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Seznam souãástí

1 Tûsnící plocha

2 Tûsnûní hlavy pece

3 Izolace

4 Termoãlánek

5 Podložka pro pálení 2

6 Dotyková obrazovka

7 Nosná deska

8 QTK topné tûleso

9 Kryt základny

10 Klávesnice

11 Tlaãítko pro zapnutí / vypnutí

12 Pojistka topného tûlesa

13 Pojistka vakuové pumpy

14 Pojistka fiídící jednotky

15 Držák pojistky

16 Napájecí kabel

17 Napájecí zásuvka

18 Zásuvka pro vakuovou pumpu

19 Štítek s klasifikací zafiízení

20 Šroub pro pfiipevnûní hlavy pece

21 Pfiípojka vývûvy

22 Izolace hlavy

23 Gumové nohy

26 Pfiípojka pro termoãlánek

27 Pfiípojka pojistky

28 Pfiípojka topného tûlesa

29 Zásuvka pro topné tûleso

30 Zásuvka pro termoãlánek

31 UzemÀovací svorka

32 Listová pružina

33 Vûtrací otvory (základna)

34 Chlazená deska L

35 Šroub chlazené desky

36 Ochranný kryt

37 Šroub ochranného krytu

38 Vûtrací otvory hlavy pece

39 Vûtrací otvory zadní ãásti panelu

40 Varování

41 Místo pro montáž hlavy pece

42 Místo pro montáž základny

43 Montáž hlavy pece

44 Trubice z kfiemenného skla

46 Hadice vývûvy

47 Silikonové tûsnûní

48 Držák desky pro pálení

49 Kabel termoãlánku

50 Osa spojovací tyãe

51 OSD (Optický displej stavu)

52 USB konektor

53 USB konektor

54 Konzole zásuvky

55 Úchyt operaãní jednotky

56 Kryt ovladaãe presovací jednotky

57 SíÈový konektor eternetu

58 Hlava pece, kompletní

59 Presovací píst 120

60 Konektor ovladaãe presovací 

61 Elektronika pro presování

62 Kryt elektroniky pro presování

63 Ventilátor

64 Dûlené pouzdro presovacího pístu

65 Šroub presovacího pístu

66 Ovládací kabel presování

67 Konektor ovládacího kabelu presování

Tento seznam souãástí se vztahuje k celému Návodu k
obsluze. Souãásti a jejich ãísla jsou ãasto zmiÀovány v 
dalších kapitolách.
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Ovládání:

70 Tlaãítko Program

71 Tlaãítko Esc.

72 Tlaãítko Enter

73 Tlaãítko Start

74 LED kontrolka tlaãítka Start

75 Tlaãítko Stop

76 Tlaãítko „+“

77 Tlaãítko „-“

78 Informace / Nastavení
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80 Tlaãítko pro posun kurzoru
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90 Otevírání hlavy pece
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1. Úvod / Znaãky a symboly 

1.1 Pfiedmluva

Vážený zákazníku, dûkujeme, že
jste zakoupil Programat EP 5000.
Jedná se o nejmodernûjší pec
pro použití v zubní laboratofii.
Pec byla navržena v souladu s
nejmodernûjšími prÛmyslovými
standardy. Nevhodné použití
mÛže zafiízení poškodit a být
nebezpeãné pro personál. 
Prosíme, dodržujte pfiíslušné
pokyny pro bezpeãnost a peãlivû
si proãtûte tento Návod k obsluze. 

Pfiejeme Vám, pfiíjemnou práci s
Programat EP 5000.

1.2 Úvod

Znaãky a symboly v tomto 
Návodu k obsluze napomáhají k
zdÛraznûní dÛležitých bodÛ a
mají následující význam: 

Rizika a nebezpeãí 

DÛležité 
Informace  

Kontraindikace

Riziko popálení 

Riziko zranûní 
rozdrcením 

Nutné proãíst 
Návod k obsluze

1.3 Poznámky k Návodu 
k obsluze

Vztahuje se k peci:
Programat EP 5000
Cílová skupina:
Zubní technici

Tento Návod k obsluze 
napomáhá ke správnému, 
bezpeãnému a ekonomickému
použití pece Programat EP 5000.

V pfiípadû ztráty Návodu k
obsluze si mÛžete za nepatrný
poplatek objednat jeho kopie u
Vašeho servisního centra Ivoclar
Vivadent nebo stáhnout na
www.ivoclarvivadent.com/
downloadcenter.

