tlakov˘m vzduchem do okolí a 
dodrÏujte k tomuto dal‰í pokyny 
na stranû 11.  

2.1.14

 Kontraindikace  

Neochlazujte hork˘ zatmelovací 
krouÏek na chladící podloÏce. Pro 
tento úãel pouÏijte chladící ro‰t.

2.1.15

 Nebezpeãí a rizika
 Pec nesmí b˘t uvedena do provozu, kdyÏ je kfiemenná 
trubka nebo izolace ve vypalovací komofie po‰kozená. Nebezpeãí 
zásahu el. proudem pfii dotyku topn˘ch drátÛ. ZabraÀte nebezpeãí  
po‰kození izolace kontaktem s kle‰tûmi. Ujistûte se, Ïe je vypalovací 
podloÏka pro zatmelovací krouÏek ãistá.

2.1.16

 Kontraindikace
 PouÏívejte pouze  originální krouÏek od Ivoclar Vivadent. 
Dbejte maximální v˘‰ky (57 mm) a prÛmûrÛ (35 mm, 50 mm a  
65 mm) zatmelovacího krouÏku.
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2.2  Zdravotní a bezpeãnostní pokyny

Tato pec je zkonstruována dle EN 61010-1 a opustila závod v 
 bezchybném bezpeãnostnûtechnickém stavu. Aby se tento zachoval 
a zajistil bezchybn˘ provoz, musí uÏivatel dodrÏovat pokyny a 
 varovné poznámky, které jsou obsaÏeny v tomto návodu k obsluze.

– Umístnûte pec na nehofilav˘ stÛl (DodrÏovat národní pfiedpisy 
(napfi. dodrÏovat vzdálenosti k hofilav˘m pfiedmûtÛm)

–  Vûtrací otvory na zadní stranû nechávat stále volné.

– Pfii provozu se nedot˘kat hork˘ch dílÛ a ãástí. Nebezpeãí popálení.

–  Pfiístroj ãistit pouze such˘mi nebo lehce navlhãen˘mi hadfiíky. 
NepouÏívat Ïádná rozpou‰tûdla! Pfied ãi‰tûním vytáhnou síÈovou 
zástrãku.

–  Pro odeslání pouÏívat originální balení.

– Pfiístroj musí b˘t vychladl˘, neÏ bude zabalen pro odeslání.

– UÏivatel se musí zvlá‰tû seznámit s varovn˘mi pokyny a provozními 
podmínkami, aby se zabránilo újmû na osobách a materiálu. U 
‰kod, které byly zpÛsobeny neodbornou obsluhou nebo na 
základû nepouÏití k danému úãelu, zanikají jakékoliv nároky na 
ruãení a záruku.

– Pfied zapnutím je tfieba se ujistit, zda se provozní napûtí nastavené 
na pfiístroji shoduje se síÈov˘m napûtím.

– SíÈová zástrãka musí b˘t vybavena ochrann˘m spínaãem proti 
 chybovému proudu.

– SíÈová zástrãka mÛÏe b˘t zasunuta pouze do zásuvky s ochrann˘m 
kontaktem.

– Pfied sefiízením, údrÏbou, opravou nebo v˘mûnou dílÛ, kdyÏ je 
zapotfiebí otevfiení pfiístroje, musí b˘t pfiístroj odpojen od v‰ech 
zdrojÛ napûtí.

– Pokud je nutné sefiízení, údrÏba, oprava nebo v˘mûna dílÛ na 
 otevfieném pfiístroji pod napûtím, tak smí b˘t toto provedeno 
 pouze odborníky, ktefií jsou seznámeni s nebezpeãími, která jsou s 
tímto spojena.

– Po údrÏbov˘ch pracích je tfieba provést bezpeãnostní zkou‰ky 
 (dielektrická pevnost, zkou‰ka ochranného vodiãe).

– Je tfieba se ujistit, Ïe byly jako náhradní pouÏity pojistky uvedeného 
typu a jmenovité síly proudu.

– Pokud se domníváte, Ïe jiÏ není moÏn˘ bezpeãn˘ provoz, tak je 
 nutno pfiístroj odpojit od sítû a zajistit vÛãi neúmyslnému provozu:

 – pokud pec vykazuje viditelná po‰kození
 –  pokud pec jiÏ nepracuje
 –  po del‰ím skladování za nepfiízniv˘ch podmínek

– PouÏívat pouze originální náhradní díly.

– Pec mÛÏe bezchybnû pracovat pfii teplotních podmínkách v 
 rozmezí od +5 °C do +40 °C

– JestliÏe byla pec skladována pfii velmi nízk˘ch teplotách nebo 
 vysoké atmosferické vlhkosti, je nutné pec pfied uvedením do 
 provozu otevfiít a ponechat pfii pokojové teplotû cca, 1 hod (bez 
napûtí).

– Tato pec byla testována a nastavena do nadmofiské v˘‰ky do  
2000 m nad mofiem.

– Tuto pec je moÏno pouÏívat pouze ve vnitfiních prostorách. 

– Nezapojujte pec na prodluÏovací kabel.

– KdyÏ vyjímate zatmelovací krouÏek, dbejte toho, abyste 
 nepo‰kodili izolaci vypalovací komory.

– Pozor na nebezpeãí popálení na chladící podloÏce v pfiípadû, Ïe 
pec nepfietrÏitû bûÏí v presovacím programu  (stand-by = 700 °C).

 

 Jakékoliv odpojení ochranného vodiãe uvnitfi nebo vnû 
pfiístroje nebo uvolnûní napojení ochranného vodiãe mÛÏe 
vést k tomu, Ïe pfiístroj pfii vzniklé závadû mÛÏe 
 pfiedstavovat nebezpeãí pro provozovatele. Zámûrné 
odpojení není pfiípustné. Nesmí b˘t vypalovány Ïádné 
materiály, pfii kter˘ch vznikají jedovaté plyny.

Varovn˘ pokyn pro vyjmutí vypalovací mufle
  Tento v˘robek obsahuje keramická vlákna, MÛÏe se 

uvolÀovat vlákenn˘ prach. Keramick˘ prach, pfii pokusu na 
zvífiatech, se prokázal jako rakovinotvorn˘.

 
The heating muffle must only be disassembled by a certified After 
Sales Service Centre. Information regarding the Safety Data Sheet is 
also available from your After Sales Service Centre. 

Pozor 
Izolace u tohoto v˘robku obsahuje refrakãní keramická vlákna (RCF), 
která v pfiípadû, Ïe jsou rozvífiena ve vzduchu a vdechnuta mohou 
zpÛsobovat rakovinu. Pokud dojde k po‰kození izolace, mÛÏe dojít k 
iritování kÛÏe, oãí nebo d˘chacího traktu. 

Likvidace odpadu
Tyto pece se  nesmí likvidovat do normálního 
domovního odpadu. VyslouÏilé pece prosím likvidujte
odbornû dle smûrnice EU. Information on the correct 
disposal may also be found on your local Ivoclar 
Vivadent homepage.
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3. Popis v˘robku

3.1 Components  

Programat EP 3000/G2 se skládá 
z následujících komponent:
– Spodní díl pece s fiídící 

 elektronikou
– Hlava pece s vypalovací 

 komorou and press drive
– Vypalovací podloÏka
– Chladící odkládací deska pro 

vypalované pfiedmûty
– SíÈov˘ kabel a hadice pro 

vakuové ãerpadlo
– Vakuové ãerpadlo 

 (pfiíslu‰enství)

3.2 Nebezpeãná místa a bezpeãnostní zafiízení

Popis nebezpeãn˘ch míst na peci:

3.3  Popis funkce

3.3 Popis funkce
Vypalovací prostor mÛÏe b˘t pomocí ohfievu zahfiát 
na maximálnû 1200°C. Je navíc tak koncipován, Ïe 
mÛÏe b˘t evakuován vakuov˘m ãerpadlem. The 
presssure for the press procedure is generated by a 
press drive. The firing/pressing programs are con-
trolled with the  corresponding  electronic controls 
and software.  Kromû toho se stále provádí 
 srovnávání mezi poÏadovanou a skuteãnou 
 teplotou.

3.4 Pfiíslu‰enství 
  (není obsaÏeno v rozsahu dodávky)

– Automatická teplota Kon trolní nastavení 2  
(ATK 2)

– Programat Accessories Set 2 (Programat firing 
trays, Silicone Nitride Firing Tray “K”, kle‰tû pro 
vypalované pfiedmûty, Automatická teplota Kon-
trolní nastavení 2)

– vakuové ãerpadlo

Oznaãení bezpeãnostních zafiízení na pfiístroji:

Bezpeãnostní zafiízení Ochrann˘ úãinek

Ochrann˘ vodiã Ochrana pfied zásahem el. proudem

Elektrické pojistky Ochrana pfied zásahem el. proudem

Housing and covers Protection from electrical shock, burn hazard and  
crushing

Nebezpeãné místo Druh nebezpeãí

Vypalovací prostor Nebezpeãí popálení

Otvírací a zavírací mechanika Nebezpeãí pfiivfiení 

Elektrické komponenty Nebezpeãí zásahu el. proudem
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4. Instalace a první uvedení do provozu

4.1  Vybalení a kontrola rozsahu dodávky

ZpÛsob balení má následující pfiednosti:
– opûtovnû pouÏitelné balení
– uzavírací mechanika s integrovan˘m drÏadlem
– ideální ochrana pfii pfiepravû díky vloÏkám ze styroporu
– jednoduchá manipulace pfii optimálním vybalování
– balení mÛÏe b˘t pouÏito v rÛzném provedení (modulech)
 
Zkontrolujte rozsah dodávky, zda je úpln˘ (viz rozsah dodávky v 
 kapitole 9) a zda nedo‰lo k pfiípadnému po‰kození. Pokud chybí díly 
nebo jsou po‰kozené, tak se prosím ihned obraÈte na va‰e servisní 
místo. 

Pec nemá Ïádná speciální pfiepravní drÏadla, ale mÛÏe b˘t bez 
 problému nesena za dno pece.

Komponenty pfiístroje vyjmout z balení a pfiístroj postavit na vhodn˘ 
stÛl. DodrÏujte, prosím, návod na vnûj‰ím balení.

Zabalení a odeslání dílãích komponent
Obal EP 3000/G2 umoÏÀuje jednoduché a bezpeãné zaslání dílãích 
komponent, pfiiãemÏ pouÏijete pouze dvû vloÏky vhodné pro dílãí 
komponenty. Pak zaklapnete boãní spojky. Obal mÛÏe b˘t 
 zlikvidován do bûÏného domovního odpadu. 

3. Popis v˘robku

4.2 Volba umístnûní

Postavte pfiístroj pryÏov˘mi noÏkami na vhodnou rovnou plochu 
 stolu. Dbejte na to, aby pec stála volnû a nebyla v bezprostfiední 
 blízkosti topn˘ch tûles nebo jin˘ch zdrojÛ tepla. Dbejte na to, aby 
mezi pecí a stûnou byla dostateãná vzdálenost pro cirkulaci vzduchu.

Postavte vypalovací pec tak, aby byla dostateãnû velká vzdálenost k 
uÏivateli, jelikoÏ pfii otevfiení hlavy pece je odvádûno teplo. 

Pfiístroj nesmí b˘t umístûn a provozován v prostorách s 
 nebezpeãím exploze.
 

4.3  Smontování 

Zkontrolujte, zda napûtí uvedené na ‰títku pfiístroje (19) odpovídá 
pfiíslu‰nému síÈovému napûtí. Pokud tomu tak není, tak nesmí b˘t 
pfiístroj napojen.

 Doporuãujeme uchovat originální obal do budoucna – pro 
pfiípadn˘ servis a odbornou pfiepravu.

Krok 1: 
MontáÏ odkládací desky pro vypalované pfiedmûty (34)
OdstraÀte dva pfiipevÀovací ‰rouby (35) vãetnû silikonové vloÏky (47) 
pro odkládací desku vypalovan˘ch pfiedmûtÛ (34).

47

35
47

35

19
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Krok 2: 
Namontovat hlavu pece
Kompletní hlava pece (58) mÛÏe b˘t namontována 
nejjednodu‰eji, kdyÏ zadní strana pece bude 
 otoãena smûrem k uÏivateli. Zvednûte hlavu pece 
obûma rukama dle obrázku a posaìte hlavu pece 
na upínací ústrojí hlavy pece (43).

Zajistûte nyní odkládací desku pro vypalované 
pfiedmûty (34) pomocí dvou pfiipevÀovacích ‰roubÛ 
(35) vãetnû silikonové vloÏky (47).

PoloÏte nyní odkládací desku pro vypalované 
 pfiedmûty (34) na rámovou desku (7). Dbejte 
 pfiitom na to, aby odkládací deska pro vypalované
pfiedmûty (34) správnû leÏela na rámové dece (7).

58

34
7

35

47
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Krok 3: 
PoloÏit vypalovací podloÏku pro vypalovací 
krouÏek (5)
Vypalovací podloÏka (5) mÛÏe b˘t nyní vloÏena do 
drÏáku vypalovací podloÏky (48).

Ujistûte se, Ïe montáÏní znaãka hlavy pece (41) je 
oproti montáÏní znaãce spodní ãásti pece (42).
 

    Ujistûte se, Ïe bûhem 
 montování hlavy pece nedo‰lo 
k po‰kození drÏáku vypalovací 
podloÏky (48).

Krok 4: 
Provést napojení
Spojte kabel hlavy pece se spodním dílem. 
 Postupujte pfiitom následovnû:

– Zástrãku termoãlánku (26) zasunout (dbát na 
správnou polaritu)

– Zasunout zástrãku ohfievu (28).
–  Zasunout zástrãku fiízení presování (60)

5
48

28

2726

60

41

42

50

54
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Upevnûte zástrãku ohfievu (28) otáãením pomocí 
pojistky zástrãky (27), aÏ je zástrãka ohfievu 
 zaji‰tûna (28).

Krok 5: 
Namontovat kryt (36)
Pokud jsou v‰echny kabely správnû spojeny se 
spodním dílem, mÛÏe b˘t poloÏen kryt (36).
Následnû musí b˘t ochrann˘ kryt upevnûn a 
zaji‰tûn pfiipevÀovacím ‰roubem (37). 

 Pec mÛÏe b˘t uvedena do provozu 
 pouze s namontovan˘m krytem.

Step 6: 
Provést dal‰í napojení

Provést síÈové napojení 
Pfied napojením, prosím, zkontrolujte, zda se síÈové
napûtí shoduje s va‰ím místním síÈov˘m napûtím. 
Následnû mÛÏete spojit síÈov˘ kabel se zásuvkou 
pece (17). 
 
Napojit vakuové ãerpadlo
ZasuÀte zástrãku vakuového ãerpadla do zásuvky 
pfiístroje pro vakuové ãerpadlo (18).

Doporuãujeme vám pouÏít vakuové ãerpadlo VP4
od firmy Ivoclar Vivadent AG, jelikoÏ je toto 
 ãerpadlo speciálnû uzpÛsobeno této peci.
Pokud je napojeno jiné vakuové ãerpadlo, 
 dodrÏujte, prosím. maximální pfiípustn˘ pfiíkon na 
‰títku

27

28

36

37

18

17

16

21
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4.4  DemontáÏ hlavy pece  

Pfied odstranûním krytu (36) musí b˘t pfiístroj 
vypnut˘ a síÈov˘ kabel se musí vytáhnout ze 
 zásuvky pfiístroje (17).

1.  ·rouby s r˘hovanou hlavou (37) krytu (36) 
 povolit a vyjmout.

2.  Vyjmout kryt (36)
3.  Zástrãku fiízení presování (60) vytáhnout
4.  Zástrãku termoãlánku (26) vytáhnout
5.  Zástrãku topení (28) uvolnit a vytáhnout.
6.  Listovou pruÏinu (32) stlaãit prsty a souãasnû 

nadzvednout hlavu pece a oddûlit. 

 Hlava pece musí b˘t vychladlá 
 (studená), drive, neÏ se oddûlí 
 (nebezpeãí poÏáru).
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4.5  První uvedení do provozu

1.  Spojte síÈov˘ kabel se sítí.
2.  Zapnûte síÈov˘ spínaã (On/Off) (11) na zadní stranû pfiístroje do 

polohy “I” a zapojte vakuovou pumpu.

4.5.1 Zapojení obrazovky
OkamÏitû po zapnutí ukáÏe displej zapnutí obrazovky.

4.5.2 Samoãinn˘ test
Nyní pec provede automatick˘ samoãinn˘ test (self-test). Pfiitom se 
v‰echny komponenty pece podrobí automatické kontrole funkce. 
Bûhem samoãinného testu se na displeji objeví následující údaje:

 1 Verze softwaru 
 2 Status  
 3 Hodiny vypalování
 4 Aktuální síÈové napûtí 

Pokud byla pfii zkou‰ce zji‰tûna chyba, objeví se na displeji 
 odpovídající údaj o chybû (ER XXX). 

4.5.3 V˘bûr operace
Po self-testu se objeví obrazovka s moÏností v˘bûru operace. PouÏívá 
se pro v˘bûr obecné operace (paleen nebo presování). Typ operace je 
rovnûÏ moÏno ukázat pomocí Firing / Pressing tlaãítka (93) v pfiípadû, 
Ïe není aktivován Ïádn˘ program.

Pozice kurzoru (rámeãek kolem 
symbolu) se mûní pomocí 
 kurzorov˘ch kláves. Vybraná 
 operace se potvrdí pomocí klávesy 
Enter.

 
Tato informace se objeví pouze 
tehdy, kdyÏ byla operace 
 zmûnûna. Dbejte toho, aby pec 
bûÏela v novém teplotním stand-
by dostateãnû dlouho, a teprve 
potom spusÈte program.

PouÏijte tlaãítko ESC pro vyãi‰tûní vzkazÛ (Info, Hint, Error). Akustick˘ 
signál je moÏno vypnout kdykoliv pomocí klávesy STOP.

4.5.4 Základní sestavení obrazovek
RÛzné oblasti obrazovky se ukáÏí stisknutím programu stand-by a 
operaãní obrazovky jako pfiíklad.  

Horní cast hlavnû ukazuje status informaci. V centrální a nejvût‰í 
 oblasti, jsou ukázány nejdÛleÏitûj‰í informace danné obrazovky. 
 NejniÏ‰í ãást poskytuje informace o moÏn˘ch aktivitách (keystrokes).
Pfiíkazová tlaãítka (Open furnace head, Close furnace head, STOP,
START tlaãítka) nejsou ukázána z dÛvodu jasnosti.

 

Doporuãená 
oblast

Main area

Operativní mode

Status oblast

Teplota pece

MoÏnosti pfiíkazÛ 
klávesnicí

Vybran˘ program, 
zatmelovací krouÏek

1 

2 

4 

3 



19

5. Obsluha a konfigurace

5.1  Úvod k obsluze

Pec Programat EP 3000/G2 je vybavena velk˘m grafick˘m displejem s 
osvûtlením pozadí. Pec je moÏno ovládat pomocí membranou 
 uzavfien˘ch tlaãítek. Navíc je moÏno parametry volit pomocí 
 parametrové kfiivky vypalování s parametrov˘mi tlaãítky.
Pomocí numerick˘ch a povelov˘ch tlaãítek  se mÛÏe pec 
 programovat, popfi. ovládat.  

5.2  Vysvûtlení funkce tlaãítek 

– Vypalování / Presování (93)
 V˘bûr vypalovacího nebo presovacího módu.

– Programové tlaãítko (70)
 Toto tlaãítko se pouÏívá pfii pfiepnutí mezi parametry na obrazovce 

a stand-by obrazovce (nebo operativní obrazovkou).

– START tlaãítko (73)
 Startuje vybran˘ program. To, Ïe program uÏ bûÏí, indikuje zelená 

Start dioda. Pokud je program pfieru‰en (1x STOP), dioda Start 
poblikává dokud není znovu stisknut START, ãímÏ se program 
 znovu obnoví.

– STOP tlaãítko (75)
 BûÏící program mÛÏe b˘t pfieru‰en jedním stisknutím tlaãítka STOP. 

Stisknutím STOP dvakrát program zastaví. Pohyb hlavy pece je 
moÏno kdykoliv zastavit stisknutím STOP. Pípání je moÏno potvrdit 
stisknutím STOP.

– ESC tlaãítko (71)
 Ukonãuje vstup bez akceptování hodnoty. Vrací ze stávající do 

pfiedchozí obrazovky. Potvrzuje vzkazy o chybách.

– ENTER tlaãítko (72)
 Potvrzení nastaven˘ch numerick˘ch hodnot. V˘bûr nastavovacího 

nebo testovacího programu.