1.4 Poznámky k rÛzn˘m
napûÈov˘m verzím

Pec se vyrábí v rÛzných 
napûÈových verzích. 

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

V návodu k obsluze je popsána
pec verze 200-240 V.

Mûjte prosíme na pamûti, že na
obrázcích se mÛže rozsah napûtí
(napfi. na štítkách) lišit v závislosti
na napûÈové verzi Vaší pece.
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2. Bezpeãnost pfiedevším

Tato kapitola je zvláštû dÛležitá pro personál 
obsluhující Programat EP 5000 nebo osoby 
provádûjící údržbu a opravy. Tuto kapitolu je nutné
si dobfie nastudovat a postupovat podle uvedených
pokynÛ.

2.1 Indikace

Programat EP 5000 se smí používat pouze na 
pálení dentálních keramických materiálÛ a pouze
za tímto jediným úãelem. Jiné než uvedené použití,
napfi. vafiení jídla, pálení jiných materiálÛ atd. je
kontraindikováno. Výrobce je zbaven veškeré
odpovûdnosti za poškození vzniklá nesprávným
užitím. Uživatel je sám odpovûdný za jakákoli rizika
spojená s nedodržením tohoto Návodu k obsluze. 

Další informace k fiádnému použití pece:

– Je nutné dodržovat pokyny, nafiízení a poznámky
tohoto Návodu k obsluze.

– Je nutné dodržovat pokyny, nafiízení a poznámky
v Návodu k použití jednotlivých používaných
materiálÛ.

– Pec je možné provozovat pouze v popsaném
prostfiedí a za urãitých provozních podmínek
(Kapitola 9.)

– Pec Programat EP 5000 musí být pravidelnû 
udržována

2.1.1

Rizika a nebezpeãí 

Hlava pece se nesmí ze základny
pece sejmout, dokud je pfiipojen
kabel topného tûlesa.

2.1.2

Rizika a nebezpeãí 

Zajistûte, aby do pece nevnikly
žádné kapaliny ani jiné cizí 
pfiedmûty.

2.1.3

Kontraindikace 

Podložky pro pálení se nesmí 
ukládat kolem stolku na pálení,
protože by pak hlavu pece nebylo
možné zavfiít.  

2.1.4

Kontraindikace 

Ve vûtracích otvorech nesmí být
umístûny žádné cizí pfiedmûty.
Zajistûte, aby do vûtracích otvorÛ
nevnikly žádné kapaliny nebo jiné
cizí pfiedmûty, protože by mohly
zpÛsobit úraz elektrickým 
proudem.

2.1.5

Rizika a nebezpeãí 

Pfiedmûty do komory pro pálení
nikdy nevkládejte rukou, hrozí
nebezpeãí popálení. Vždy 
používejte kleštû k tomuto úãelu
dodané (pfiíslušenství). Nikdy se
nedotýkejte horkého povrchu 
hlavy pece, hrozí nebezpeãí 
popálení. Mûjte, prosíme, na 
zfieteli varování na samotné peci. 
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2.1.6

Rizika a nebezpeãí

Pec nikdy nepfienášejte za 
chlazenou desku. 

2.1.7

Rizika a nebezpeãí 

Hlavu pece nikdy nepfienášejte za
kabely, protože byste mohli
poškodit kabely samotné ãi jejich
pfiipojení.

2.1.8

Rizika a nebezpeãí 

Pec je fiízena elektricky a musí být
provozována souãasnû se svým
elektrickým ovládáním. Hlavu pece
nikdy neotvírejte rukou, protože
byste mohli poškodit 
mechanismus otevírání.

2.1.9

Kontraindikace

Pec nikdy nepoužívejte bez stolku
pro pálení.

2.1.10

Kontraindikace

Nedotýkejte se termoãlánku nebo
kfiemenné trubice v komofie pro
pálení. ZabraÀte styku s pokožkou
(kontaminace tukem), protože by
se tyto ãásti mohly poškodit.

2.1.11
Riziko zranûní rozdrcením a nebezpeãí 
popálení 

Je-li pec v provozu, nikdy pod 
hlavu pece nevsunujte ruce ani
jiné ãásti tûla, protože hrozí riziko
deformací a popálení.

2.1.12

Kontraindikace

Do vûtracích otvorÛ nevkládejte
žádné cizí pfiedmûty. Hrozí 
nebezpeãí úrazu elektrickým 
proudem.