– Numerická tlaãítka (92)
 PouÏití pro nastavení numerick˘ch hodnot.

– Kursorové tlaãítko vlevo, vpravo (80, 79)
 Tato tlaãítka je moÏno pouÏít pro pohyb s kurzorem (napfi. pro 

v˘bûr operaãního módu, velikosti zatmelovacího krouÏku, 
 programovateln˘ch parametrÛ atd.). Navíc, je moÏno zmûnit 
 program na displaji, informace nebo nastavení.

– Mínus a Plus tlaãítka (77, 76)
 Tato tlaãítka se pouÏívají pro zmûnu numerick˘ch hodnot na 

 displaji nebo oznaãen˘ch kurzorem.

– Nastavení / Informace (78)
 Toto tlaãítko ukazuje v˘bûr (Informace / Nastavení). Levé tlaãítko 

ukazuje informaãní obrazovku. Pravé ukazuje obrazovku nastavení.

– Otevfiení hlavy pece (90)
 Otevírá pec bûhem 5 sec.

– Zavfiení hlavy pece (91)
 Zavírá pec bûhem 5 sec.

– T = teplota prodlevy (84)
 Ukazuje teplotu prodlevy (vlastní teplota vypalování)

– H = doba prodlevy (85)
 Ukazuje dobu prodlevy (vlastní trvání vypalování)

– S = uzavírací doba (82)
 Ukazuje uzavírací dobu hlavy pece (doba pfiedehfiátí)

– B = pohotovostní teplota (81)
 Ukazuje pohotovostní teplotu (Standby)

– t  = nárÛst teploty (83)
 Ukazuje nárÛst teploty za minutu pro ohfiev (°C/min.)

– V1 teplota zapnutí vakua (86)
 Ukazuje teplotní bod, pfii kterém je zapnuto vakuum.

– V2 teplota vypnutí vákua (87)
 Udává teplotní bod, pfii kterém je vypnuto vakuum. Pokud je tato 

teplota zároveÀ teplotou prodlevy T, pak zÛstane vakuum bûhem 
celé doby prodlevy zapnuté.

 Zvlá‰tní pfiípad: Pokud pfii aktivovaném dlouhodobém ochlazování 
tato teplota V2 je pfiesnû o 1°C  vy‰‰í neÏ teplota prodlevy T, tak 
zÛstane vakuum zapnuté i bûhem dlouhodobého ochlazování.

– L = teplota dlouhodobého chlazení (88)
 Urãuje teplotní stupeÀ, pfii kterém hlava pece – po ukonãení doby 

prodlevy a volném nebo fiízeném chlazení (tL) – by mûla b˘t 
 otevfiena.

– Power-saving key (89)
 Power-saving function activated (only possible with the furnace 

head closed and the furnace on idle). The display shows the 
 power-saving icon. Pressing any key ends the power-saving  
function.  

– tL = Kontrolované chlazení – teplotní pokles (°C/min.)

– Home key (94)
 Return to ”Program selection Indication“.

78 

93 

81 
82 
85
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5.4  Nastavitelné parametry a moÏn˘ rozsah hodnot

 Symbol Parametr Rozsah hodnot °C Rozsah hodnot °F 

 P âíslo programu   1-300  

 B Stand-by teplota 100-700 °C 212-1292 °F

 S Zavírací ãas (min : sec) 00:18-30:00

 t  Gradient nárÛstu teploty 10-140 °C/min 18-252 °F/min

 T Teplota prodlevy 100-1200 °C 212-2192 °F

 H Holding time (min : sec) 00.01-60:00 

 V1 Vakuum zapnuto 0 or 1-1200 °C 0 or 34-2192 °F

 V2 Vakuum vypnuto 0 or 1-1200 °C 0 or 34-2192 °F

 L Dlouhodobé chlazení 0 or 50-1200 °C 0 or 122-2192 °F

 tL		 Gradient sniÏování teploty  0 or 1-50 °C 0 or 2-90 °F/min

 t  Gradient nárÛstu teploty 2. stádium 10-140 °C/min 18-252 °F/min

 T2 Teplotní prodleva 2. stádium 100-1200 °C/min 212-2192 °F

 H2 Holding time 2nd stage (min : sec) 00.01-60:00 

 V1 2 Vakuum zapnuto teplotní 2. stádium 0 or 1-1200 °C 0 or 34-2192 °F

 V2 2 Vakuum vypnuto teplotní 2. stádium 0 or 1-1200 °C 0 or 34-2192 °F

Automatická kontrola hodnovûrnosti
Tato pec je vybavena  automatickou kontrolou hodnovûrnosti funkãnosti. Tyto 
 parametry (napfi. T 960 ale L 1000) jsou kontrolovány je‰tû dfiíve, neÏ kaÏd˘ program 
zaãne. V pfiípadû, Ïe dojde k protichÛdné kombinaci parametrÛ, konãí program auto-
maticky a objeví se pfiíslu‰né ãíslo chyby.

5.3  Struktura programÛ

5.3.1 Vypalovací programy
V‰echny tyto vypalovací programy jsou  ekvivalentní. 
V kterémkoliv programu je moÏno v‰echny para-
metry nastavovat.

a)  Ivoclar Vivadent vypalovací programy pro 
 materiály Ivoclar Vivadent 

 Ve chvíli, kdy je tato pec expedována ex works, 
mají Ivoclar Vivadent vypalovací programy jiÏ 
doporuãené nastavení na parametry dan˘ch 
materiálÛ. Navíc, tyto programy jsou chránûny.
Následnû, není moÏné náhodnû pfieprogramo-
vat nastavené parametry.

 Viz. pfiíslu‰ná tabulka programÛ (seznam 
 parametrÛ) v Kapitole 10.

 naproti tomu jsou parametry navrÏeny takov˘m 
zpÛsobem, Ïe je moÏno je zmûnit a kdykoliv 
pfieprogramovat, pokud je tfieby tyto programy 
pouÏít pro jiné úãely. Proto jsou tyto programy 
take dostupné jako volné, individuální programy.

b)  Individuální vypalovací programy
 Tyto individuální vypalovací programy (min. 

300) mohou b˘t programovány volnû.

5.3.2 Presovací programy
a)  Ivoclar Vivadent presovací programy pro 

 materiály Ivoclar Vivadent
 Ve chvíli, kdy je tato pec expedována ex works, 

mají standardní presovací programy jiÏ 
 doporuãené nastavení na parametry dan˘ch 
materiálÛ. Není moÏno je nastavit.

b)  Individuální presovací programy
 Tyto individuální presovací programy (20) je 

moÏno volnû programovat.
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5.5  Nastavení, speciální programy a informace 

Tuto obrazovku je moÏno zvolit 
pomocí tlaãítka Settings / 
 Information tlaãítko (78) v pfiípadû, 
Ïe není aktivizován Ïádn˘ program.

Pozici kurzoru (rámeãek kolem sym-
bolu) je moÏno zmûnit pomocí kur-
zorov˘ch tlaãítek. Oznaãen˘ symbol 
(Information nebo Settings) se nakonec potvrdí pomocí tlaãítka Enter.

5.5.1 Nastavení 
Jakmile bylo nastavení – Settings 
zvoleno, objeví se první strana 
nastavení – Settings. V horní fiádce 
se objeví pfiíslu‰né ãíslo stranky.

Tuto stranu (Nastavení - Setting) je 
moÏno zmûnit pomocí kurzorÛ.

Pokud se objeví  Minus/Plus, objeví se nastavení - Setting (napfi. 
 Kontrast)je moÏno zajistit pomocí Minus/Plus tlaãítky.
Pokud se objeví tlaãítko ENTER, objevící se Setting nebo Test pro-
gram (napfi. Kalibrace) je moÏno potvrdit pomocí tlaãítka ENTER.

Tlaãítko ESC se pouÏívá pro navrácení k pfiedchozí obrazovce.

Popis  Stránky

1/24 Kontrast
  

 
 

2/24  Templotní 
mode 

3/24  Kalibraãní  
program ATK2

4/24 Objem

5/24 Buzzer tóny

6/24 âas

Indikace na displeji Krátk˘ popis

Kontrast je moÏno 
nastavit pomocí 
 objevících se limito-
van˘ch hodnot 
pomocí tlaãítka 
Minus/Plus.

Tato tlaãítka  Minus/
Plus je moÏno pouÏít 
pro zmûny mezi °C a 
°F.

Tento program se 
pouÏívá pro zapojení 
automatické 
 kalibrace teploty 
pomocí ATK2. viz. 
poznámky v  
Kapitole 7.4.

Tlaãítka Minus/Plus  
je moÏno pouÏít  
pro nastavení poÏa-
dovaného objemu.

Tlaãítka Minus/Plus  
je moÏno pouÏít pro 
nastavení poÏadova-
ného Buzzer tónÛ.

âas je moÏno  
nastavit pomocí  
ãíslicov˘ch tlaãítek.

Popis  Stránky

7/24 Datum
  

 
 

8/24  Obecná  
ochrana  
záznamu 

9/24  Optimalizovaná 
kontrola 
 teploty Ivoclar 
Vivadent

10/24 Power-Saving
 mode

11/24 Service interval

12/24 Protocolling

13/24  Testovací 
program vákua

14/24	  Teplotní 
 testovací 
 program

15/24	  Testovací 
 program 
 klávesnice

16/24	 âistící program

17/24	  Odvlhãující 
program

Indikace na displeji Krátk˘ popis

Datum je moÏno 
nastavit pomocí 
 ãíslicov˘ch tlaãítek.

Obecnou ochranu 
naprogramování 
(záznamu) je moÏno 
aktivovat nebo de -
aktivovat pouÏitím 
tlaãítek Minus/Plus. 
Tato ochrana uzamy-
ká v‰echny vypalovací 
programy. Je poÏado-
ván kód uÏivatele.

Je poÏadován STD 
kód.

The automatic 
 power-saving mode  
can be activated and 
deactivated with the 
+ or – key (for additi-
onal information, see 
section 6.3.10)

Here you can set the 
interval for the 
 service notes to be 
displayed (Hint 
1700).

The automatic proto-
col function can  
be activated or  
deactivated with the 
+ or – key.

Viz. Kapitola 5.5.2 
Speciální programy.

Viz. Kapitola 5.5.2 
Speciální programy.

Viz. Kapitola 5.5.2 
Speciální programy.

Viz. Kapitola 5.5.2 
Speciální programy.

Viz. Kapitola 5.5.2 
Speciální programy.
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 Kód uÏivatele (6725) 
je poÏadován pro 
nûkterá nastavení.

5.5.2 Speciální programy

5.5.2.1 Program pro testování vakua
Pomocí tohoto programu testování vakua je moÏno automaticky 
mûfiit hodnoty vákua. Pro tento úãel(minimální) tlak v mbar je mûfien 
a indikován. Pokud je hotnota tlaku pod 80 mbar (hPa), je hodnota 
vákua v systému dostaãující.
 
5.5.2.2 Program pro teplotní test  
Kvalitativní zmûny na ohfiívací mufli jsou mûfieny automaticky pomocí 
teplotního testu (doba trvání cca. 7 min.). Tento teplotní test
Je moÏno zapnout pouze tehdy, kdy je vypalovací komora prázdná, 
protoÏe jak˘koliv objekt ve vypalovací komofie (napfi. vypalovací 
 podloÏka) mÛÏe ovlivnit v˘sledky testu. Zapnûte teplotní test oka-
mÏitû po zapnutí pece a pfied jak˘mkoliv pálením. Pokud je pec pfiíli‰ 
horká, bude indikována závadná mufle. Pokud dojde ke kvalitativní 
zmûnû zahfiívacího prvku pod 50%, je doporuãena v˘mûna 
 zahfiívacího elementu.

5.5.2.3 Test klávesnice  
Kdykoliv je zmáãknut, ozve se krátké pípnutí. Test klávesnice se 
ukonãí pomocí ESC.

5.5.2.4 âistící program  
Tento ãistící program se pouÏívá na „vyãi‰tûní“ ohfiívací muffle (doba 
trvání: cca. 17 min.). Po ukonãení ãistícího programu se doporuãuje 
kalibrovat pec. V pfiípadû, Ïe máte problémy s diskolorací keramiky, 
doporuãujeme v˘mûnu materiálu ze kterého je vypalovací stolek 
nebo vypalovací podloÏka.

5.5.2.5 Vysou‰ecí program  
Kondenzace vody na izolaci vypalovací komory a na vakuové pumpû 
zpÛsobí, Ïe je dosaÏeno niÏ‰ího vákua, a tím i zhor‰ené v˘sledky 
v˘palu. Z tohoto dÛvodu by se mûla hlava (víko) pece zavfiít v 
 pfiípadû, Ïe pec je vypnuta nebo teplota je pod 100 °C. 
To zabrání absorpci vlhkosti. SpusÈte vysou‰ecí program v pfiípadû 
potfieby (vlhkost izolace).

5.5.3 Informace
KdyÏ byla jednou Informace 
 vybrána pfies Nastaveni / Informace 
tlaãítko (78),  objeví se první 
 stránka Informace. Aktuální ãíslo 
stránky se ukáÏe na horní lince.

Zobrazenou stranu (Informace) je 
moÏno zmûnit pomocí tlaãítek kurzoru.
Tlaãítko ESC se pouÏije v pfiípadû, Ïe se chcete vrátit na pfiedchozí 
obrazovku.

Popis  Stránky

18/24  ZátûÏové 
firemní 
 nastavení

19/24	  Nastavení 
hodin pálení 
na hlavû pece 
na nulu

 
20/24	 	Nastavení 

hodin vákuové 
pumpy na nulu 

21/24	  Kalibraãní 
interval

22/24	  Zmáãknout 
kalibraãní 
interval

23/24	  Vysou‰ecí 
interval

24/24	 Ivoclar 
 Vivadent AG

Indikace na displeji

 

Krátk˘ popis

Resetujte hodnoty a 
parametry na nasta-
vení v˘robce. 
POZNÁMKA: V‰echny 
individuální progra-
my, které jste  
vytvofiili a uloÏili  
budou touto funkcí 
zru‰eny. Je poÏado-
ván kód uÏivatele.

Resetování urãen˘ch 
vypalovacích hodin. 
Je poÏadován kód 
uÏivatele.

Resetování urãen˘ch 
hodin vákuové 
 pumpy. Je 
 poÏadován kód 
 uÏivatele.

Ex works:  
12 mûsícÛ (dal‰ích  
1, 3 a 6 mûsícÛ je 
moÏné). Potom se 
objeví  upomínka pro 
 teplotní kalibraci.

Ex works:  
100 presovacích 
 cyklÛ. Potom se 
 objeví upomínka pro 
teplotní kalibraci.

Ex works:  
12 mûsícÛ. Potom se 
objeví upomínka na 
vysou‰ecí program.

Pouze pro Servis po 
zakoupení.
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5.6  Vysvûtlení symbolÛ na displejiPopis  Stránky

1/11 Sériové ãíslo
  

 
 

2/11 Verze softwaru

 

3/11  Vypalovací 
hodiny hlavy 
pece

4/11  Hodiny  
provozu pece

5/11  Hodiny  
provozu  
vakuové  
pumpy

6/11  Poslední 
zapnutí  
kalibraãního 
programu

7/11  Hodnoty  
kalibrace

8/11  Presovací 
 procedúry od 
poslední 
 kalibrace  

9/11  Poslední 
zapnutí  
vysou‰ecího 
programu 

10/11	 SíÈové napûtí

11/11	  Vzkazy 
moÏn˘ch chyb

Indikace na displeji

 

Krátk˘ popis

Sériové ãíslo pece, 
viz. take v˘robní 
‰títek.
 

Hodnoty kalibrace  
pfii t 660 °C a  
962 °C.

Poãet presovacích 
cyklÛ od posledního 
zapnutí kalibraãního 
programu.

Ukazuje aktuální 
napûtí sítû.

Ukazuje poslední 
chybu.

Název symbolu

„One-stage  
program“

„Two-stage  
program“   

„Two-stage  
program“
  

„Standard opening of 
the furnace head“ 
(fiídit tlaãítky Minus/
Plus)

„Quick opening of 
the furnace head“ 
(fiídit tlaãítky Minus/
Plus)

Predrying

„Thermo Shock  
Protection“

Standard closing of 
the furnace head

Open lock
   

Closed lock

„General write prote-
ction active“

„Paging“

Operation mode  
Firing

Pressing or note on 
active press process

Co znamenají symboly

Ukazuje, Ïe je pouÏit 
standardní 
 jednostupÀov˘ 
 program

Ukazuje, Ïe je pouÏit 
speciální dvojstupÀov˘ 
program. Tuãná ãára 
ukazuje, Ïe na displeji 
vidíte hodnoty 
 prvního stupnû.

 
Ukazuje, Ïe je pouÏit 
speciální dvojstupÀov˘ 
program. Tuãná ãára 
ukazuje, Ïe na displeji 
vidíte hodnoty 
 druhého stupnû.

 
Ukazuje, Ïe se hlava 
pece otevírá po pálení 
standardní rychlostí.
 
 

Ukazuje, Ïe se hlava 
pece otevírá po pálení 
rychle.

Ukazuje, Ïe byla 
 aktivována volba  
„Pfiedsu‰ení“.

Thermo Shock  
Protection active

Predrying and Thermo 
Shock Protection are 
inactive

Individuální ochrana 
psan˘ch práv neaktivní

„Individuální ochrana 
psan˘ch práv aktivní“ 

‰echny programy jsou 
chránûny. 

Zmûnit strany na 
obrazovce parametrÛ 
je moÏné pouze pro 
dvojstupÀové 
 vypalovací programy.
  
Pro v˘bûr  vypalovacího 
módu.

Pro v˘bûr presovacího 
módu. Pokud zaãal 
presovací proces, ten-
to symbol se ukáÏe v 
blízkosti zb˘vajícího 
presovacího ãasu. 

Symbol
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Název symbolu

Information 

Settings

Co znamenají symboly

Pro v˘bûr obrazovky 
Informace.

Pro v˘bûr obrazovky 
Nastavení.

Symbol

Pro dal‰í vysvûtlení symbolÛ a korespondujících funkcí viz. Kapitola 
6.4  „Dal‰í moÏnosti a speciální znaky této pece“.

5.7  Vysvûtlení ke zvukov˘m signálÛm

Obecnû budou fungovat pro v‰echny akustické signály hodnoty a 
hlasitost nastavená uÏivatelem. 

Pípání je moÏno zastavit pouze zmáãknutím tlaãítka STOP.

1  Po ukonãení samotestu
 Zazní akustick˘ signál aby informoval uÏivatele, Ïe samotest byl 

úspû‰nû dokonãen, the selected melody is played. 

2  Furnace head open and temperature below 550 °C / 1022 °F
 To inform the user that the temperature in the open furnace head 

has dropped below 550 °C / 1022 °F, the selected melody is  
played (5 seconds). In other words, the furnace head is basically 
cool enough for the next program start. 

3  Furnace head open and temperature below 320 °C / 608 °F
 To inform the user that the temperature in the open furnace head 

has dropped below 320 °C / 608 °F, the selected melody is play-
ed. 

 If the first playback (10 seconds) is not acknowledged with the 
STOP key, a second playback sounds after 5 minutes (for  
5 minutes). After that, no further signal is played. 

 If one of the two playbacks is acknowledged with the STOP key, 
the signal transmitter is switched off immediately and no further 
signals indicating the cooled furnace head will be sounded. 

4  For error messages
 Error messages are acoustically supported with the ‚error melody‘ 

(endless beep). The signal transmitter may be switched off with 
the STOP key, while the error message still remains visible. If the 
error message is acknowledge with the ESC key, the signal  
transmitter is also switched off. 
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6. Praktické pouÏití

6.1 Switching on/off

Put ON/OFF switch on position “I”. The furnace conducts an auto-
matic self-test, which will be indicated in the beginning.  
Subsequently, a status bar shows how many % of the self-test have 
been completed. Make sure that the furnace is not manipulated 
during this time. 
After successful completion of the self-test, the main menu is shown 
in the display.

6.2  Firing programs

6.2.1 V˘bûr typu vypalovacího programu
Jakmile byl vybrán Vypalovací mód, 
objeví se na obrazovce typy 
 vypalovacích programÛ. Je zde 
nabídka mezi Ivoclar Vivadent 
 vypalovacími programy pro 
 materiály od Ivoclar Vivadent a 
 volné, individuální vypalovací 
 programy. Pozici kurzoru (rámeãek) 
je moÏno mûnit pomocí tlaãítek Cursor. Oznaãen˘ typ vypalovacího 
programu se následnû potvrdí pomocí tlaãítka Enter.