2.1.13

Kontraindikace

Tento produkt obsahuje keramická
vlákna, která se mohou uvolÀovat
ve formû prachu. Prach z pece
nevyfoukávejte kompresorem do
okolí a dodržujte další pokyny na
stranû 11.

2.1.14

Kontraindikace 

Horký zatmelovací kroužek 
neochlazujte na chlazené desce.
Za tímto úãelem používejte pouze
chladicí mfiížku.

2.1.15
Rizika a nebezpeãí 
Pec se nesmí uvést do provozu, je-li poškozená trubice z
kfiemenného skla nebo izolace komory pro pálení. V 
pfiípadû kontaktu s topným tûlesem hrozí riziko úrazu 

elektrickým proudem. ZabraÀte poškození izolace, ke kterému mÛže
dojít pfii kontaktu s kleštûmi na kroužky a keramické práce. Zajistûte,
aby byly podložka pro pálení a zatmelovací kroužek udržovány ãisté.

2.1.16

Kontraindikace 
Používejte pouze originální podložky pro kroužky Ivoclar
Vivadent. Dodržujte maximální výšku (57 mm) a prÛmûr 
(35 mm a 50 mm) zatmelovacích kroužkÛ.
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2.2 Zdravotní a bezpeãnostní pokyny

Tato pec byla zkonstruována v souladu s normou EN 61010-1a u
výrobce byla pfiipravena k pfiepravû, pokud jde o pravidla bezpeãnosti,
za vynikajících podmínek. K udržení tûchto podmínek a zajištûní 
provozu bez jakýchkoli rizik musí uživatel dbát pokynÛ a varování
uvedených v tomto Návodu k obsluze.

– Pec umístûte na ohnivzdorný stÛl (dodržujte místní vyhlášky, napfi.
týkající se vzdálenosti od hofilavých látek nebo pfiedmûtÛ, atd.)

– Vûtrací otvory na zadní stranû pece ponechte vždy volné.

– Nedotýkejte se žádných ãástí, které se bûhem provozu pece 
ohfiívají. Hrozí riziko popálení!

– Pec ãistûte pouze suchým nebo trochu navlhãeným kusem látky.
Nepoužívejte žádná rozpouštûdla! Pfied ãištûním pec odpojte od
napájecího zdroje.

– Pfiepravujte pouze v originálním obalu.

– Pfied zabalením za úãelem pfiepravy musí pec zcela vychladnout.

– Uživatel se musí zvláštû dobfie seznámit s varováními a provozními
podmínkami, aby nedošlo k poranûní personálu nebo poškození
materiálÛ. Výrobce neodpovídá za poškození vzniklá jiným než
urãeným použitím nebo nedodržením Návodu k obsluze. V 
takovém pfiípadû nebudou požadavky na záruku akceptovány.

– Pfied zapnutím pece zkontrolujte, zda napájecí napûtí popsané na
štítku s klasifikací zafiízení odpovídá místnímu napájecímu zdroji.

– Napájecí zásuvka musí být opatfiena proudovým chrániãem. 

– Pec musí být zapojena do zásuvky s ochrannou krytkou..

– Pfied kalibrací, údržbou, opravou nebo výmûnou souãástek musí
být pec pfied otevfiením odpojena od napájecího zdroje.

– Kalibraci, údržbu nebo opravu, kterou je tfieba provést u otevfiené
pece pfiipojené k napájecímu zdroji smí provádût pouze 
kvalifikovaní pracovníci, ktefií jsou seznámeni s možnými riziky a
nebezpeãími.

– Po údržbû je nutné provést pfiíslušné bezpeãnostní testy (napûÈové
odolnosti, ochranného vodiãe, atd.).

– Zajistûte, aby byly použity pouze pojistky uvedeného typu a 
jmenovitého proudu.

– Máte-li za to, že není nadále možný bezpeãný provoz, je nutné
pec odpojit od napájecího zdroje, aby nedošlo k náhodnému 
provozu.
Bezpeãný provoz není nadále možný jestliže
– pec je viditelnû poškozená
– pec nefunguje
– pec je delší dobu skladována v nepfiíznivých podmínkách

– Používejte pouze originální náhradní díly.

– Rozsah teplot pro bezproblémový provoz je +5 °C až +40 °C 
(+41 °F až +104 °F).