6.2.2 V˘bûr typu vypalovacího programu a stand-by  obrazovka 
(vypalovací program)
Jakmile byl zvolen poÏadovan˘  
typ vypalovacího programu,  
objeví se na obrazovce vlastní 
 vypalovací  program. Obrazovka 
koresponduje se stand-by 
 vypalovacích programÛ.

– Tento vypalovací program  (voliteln˘) je moÏno zmûnit pomocí 
tlaãítek Cursor. Na obrazovce  ukazovan˘ vypalovací program je 
moÏno potvrdit tlaãítkem Enter. 

– Tlaãítko Program je moÏno pouÏít na zmûnu parametrÛ obrazovky 
(vypalovací program).

– Tlaãítko ESC je moÏno pouÏít pro návrat na v˘bûr typÛ 
 vypalovacích programÛ.

6.2.3 Zobrazení ParametrÛ  (vypalovací program)
Tlaãítko Program je moÏno kdykoliv pouÏít pro pfiepnutí na zobrazení 
parametrÛ (vypalovací program).PokaÏdé, kdyÏ se pouÏije tlaãítko 
Program, je moÏnost volby mezi stand-by nebo operaãní obrazovkou 
a zobrazením parametrÛ.

Pozicí kurzoru je moÏno mûnit parametry pomocí tlaãítek Cursor. 
Oznaãen˘ parameter (nebo funkãní symbol) je moÏno vloÏit pomocí 
tlaãítek Minus/Plus nebo ãíslicov˘mi tlaãítky a potvrdit tlaãítkem 
ENTER. Pfiíklady:

Tlaãítko ESC je moÏno pouÏít pro návrat na pfiedchozí zobrazení 
(obrazovku).

– Program autorské ochrany a obecná autorská ochrana
 Tyto Ivoclar Vivadent vypalovací programy pro materiály od Ivoclar 

Vivadent jsou chránûny ex works pomocí aktivovaného programu 
ochrany (uzavfien˘ zámek), kter˘ mÛÏe uÏivatel deaktivovat u 
 kaÏdého pouÏitého programu pomocí tlaãítek Minus/Plus.

 Tyto individuální vypalovací programy jsou otevfiené ex works, tj. 
Ochrann˘ program není aktivné (otevfien˘ zámek).

 Pokud byl aktivován „General write protection“ pfies Nastavení a 
kód uÏivatele, objeví se symbol „General write protection“ místo 
zámku.

– Indikace neplatného vstupu
 Blikající vykfiiãník (!) indikuje neplatn˘ vstup. Pro dal‰í informace 

viz. Kapitola 6.4.2.

– Pfiedsu
 Pokud byla funkce pfiedsu‰ení aktivována pfies Nastavení, kvÛli 

informovanosti se objeví na parametrové obrazovce pfiíslu‰n˘ 
 symbol. Dal‰í informace viz. Kapitola 6.4.6.

– Standardní /rychlé otevfiení hlavy (víka) pece
 Doba otevírání hlavy pece na konci vypalovacího programu 

 (standardní: 60 sec, rychlé: 18 sec) je moÏno zmûnit pomocí 
 tlaãítek Minus/Plus. Dal‰í informace viz. Kapitola 6.4.7.

– Jedno-/dvoj-krokov˘ program
 Pokud je kurzor na symbolu „Program stage“, je moÏnost volby 

programu na jedno- nebo dvoj- krokov˘ program za pouÏití 
 tlaãítek Minus/Plus. Dal‰í informace viz. Kapitola 6.4.8.

– Na obrazovce parametry prvého/druhého kroku (pouze u 
 dvoukrokov˘ch programÛ.)

 Pokud je kurzor na symbolu „Paging“, je moÏná zámûna mezi 
parametry prvního a druhého kroku pomocí tlaãítka ENTER.

6.2.4 Detailní obrazovka s parametry (vypalovací program)
Tyto detaily parametrÛ je moÏno ukázat ve vypalovacím módu 
zmáãknutím pfiíslu‰n˘ch tlaãítek ().

Ukázan˘ parameter mÛÏe b˘t 
vloÏen tlaãítky Minus/Plus nebo 
 ãíslicov˘mi tlaãítky a potvrzen 
 tlaãítkem ENTER. Akceptovatelné 
rozmezí hodnot je z informaãních 
dÛvodÛ ukázáno, aby se zabránilo 
nesprávn˘m vstupÛm.

6.2.5 Operaãní obrazovka (vypalovací program)
Operaãní obrazovka kdyÏ je vypalovací program v chodu.

Na obrazovce se objevují následující informace:
a) Skupina programÛ
b) âíslo programu
c) Zb˘vající ãas
d) Aktuální teplota
e) Status vákua *)
f) Status mfiíÏka na vypalovací kfiivce

f)

 

a)

e)

b)

d)

c)



6.3 Presovací programy

6.3.1 Presování za pouÏití Ivoclar Vivadent programu 

6.3.2 V˘bûr typu presovacího programu
Jakmile je vybrán  presovací mód, 
zobrazí se stránka typu presování. 
Existuje moÏnost v˘bûru mezi 
 Ivoclar Vivadent presovacími 
 programy pro materiály od Ivoclar 
Vivadent a volné, individuální 
 presovací programy.

Pozici kurzoru (rámeãek) je moÏno zmûnit pomocí tlaãítka kurzoru. 
Oznaãen˘ typ presovacího programu je moÏno finálnû potvrdit 
 stisknutím tlaãítka Enter.

6.3.3 V˘bûr presovacího programu
Jakmile byl vybrán poÏadovan˘ 
 presovací program, objeví se na 
 displeji.

Tlaãítky kurzoru se nastaví pfiíslu‰n˘ 
presovací program. Program na dis-
pleji se nakonec potvrdí tlaãítkem 
ENTER. 
Pro zmûny typu presovacího programu se pouÏije tlaãítko ESC.
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Pokud je vybrán dvojkrokov˘ program, vypalovací kfiivka se ukáÏe ve 
dvou krocích. Bûhem vypalovacího programu je moÏno z informaã-
ních dÛvodÛ kdykoliv vyvolat obrazovku s parametry nebo operaãní 
obrazovku stisknutím tlaãítka P. Av‰ak parametry je moÏno mûnit 
pouze pfii vypnutém programu nebo pokud je pec ve stand-by módu.

*) Indikace vakua zmizí, pokud není vakua potfieba.

6.2.6 Vypalování za pouÏití Ivoclar Vivadent programu 
Krok 1:
Vyberte si poÏadovan˘ program dle tabulky programÛ (Kapitola 10).

Krok 2:
Otevfiete hlavu pece pomocí tlaãítka „Open furnace head“  (90) a 
umístnûte vypalovací podloÏku s objektem pro vypálení do pece.

Krok 3:
Stisknûte START (73) aby zapoãal vybran˘ program. Je indikován 
 status na operaãní obrazovce.

6.2.7 Vypalování za pouÏití individuálního programu 
Krok 1:
Vyberte si voln˘, individuální vypalovací program.  
Viz. Kapitola 6.1.1, ...

Krok 2:
Nastavte poÏadované parametry buì na obrazovce parametrÛ (viz. 
Kapitola 6.1.3) nebo pomocí detailních obrazovek parametrÛ (viz.
Kapitola 6.1.4).

Krok 3:
Otevfiete hlavu pece pomocí tlaãítka „Open furnace head“  (90) a 
Umístnûte vypalovací podloÏku s objektem pro vypálení do pece.

Krok 4:
Stisknûte START (73) aby zapoãal vybran˘ program. Je indikován 
 status na operaãní obrazovce.

V˘bûr 
 operaãního 
módu

V˘bûr typu 
vypalovacího 
programu

V˘bûr 
 vypalovacího 
programu a 
stand-by 
 obrazovky

Operaãní 
obrazovka

V˘bûr 
 operaãního 
módu

V˘bûr typu 
 presovacího 
programu

V˘bûr 
 presovacího 
programu

V˘bûr 
 zatmelovacího 
krouÏku

Obrazovka 
Stand-by

Operaãní 
obrazovka

Obrazovka s parametry

Obrazovka s parametry
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6.3.9 Poznámky k individuálním presovacím programÛm

Pro tuto rychlost doporuãujeme pouÏít hodnotu 300 µm/min pro 
vrstvící techniku a 150 µm/min pro malovací techniku.
Vy‰‰í hodnota (pfieru‰ovací rychlost napfi. 300 µm/min) pfieru‰í 
 presovací proces dfiíve, zatímco niÏ‰í hodnota (pfieru‰ovací rychlost 
napfi. 100 µm/min) pfieru‰í presovací proces pozdûji a prodlouÏí 
 presovací proces.

Pro celokeramické systémy od Ivoclar Vivadent (IPS e.max,  
IPS Empress Esthetic), se musejí pouÏít pouze originální standardardní 
presovací programy, které byly speciálnû sladûny s tûmito materiály.

6.4  Dal‰í moÏnosti a speciální znaky této pece

6.4.1 Rychl˘ v˘bûr vypalovacího programu
Kter˘koliv vypalovací program je moÏno pfiímo vybrat pfies jeho ãíslo. 
Pro rychl˘ v˘bûr stisknûte tlaãítko Program a vloÏte ãíslo programu. 
Potvrìte tlaãítkem ENTER.
Navíc tlaãítko Cursor a tlaãítka Left/Right nebo Minus/Plus se mohou 
pouÏít pfii obrazovce stand-by pro navigování skrz vypalovací  
programy.

6.4.2 Indikace neplatného vstupu
Pokud je vloÏena neplatná hodnota pomocí ãíseln˘ch tlaãítek (mimo 
akceptovatelné rozmezí hodnot), bude po potvrzení stále blikat 
neplatn˘ vstup (entry). Jako vzkaz, Ïe jde o chybu bude blikat 
 vykfiiãník (!) ve spodní ãásti parametrové nebo detailní obrazovky,  
aÏ do doby, kdy je úspû‰nû vloÏena a potvrzena nová hodnota nebo 
kdy je proces zru‰en pomocí ESC. Znovu se objeví platné staré 
 hodnoty. 

6.4.3 Symbol chyby
Symbol chyby by mûl nejprve indikovat typ chyby:

Poznámka, informace Entry error
Informativní symbol Symbol se znaménkem vykfiiãníku

Technická chyba  
Symbol zdeformované vidliãky  

6.3.4 V˘bûr zatmelovacího krouÏku
Jakmile byl zvolen poÏadovan˘ 
 presovací program, zvolí se 
 zatmelovací krouÏek.

Pozici kurzoru (rámeãek kolem 
 symbolu) je moÏno zmûnit pomocí 
tlaãítek kurzoru. Oznaãenou 
 velikost zatmelovacího krouÏku 
potom potvrdíte pomocí tlaãítka ENTER.
Tlaãítka ESC se pouÏije v pfiípadû zmûny v˘bûru presovacích programÛ.

6.3.5 Obrazovka Stand-by (v pohotovosti) (presovací program)
Jakmile byl vybrán zatmelovací 
krouÏek, objeví se obrazovka 
 stand-by (press program).

Pro zmûnu parametrÛ obrazovky  
se pouÏije tlaãítko Program 
 (presovací program).

Pro zmûnu v˘bûru zatmelovacího krouÏku se pouÏije tlaãítko ESC.

6.3.6 Obrazovka parametrÛ (presovací program)
Pro zmûnu obrazovky parametrÛ 
pouÏijte tlaãítko Program  
(presovací program).

Pro návrat z parametrové 
 obrazovky na stand-by obrazovku 
nebo pfiedchozí obrazovku pouÏijte 
tlaãítko ESC.

Pozici kurzoru je moÏno mûnit pomocí tlaãítek Cursor. Oznaãené 
parametry mohou b˘t editovány pomocí tlaãítek Minus/Plus nebo 
pfies ãíslicovou klávesnici a potvrzeny tlaãítkem ENTER.

6.3.7 Operafiní obrazovka screen (presovací program)
Ve chvíli, kdy je presovací program 
ve fázi ohfievu a ãasové prodlevy se 
objeví operaãní obrazovka.

Bûhem aktuálního presovacího 
 procesu se objeví následující 
 operaãní obrazovka.

Tato animovaná ‰ipka indikuje,  
Ïe píst se pohybuje smûrem dolÛ. 
Celkov˘ ãas presovacího cyklu se 
objeví a vzdálenost, kterou jiÏ 
 presovací píst urazil od poãátku 
presování.

6.3.8 Poznámky ke Ivoclar Vivadent presovacím programÛm
Programat EP 3000/G2 je obzvlá‰tû v koordinaci s materiálov˘mi 
 systémy of firmy Ivoclar Vivadent. Proto byly hlavní parametry 
rÛzn˘ch programÛ jiÏ nastaveny ex works. Vy musíte pouze vybrat 
poÏadovan˘ program pro korespondující materiál.

 Symbol Parametr Oblast hodnot Oblast hodnot 

 B Teplota stand-by 100-700 °C 212-1292 °F

 t  Templotní gradient 10-140 °C/min 18-252 °F/min

 T Templotní prodleva 100-1200 °C 212-2192 °F

 H âasová prodleva (min : sec) 00:00-60:00

 E Pfieru‰ovací rychlost 0-100000 µm/min  
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6.4.4 Zastavení bûÏícího programu
Jedním stisknutím tlaãítka STOP  se bûÏící program zastaví (pause). 
Zelená dioda na tlaãítku START bliká. Stisknutím tlaãítka STOP dva-
krát se program zcela zastaví nebo stisknûte START pro pokraãování.

6.4.5 Zmûna parametÛ bûhem pfieru‰ení programu
V‰echny parametry programu, které je‰tû nebyly zru‰eny je moÏno 
zmûnit bûhem pfieru‰ení programu.

6.4.6 Closing of the furnace head 
Various functions are available for the 
 closing of the furnace head. If the cursor is 
on the spot in the parameter list shown in 
the figure, you can toggle between the  
following functions by using the + or – 
key:

–  Thermo Shock Protection

–  Pre-drying 

–  Pre-drying and Thermo Shock Protection are inactive 

– TSP – Thermo Shock Protection
 The TSP function prevents the object from too high of  

temperatures during the closing process. For this purpose, the TSP 
function gauges the temperature of the firing chamber in the 
 furnace head upon start of the firing program. If required, the clo-
sing path within the set closing time S is adjusted. TSP is only acti-
ve if no active predrying has been selected or if the temperature in 
the firing chamber is too high when the program is started. In 
addition, TSP works only if the stand-by temperature of  
B = 403 °C/757 °F required for Ivoclar Vivadent materials is used. 
The active TSP function is shown on the display by means of the  
symbol „TSP“. If programs are started with a temperature of more 
than 680 °C / 1256 °F, an error message is produced.

– Pre-drying
 If the pre-drying function is active, the „pre-drying temperature“ 

is set after the firing program start with the furnace head open 
(heating or cooling).

 This „pre-drying temperature“ corresponds to the stand-by  
temperature of the active firing program. Once this temperature is 
reached, the furnace head is closed within the desired closing 
time.

6.4.7 Rychlé otevfiení hlavy pece
Mode otevírání hlavy pece se vybere na parametrové obrazovce 
vypalovacích programÛ. Pokud se kurzor nastaví na „Standard 
 furnace head opening (standardní otevfiení hlavy pece)“ mÛÏete to 
zamûnit za  „Quick opening of the furnace head (rychlé otevfiení 
 hlavy pece)“ a více moÏností Vám dávají tlaãítka Minus/Plus 
 (standardní otevfiení hlavy pece: za 60 sec, rychlé otevfiení hlavy pece: 
za 18 sec).

6.4.8 One-stage /two-stage programy
Na parametrové obrazovce vypalovacích programÛ je moÏno nastavit 
one-stage nebo two-stage program. Pokud je kurzor nastaven na 
„one-stage symbol“, stisknutím tlaãítek Minus/Plus je moÏno zmûnit 
nastavení na „two-stage symbol“. ZároveÀ se tento program stane
„two-stage program“.
Pokud je kurzor nastaven na „two-stage symbol“, stisknutím tlaãítek
Minus/Plus dojde ke zmûnû na „one-stage symbol“. ZároveÀ se pro-
gram stane “one-stage program“.

6.4.9 Updatování softwaru
UÏivatel bude schopen updatovat software pfies CD, PC a 
 downloadovací kabel. Pro tento úãel se aktivuje software download 
mode pece stisknutím dvou speciálních tlaãítek najednou pfii zapnuté 
peci. Více detailÛ viz. Software Update Instructions
(www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter).

6.4.10 Power-save mode
If the power-save mode is activated and the furnace head closed, 
this function is automatically activated after 30 minutes if the 
 furnace is idle and no key is pressed during this time. The Power 
 Saving icon appears on the display. The power-save mode is 
 terminated by pressing any key.

  The energy saving mode (Power Saving Technology) is 
available in the EP 3000/G2 only in the firing mode. In the 
press mode, the energy saving function is disabled, as the 
furnace must fulfil additional requirements.
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7. ÚdrÏba, ãi‰tûní a diagnostikování

Tato kapitola popisuje údrÏbu a ãi‰tûní pece Programat EP 3000/G2 
provádûnou uÏivatelem. Ve‰keré dal‰í úkony musí provádût 
 kvalifikovan˘ servisní technik s certifikací firmy Ivoclar Vivadent 
 Service Center.   

7.1  Monitorování a údrÏba

âas na tuto formu údrÏby závisí na ãetnosti pouÏití a pracovních 
návycích uÏivatele. Doporuãené ãasy jsou proto pouze orientaãní.

  Tato pec byla vyvinuta pro pouÏití typické pro zubní 
 laboratofie. Je-li tento produkt pouÏíván ve v˘robních 
 závodech, v prÛmyslové v˘robû a za kontinuálního 
 provozu, lze oãekávat pfiedãasné opotfiebení jednotliv˘ch 
prvkÛ.

Spotfiební prvky jsou tyto:
– Topné tûleso
– Izolaãní materiál

Spotfiební prvky nejsou pfiedmûtem záruky. Prosíme, dodrÏujte také 
krat‰í intervaly pro údrÏbu a servis. 

  Obecnû nelze hlavu pece vymûnit, protoÏe jsou jednotlivé 
prvky (hlava pece a základna pece) navzájem spojené. Je-li 
nicménû nutné z dÛvodu údrÏby hlavu pece vymûnit, je 
potfieba následná kalibrace teploty.

Co Prvek Kdy

Zkontrolujte v‰echna vnûj‰í elektrická pfiipojení RÛzná externí pfiipojení Jednou t˘dnû

Zkontrolujte, zda se hlava pece otevírá hladce a bez pfiíli‰ného lomozu. Mechanismus otevírání Jednou za mûsíc

Zkontrolujte, zda je termoãlánek uloÏen rovnû a správnû. Termoãlánek (4) Jednou t˘dnû

Zkontrolujte, zda není izolace prasklá nebo po‰kozená. Je-li izolace 
 po‰kozená, musí b˘t vymûnûna certifikovan˘m technikem Ivoclar Vivadent 
Service Center. I malé vlasové praskliny na povrchu izolace jsou nebezpeãné 
a nemají pfiitom vliv na negativní funkci pece. 

Izolace (3) Jednou mûsíãnû

Zkontrolujte, zda jsou tûsnûní hlavy a základny pece ãistá a nepo‰kozená. Tûsnûní hlavy pece (2) a základny pece 
(1)

Jednou t˘dnû

Zkontrolujte, zda není klávesnice viditelnû po‰kozena. Je-li po‰kozena, je 
nutné ji vymûnit certifikovan˘m technikem Ivoclar Vivadent Service Center.

Klávesnice (10) Jednou t˘dnû

Zkontrolujte teplotu. Ke kontrole a nastavení teploty v peci pouÏijte sadu pro 
kontrolu teploty.

Komora pro pálení Dvakrát roãnû

Zkontrolujte válec z kfiemiãitého skla, zda není po‰kozen˘. Komora pro pálení Dennû 
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7.2  âi‰tûní

 Pec se smí ãistit pouze je-li vychladlá, jinak hrozí riziko 
popálení. NepouÏívejte Ïádné ãisticí roztoky. 

 Následující prvky je nutné ãas od ãasu vyãistit:

7.3 Kalibrace teploty 

1. Zvolte program kalibrace. 

2. Pomocí kle‰tí vyjmûte z pece podloÏku pro pálení a dejte ji na 
chladicí podloÏku.

3. Pomocí kle‰tí opatrnû uchopte 
horní ãást ATK 2 (Upozornûní: 
Riziko zlomení keramiky) a 
 vloÏte do otvorÛ vytvofien˘ch  
za tímto úãelem, aÏ zapadne 
orientace kalibraãního vzorku 
(vlevo nebo vpravo) není 
 dÛleÏitá.