– Byla-li pec skladována pfii velmi nízkých teplotách nebo pfii vysoké
vlhkosti vzduchu je nutné hlavu pece otevfiít a nechat jednotku
vyschnout nebo ji nechat ohfiát na pokojovou teplotu zhruba po
dobu 1 hodiny (v této dobû pec nepfiipojujte napájecímu zdroji).

– Pec byla testována pro použití v nadmofiské výšce do 2000 m.n.m.

– Pec je urãena pouze pro použití v interiéru.  

– Pec nepfiipojujte do zásuvky pfies prodlužovací kabely.

– Pfii vkládání a vyjímání licího kroužku dbejte, abyste nenarazili do
izolace komory pro pálení.

– Probíhá-li v peci souãasnû režim presování, hrozí na chlazené 
desce riziko popálení (Stand-by = 700 °C).

Jakékoli poškození ochranného vodiãe, aÈ již vnitfiní nebo
vnûjší, mÛže být v pfiípadû poruchy pro obsluhu nebez-
peãné. Úmyslná pfierušení nejsou tolerována. Nevypalujte
materiály, ze kterých se uvolÀují nebezpeãné plyny.

Varování týkající se odstranûní topného tûlesa
Tento produkt obsahuje keramická vlákna, která se mohou
uvolÀovat ve formû prachu. Prach z vláken byl pfii pokusech
na zvífiatech klasifikován jako karcinogenní. Je nutné dodr-
žovat odpovídající EU Bezpeãnostní záznamový list.

Tepelná izolace komory pro pálení v Programat EP 5000 obsahuje
keramická vlákna. Pfii dlouhodobém použití keramických vláken pfii
teplotách nad 900 °C (1652 °F), se mohou uvolÀovat silikogenní 
látky (Cristobalite). V urãitých pfiípadech, napfi. po výmûnû topného
tûlesa mÛže vystavení prachu zpÛsobit podráždûní pokožky, oãí a
dýchacího systému.

Proto pfii výmûnû topného tûlesa postupujte následovnû: 
– Zajistûte, aby pfiíslušný personál mûl na sobû odûv s dlouhými
rukávy, pokrývku hlavy, ochranné brýle a rukavice.

– Odsávání umístûte ke zdroji prachu nebo není-li to možné, vybavte
personál obliãejovými maskami FFP3 nebo podobnými pomÛckami.

– Po dokonãení výmûny je nutné veškerý pfiípadný prach ulpívající na
vystavené pokožce opláchnout studenou vodou. Až poté použijte
mýdlo a teplou vodu.

– Uvedené pracovní odûvy by se mûly prát oddûlenû.

Varování
Izolace použitá u tohoto produktu obsahuje ohnivzdorná 
keramická vlákna (RCF), která v pfiípadû jejich pohybu v 
prostfiedí a vdechování pfiedstavují možné riziko vzniku 
rakoviny. Je-li izolace popraskaná nebo jinak porušená, mÛže
dráždit pokožku, oãi nebo dýchací systém.

Likvidace:
Pece nesmí být likvidovány v bûžném komunálním
odpadu. Staré pece, prosíme, fiádnû zlikvidujte v 
souladu s Nafiízením Rady EU. Informace ke 
správnému zpÛsobu likvidace naleznete také na
webových stránkách Ivoclar Vivadent.
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3. Popis v˘robku

3.1 Jednotlivé ãásti  

Programat EP 5000 se skládá z
následujících ãástí:
– Základna pece s elektronickým
ovládáním

– Hlava pece s komorou pro
pálení

– Stolek na pálení
– Chlazená deska
– Napájecí kabel a hadice k
vakuové pumpû

– Vakuová pumpa (pfiíslušenství)

3.2 Nebezpeãné ãásti a bezpeãnostní zafiízení

Popis rizikových ãástí pece:

3.3 Popis funkcí

Komoru pro pálení je pomocí topného tûlesa 
možné ohfiát max. na 1200 °C (2192 °F). Komora
pro pálení byla navíc navržena tak, že v ní lze
pomocí vakuové pumpy vytvofiit vakuum. Proces
pálení je ovládán pfiíslušnými elektronickými 
ovladaãi a softwarem. Kromû toho jsou nastavení
a aktuální teploty kontinuálnû srovnávány.