4.  Je-li to nutné, kle‰tûmi mírnû 
zatlaãte na stfied kalibraãní 
základny, aÏ kalibraãní vzorek 
zapadne na své místo.

 DodrÏujte odpovídající znaãky. 

5.  SpusÈte program kalibrace. 

6.  Na konci programu otevfiete 
hlavu pece a pomocí kle‰tí 
 opatrnû vyjmûte ATK 2 a dejte 
vychladit na chladicí podloÏku.

7.  Pomocí kle‰tí vymûÀte   
podloÏku pro pálení. 

8.  Zavfiete hlavu pece a zvolte 
 program pálení.

9. ATK 2 lze pouÏít pouze 
 jednou. Pfii dal‰í kalibraci 
pouÏijte novou kalibraãní 
sadu.

7.4  Service note

When the service note (Hint 1700) appears for the first time, two 
years have passed or the heating muffle has more than 1200 firing 
hours. For that reason, Ivoclar Vivadent recommends to have the fur-
nace serviced. Please see your Equipment Service Pass for further 
information. The interval until the next service note can be selected 
once in the Settings (see Chapter 5.5.1). 

7.5  Stand-by

Doporuãujeme nechat hlavu pece zavfienou, zejména klesne-li teplota 
pod 100 °C / 212 °F. Pfiedejde se tak nechtûné absorpci vlhkosti a 
vzniku kondenzátu v komofie pro pálení. Následnû se tak zabrání 
problémÛm s vakuem a prodlouÏí se Ïivotnost topného tûlesa. 

 
 
 

Co: Kdy: âistící materiál:

Kryt (9) a hlava pece (25) pokud je 
 tfieba pouÏít

mûkk˘ a such˘ hadfiík 

Klávesnice (10) t˘dnû mûkk˘ a such˘ hadfiík

Chlazená deska (34) dennû ãistící kartáã*

Izolace (3) dennû ãistící kartáã*

Tûsnûní hlavy pece (2) a 
povrch tûsnûní (1)

dennû ãistící kartáã a mûkk˘ 
hadfiík

PodloÏka pro pálení pokud je 
 tfieba pouÏít

ãistící kartáã nebo 
vysavaã

*Nikdy neãistûte proudem vzduchu z kompresoru
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7.6  V˘mûna presovacího válce

K usnadnûní v˘mûny presovacího pístu doporuãujeme následující 
postup.

1. OdstraÀte ‰roub (20) a kryt fiízení presování (56) – hlava pece je 
zavfiená.

2. Otoãením o cca 180° povolte hlavní ‰roub presovacího pístu (65).

3. Odpovídajícím klíãem (90) otevfiete hlavu pece. Jakmile se hlava 
pece do‰iroka otevfiená, pec vypnûte, odpojte od napájecího 
 zdroje a nechte pec vychladnout na pokojovou teplotu.

4. Mírn˘m otáãiv˘m pohybem jednou rukou vytáhnûte presovací píst 
(59) z dûleného pouzdra (64) a druhou rukou stáhnûte presovací 
píst v komofie pro pálení smûrem dolÛ.

 Kontraindikace:
 Pfii v˘mûnû presovacího pístu se nedot˘kejte termoãlánku. 

5. Vytlaãte bíl˘ presovací píst (59) 
s válcem dopfiedu do vodícího 
pouzdra. Mírn˘m otoãením 
 vtlaãte presovací píst do 
 dûleného pouzdra (64) a 
 utáhnûte ‰roub (65).

   

 Kontraindikace:
 Pfii v˘mûnû se nikdy nedot˘kejte  

fiídící jednotky presování. Je zde riziko  
po‰kození.

 Nasaìte kryt fiídící jednotky presování  
(56) a zajistûte ‰roubem.

6. Pfiipojte pec k napájecímu zdroji a zapnûte hlavním vypínaãem I/O. 

20

56

65

64
59



32

8. Co kdyÏ…

This chapter will help you to recognize malfunctions and take  
appropriate measures or, if possible and acceptable, to perform 
some simple repairs.

8.1  Chybová hlá‰ení

Pec za provozu prÛbûÏnû  
kontroluje v‰echny funkce.  
Objeví-li chybu, zobrazí se pfiíslu‰né 
chybové hlá‰ení.

 

Mohou se zobrazit následující chybová hlá‰ení. Máte-li jakékoli dotazy, prosíme, kontaktujte Ivoclar Vivadent After Sales Service.

âíslo 
chyby

MoÏné 
opakování

Chyba Text chybového hlá‰ení 

2 T < B Potvrìte pro T logickou hodnotu.

8 L > T Potvrìte pro dlouhodobé chlazení L logickou hodnotu

9 V2x <= V1x Potvrìte logickou hodnotu pro teplotu se zapnut˘m vakuem Vx1 nebo teplotu s vypnut˘m vakuem 
Vx2

10 V2x > Tx + 1°C ZmûÀte buì hodnotu vakua nebo délku v˘drÏe T

11 Nesprávná hodnota pro V1x, V2x Potvrìte logickou hodnotu pro V1x, V2x

13
*,**

Aktuální teplota systému po 
Start > Tx + 80°C

Teplota pfiekroãena! Program pfieru‰en, hlava pece se otevfie, aby vychladla

16 T2 < T1 Potvrìte niÏ‰í hodnotu pro T1 nebo vy‰‰í hodnotu pro T2.

17 Pfieru‰ení napájecího systému  
> 10 s v prÛbûhu programu

Probíhající program pálení byl na více neÏ 10 s pfieru‰en. V programu nelze pokraãovat!

18 T1 > V12 Potvrìte niÏ‰í hodnotu pro T1 nebo vy‰‰í hodnotu pro V12.

19 Vstup vV nastaven, ale V2 chybí 
nebo je neplatné

Aktivováno pre-vakuum! V2 musí b˘t vy‰‰í neÏ B.

20
**

není Chyba v systému ohfievu Zkontrolujte pojistku topného tûlesa. Je-li pojistka v pofiádku, kontaktujte servisní centrum.

23 Topné tûleso je pfiíli‰ staré Doporuãujeme v˘mûnu. Po seznámení se s chybov˘m hlá‰ením lze program pálení obnovit.

24 Vadné topné tûleso Stav topného tûlesa je tak ‰patn˘, Ïe je nutné jej okamÏitû vymûnit.

26 T je  > B + 160 °C pfii spu‰tûní 
procesu pálení

Komora pro pálení je pfiíli‰ horká, aby se mohl spustit program pálení

27
**,***

není Hlavu pece nelze uvést do 
provozu

Hlavu pece nelze posunout do koneãné polohy. Zablokování mÛÏe mít vnûj‰í mechanickou pfiíãinu! 
If not contact your Service Center!

28
**

Hlava pece se nedostane do 
koneãné polohy

Hlava pece se neotevírá/nezavírá správnû. S hlavou pece se manipulovalo ruãnû nebo má nûjakou 
pfiekáÏku. Hlava pece se smí ovládat pouze pomocí k tomu urãen˘ch tlaãítek!

32
**

není Vakuum se nevypou‰tí Vakuum nelze vypustit. Ventil vakua mÛÏe b˘t zneãi‰tûn˘ nebo ucpan˘. Contact your Service 
Center.

33 Potfiebné vakuum (xxxmbar) se 
nevytvofií bûhem 1 minuty

Nelze dosáhnout vakua. Zkontrolujte tûsnûní komory pro pálení, vakuovou hadici, vakuovou 
pumpu, pojistku vakuové pumpy.

103 Program start je zablokován Startování program není moÏné kvÛli technické závadû.

107 Nesprávné nastavení ãasu 
(datum / ãas) 

Nastavení hodin je nesprávné. Prosím, nastavte sprévné datum a správn˘ ãas!

110 HV > H (H2) Enter a lower value for HV or a higher value for H (H2).

120 „Share of the holding time with 
vacuum“ is activated, but Vx2 
does not correspond to Tx or 
Tx+1 

Activate the vacuum during the holding time Tx or deactivate HV.

500 Chyba délky presování Byla pfiekroãena maximální délka presování.

504 Chyba pozice presování Byla pfiekroãena maximální pozice presování.

505 Chyba síly presování Byla pfiekroãena maximální síla presování.

513 Chyba spu‰tûní fiízení presování  fiízení presování se nespustilo. Prosíme, pec vypnûte a znovu zapnûte.

514 Chyba fiízení presování Technická závada v fiízení presování
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Please contact the Ivoclar Vivadent After Sales Service, if one of the 
following error messages is being displayed: 

25, 29

43, 44, 45, 46, 47, 48

54, 56

103, 107

143, 144, 145, 146, 147, 148

700, 701, 703, 704, 705, 706, 707

1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016

1024, 1025, 1026, 1028

1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148

1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207

1400, 1401, 1402

1500 

*  Jakmile se objeví tato chyba, otevfie se hlava pece.
**  Probíhající program se zastaví.
***  Chybu nelze zjistit, programy nelze spustit.

âíslo 
chyby

MoÏné 
opakování

Chyba Text chybového hlá‰ení 

520 Chyba prasklé topné tûleso Systém detekce prasklin CDS se aktivoval. Program byl pfieru‰en a presovací píst se pfiesunul zpût. 
CDS pravdûpodobnû Va‰e protetické práce uchrání pfied po‰kozením. Prosíme, práci pfied dal‰í 
 ãinností zkontrolujte. 

521 Chyba prasklé topné tûleso Systém detekce prasklin CDS se aktivoval. Program byl pfieru‰en a presovací píst se pfiesunul zpût. 
CDS pravdûpodobnû Va‰e protetické práce uchrání pfied po‰kozením. Prosíme, práci pfied dal‰í 
 ãinností zkontrolujte. 

522 Chyba prasklé topné tûleso Systém detekce prasklin CDS se aktivoval. Program byl pfieru‰en a presovací píst se pfiesunul zpût. 
CDS pravdûpodobnû Va‰e protetické práce uchrání pfied po‰kozením. Prosíme, práci pfied dal‰í 
 ãinností zkontrolujte. 

530 Error during logging of press 
program data

An error has occurred during logging of press program data. The storage medium might be full.

700 Akceprovatelné rozpûtí napûtí 
sítû

Akceprovatelné rozpûtí napûtí sítû. Zkontrolujte napûtí sítû.

701
***

není Z dÛvodu chyby je Start-up 
zru‰eno

Samotestování pece bylo pfieru‰eno chybou. S pecí nelze nyní pracovat! Jakmile chybu zjistíte, pec 
vypnûte a znovu zapnûte.

702 Krátké pfieru‰ení napûtí site v 
prÛbûhu spu‰tûného programu

Zapnut˘ vypalovací program byl pfieru‰en krátk˘m v˘padkem napûtí sítû. Program pokraãuje!

704 Power failure during an over-
night program in progress  

An overnight program in process was interrupted by a power failure. The program is continued!

707 Nesprávné napûtí Pec pracuje pod nesprávn˘m napûtím sítû. Ujistûte se, Ïe pec pracuje napûtím, které je uvedno na 
‰títku.

800 Nebylo dosaÏeno koncové 
 hodnoty vakua

Nelze dosáhnout koncové hodnoty vakua. Zkontrolujte vakuovou pumpu.

801 Vacuum drop An unacceptable vacuum drop has occurred

802 Vakuum nenarÛstá (samo- 
testování) 

Nelze zjistit nárÛst vakua. Zkontrolujte následující prvky: Je komora pro pálení tûsná(bez zneãi‰tûní 
na tûsnícím povrchu)? Je pfiipojena hadice k vakuové pumpû? Je v pofiádku pojistka F1?

1310 Calibration reminder Some time has passed since the last calibration procedure. Calibrate the furance soon.

1311 Calibration reminder – press 
cycles

Some press cycles has been done since the last calibration procedure. Calibrate the furance soon.

1312 Dehumidification reminder Some time has passed since the last dehumidification. Conduct a dehumidification in the near future.

1550 Change operation mode The operation mode has been changed! Make sure that the furnace runs at the new stand-by tem-
perature long enough before you start a program.

1700 Service note Two years have passed or the heating muffle has been in use for more than 1200 firing hours since 
the last inspection of the furnace. Ivoclar Vivadent therefore recommends that your furnace should 
be inspected. Please refer to the Equipment Service Passport or the Operating Instructions for 
 further information. The interval until the next appearance of the note can be set in the Settings. 
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8.2  Technické závady

Tyto závady se mohou objevit bez jak˘chkoli chybov˘ch hlá‰ení.
* Máte-li jakékoli otázky, kontaktujte prosím Ivoclar Vivadent After Sales Service.

8.3 Opravy

 Opravy smí provádût pouze certifikované servisní centrum 
Ivoclar Vivadent. Prosíme, projdûte si adresy na poslední 
stranû tohoto Návodu k obsluze.

Nejsou-li v dobû záruky pfiípadné opravy provádûny certifikovan˘m 
servisním centrem Ivoclar Vivadent, záruka okamÏitû zaniká. Projdûte 
si, prosíme, také pravidla pro uplatnûní záruky.

8.4 Tovární nastavení 

If you want to reset the furnace to its original settings, choose  
Settings – Factory Settings (see Chapter 5.5.1). All programs (both 
Ivoclar Vivadent and individual programs) and furnace settings will 
be reset to the factory settings. 

Popis Pfiekontrolování Opatfiení  

Vakuum se nevypou‰tí nebo jen velmi pomalu
Vypustí se vakuum bûhem cca 30 sekund? Poãkejte, aÏ se vakuum vypustí, pfiedmût vyjmûte. 

Pec vypnûte a znovu zapnûte. *

Neúplné zobrazení na displeji SpusÈte program testování displeje *

Písmena na displeji jsou ‰patnû ãitelná Je správnû nastaven˘ kontrast? Nastavte kontrast

Displej nesvítí Je pec správnû zapojená podle Návodu k obsluze 
a zapnutá?

Pec správnû zapojte a zapnûte

Siréna nefunguje Není siréna vypnutá (Tune 0)? Zvolte Tune 1–5.

Hlava pece se neotevírá

Neh˘balo se s hlavou pece ruãnû? Hlavu pece otevírejte pouze pomocí pfiíslu‰n˘ch 
tlaãítek. Pec vypnûte a znovu zapnûte.

Bylo uÏ vypu‰tûno vakuum? Je program je‰tû v chodu? Poãkejte aÏ se program 
ukonãí. Pec vypnûte a znovu zapnûte. *

Vakuová pumpa nezaãne pracovat

Je závada na pojistce vakuové pumpy? Zkontrolujte pojistku a je-li to nutné, vymûÀte ji.

Byl pfiekroãen maximální pfiíkon? PouÏívejte pouze vakuovou pumpu doporuãenou 
Ivoclar Vivadent.

Je zástrãka vakuové pumpy správnû zapojena? Správnû zapojte vakuovou pumpu do základny 
pece.

Vakuum nedosáhne cílové hodnoty

Je v pofiádku hadice k vakuové pumpû? Zkontrolujte hadici k vakuové pumpû a její pfiipojení

Je v pofiádku v˘kon pumpy? SpusÈte program testování vakua

Vlhkost/kondenzace v hadici k vakuové pumpû? SpusÈte program odstraÀování vlhkosti

Indikace nesprávné nebo nelogické teploty

Není termoãlánek ohnut˘ nebo praskl˘? *

Je termoãlánek správnû zapojen˘? Zapojte termoãlánek správnû

Není vadná zástrãka termoãlánku? *

Vlasové praskliny v topném tûlese

Jsou praskliny velice malé a nev˘razné (vlasové 
praskliny)?

Malé praskliny v topném tûlese jsou normální a 
nemají negativní vliv na funkci pece.

Jsou praskliny velké nebo se ãásti izolace odlupují? *

Praskliny v izolaci

Jsou praskliny velice malé a nev˘razné (vlasové 
praskliny)?

Malé praskliny v izolaci nemají negativní vliv na 
funkci pece.

Jsou praskliny velké nebo se ãásti izolace odlupují? *

Praskliny v kfiemenném skle / topném tûlese Jsou v kfiemenném skle praskliny nebo je kfiemenné 
sklo pokr˘vající topn˘ drát rozbité?

Pec vypnûte *
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9. Specifikace v˘robku

9.1  Forma balení

– Programat EP 3000/G2 
– Napájecí kabel
– Hadice k vakuové pumpû
– Firing plate 
– Sada podloÏky pro pálení Programat
– Automatická teplota Kon trolní nastavení 2 – ATK 2
– USB datov˘ kabel 
– USB zafiízení Programat
– PrograBase 2 Software
– Service passport equipment 
– Návod k obsluze 
– Cooling grid  

9.1.2 Doporuãené pfiíslu‰enství 
– Sada pfiíslu‰enství Programat
– Automatická teplota Kon trolní nastavení 2 – ATK 2
– Vakuová pumpa VP4

9.2  Technické údaje

Napájecí napûtí 110–120 V / 50–60 Hz
 200–240 V / 50–60 Hz

Kategorie ochrany proti pfiepûtí II
ÚroveÀ kontaminace 2

Tolerované kolísání napûtí  +/- 10%

Maximální pfiíkon 12 A pfii 110-120 V
 8.5 A pfii 200-240 V
 
Údaje pro posouzení vhodnosti vakuové pumpy jiného v˘robce 
Maximální v˘kon:  250 W / Maximální svodov˘ proud 0.75 mA
Koneãné vacuum:   < 50 mbar
 PouÏívejte pouze testované pumpy

Elektrické pojistky: 110–120 V:
 250 V / T 15 A (obvod ohfievu)
  250 V / T 5 A (vakuová pumpa)
 
 200–240 V:
 250 V / T 8 A (obvod ohfievu)
 250 V / T 3.15 A (vakuová pumpa)

Parametry pojistek: 110–120 V: 
 PrÛmûr 6.3 x 32 mm
 200–240 V: 
 PrÛmûr 5 x 20 mm

Rozmûry zavfiené pece: 
 Hloubka: 430 mm / ífika: 305 mm / 410 mm (s podloÏkou chlazení)
 V˘‰ka: 565 mm

UÏitková velikost komory pro pálení: PrÛmûr 80 mm
 V˘‰ka 48 mm

Maximální teplota pálení: 1200 °C

Hmotnost: Základna pece: 12.0 kg
 Hlava pece: 7.0 kg

Bezpeãnostní informace 
EP 3000/G2 odpovídá následujícím smûrnicím:
– EN61010-1:2001 2nd Ed.
– IEC61010-1:2001 2nd Ed.
– UL/CSA61010-1:2004 2nd Ed.
– EN61010-2-010:2003 2nd Ed.
– IEC61010-2-010:2003 2nd Ed.
– CSA61010-2-010:2004 2nd Ed

Ochrana proti radiov˘m vlnám /
elektromagnetická kompatibilita EMC otestována

9.3  Vhodné provozní podmínky

Rozsah pfiijatelné teploty okolí:
+5 °C to +40 °C / +41 °F to +104 °F
Rozsah pfiijatelné vlhkosti:
Maximální relativní vlhkost pfii teplotách do 31 °C (87.8 ° F) je 80 %, 
pfii teplotû 40 °C (104 °F) pozvolnû klesající na 50 % relativní 
 vlhkosti, bez kondenzace    
Pfiijateln˘ okolní tlak: 
Pec je testována pro pouÏití v nadmofiské v˘‰ce do 2000 m  
(6562 stop).

9.4 Vhodné podmínky pro pfiepravu a skladování

Rozsah pfiijateln˘ch teplot  -20 to +65 °C (-4 °F to +149 °F)
Rozsah pfiijatelné vlhkosti  Max. 80 % relativní vlhkosti
Pfiijateln˘ okolní tlak  500 aÏ 1060 mbar

Pro pfiepravu pouÏívejte pouze originální obal Programat EP 3000/G2 
spolu s pfiíslu‰nou pûnovou v˘stelkou.



10. Dodatek

10.1  Tabulka programÛ

K tomuto Návodu k obsluze jsou pfiiloÏeny dvû tabulky (°C / °F). 
Pokud ne, kontaktujte, prosíme, své místní  Ivoclar Vivadent Service
Center.
 

 DÛleÏitá informace
 Tabulka aktuálních programÛ je také k dispozici na:  
 www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter

Tabulky programÛ je moÏné stáhnout z internetu jako PDF soubory. 
Zkontrolujte, prosíme, zda tabulka programÛ odpovídá verzi 
 softwaru, kterou pouÏíváte, protoÏe tabulka vÏdy souvisí s pfiíslu‰nou 
verzí softwaru.
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10.2  Struktura nabídky

10.2.1 Selecting the operation mode and program type

10.2.2 Firing programs 



10.2.3 Press programs 

38

10.2.4  Nastavení / Informace
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