3.4 DoplÀky  
(nejsou souãástí bûžné dodávky)

– Souprava pro automatickou kontrolu teploty 2
– Souprava doplÀkÛ Programat (velké a malé 
podložky pro pálení, kleštû, souprava pro auto-
matickou kontrolu teploty)

– Vakuová pumpa

Popis bezpeãnostních zafiízení na peci:

Nebezpeãné ãásti             

Riziko úrazu elektrickým proudem Elektrické souãástky          

Riziko zranûní rozdrcenímMechanismus otevírání /zavírání       

Riziko popáleníKomora na pálení              

Druh rizika

Ochrana pfied úrazem elektrickým proudem   Pojistky                

Ochrana pfied úrazem elektrickým proudem   Ochranný vodiã                    

Bezpeãnostní zafiízení          Ochranná funkce
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4. Instalace a první zapnutí

4.1 Vybalení a kontrola obsahu

Balení poskytuje následující výhody:
– Opakovanû použitelný obal
– Mechanismus uzavírání s držadly pro pohodlný pfienos
– Snadná práce / optimální rozbalení
– Obal lze použít nûkolika zpÛsoby

Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní (viz Dodací list v kapitole 9) a
pfii pfiepravû nebyla poškozena. Jsou-li nûkteré souãásti poškozené
nebo chybí, kontaktujte své místní servisní centrum Ivoclar Vivadent. 

Souãásti pece vyjmûte z obalu a umístûte je na vhodný stolek. 
Dodržujte, prosíme, pokyny na vnûjší stranû obalu.

Na pfiepravu pece nejsou žádné zvláštní požadavky. Pfii pfienášení
podepfiete spodní ãást pece.

Balení a pfieprava jednotlivých souãástí
Balení EP 5000 dovoluje snadnou a bezpeãnou pfiepravu jednotlivých
souãástí. Prostû použijte dvû odpovídající vložky.
Založte postranní pfiehyby a zkombinujte dva prvky obalu pomocí
pfiepravních ochranných vložek. Obal je možné zlikvidovat v rámci
komunálního odpadu.

  

4.2 V˘bûr místa pro umístûní pece

Pec pomocí gumových nožiãek postavte na široký stolek. Ujistûte se,
že pec není umístûna v tûsné blízkosti topení nebo jiným tepelných
zdrojÛ. Zajistûte, aby docházelo k volné cirkulaci vzduchu mezi pecí a
stûnami.

Zajistûte také, aby byl dostateãný prostor mezi pecí a obsluhou, 
protože se z pece pfii otevfiení hlavy pece uvolÀuje teplo. 

Pec nesmí být umístûna ani provozována v prostorech s 
rizikem výbuchu.

4.3 Sestavení  

Ujistûte se, že místní napájecí napûtí odpovídá napûtí popsaném na
štítku s klasifikací zafiízení. Neodpovídá-li, pec nesmí být k takovému
napájecímu zdroji pfiipojena.

Originální obal si uchovejte za úãelem budoucího odeslání
do servisu. 

19

Krok 1:
Sestavení chlazené desky L (34)
Vyjmûte oba šrouby (35) vãetnû silikonového tûsnûní (47) na 
chlazenou desku (34). 

47

35
47

35
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Krok 2:
Montáž hlavy pece
Celou hlavu pece (58) lze nejlépe namontovat k
zadní stûnû pece, je-li natoãená smûrem k obsluze.
Hlavu pece zvednûte obûma rukama (viz obrázek)
a peãlivû umístûte k místu namontování (43).

Chlazenou desku L (34) spolu se silikonovým 
tûsnûním (47) upevnûte pomocí dvou šroubÛ (35).

Chlazenou desku L (34) umístûte na nosnou desku
(7). Zkontrolujte, zda je chlazená deska L (34) na
nosné desce (7) umístûna správnû.

34

58

7

35

47
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Krok 3:
Umístûní podložky pro pálení se 
zatmelovacím kroužkem (5)
Nyní je možné na držák podložky pro pálení (48)
umístit podložku (5) pro zatmelovací kroužek
kroužek.

Zkontrolujte, zda je znaãka pro montáž hlavy pece
(41) v rovinû se znaãkou pro montáž v základnû
pece (42). 

Ujistûte se, že podložka pro pálení (5)
nebyla montáží hlavy pece poškozena.

Krok 4:
Zapojení
Zapojte kabely hlavy pece do základny pece.
Postupujte následovnû:

– Zapojte zástrãku termoãlánku (26) (dbejte na
správnou polaritu zástrãky)

– Zapojte zástrãku topného tûlesa (28)
– Zapojte zástrãku fiízení presování (60)

5
48

41

42

28

2726

60

50

54
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Zástrãku topného tûlesa (28) s pojistkou (27) 
zajistûte otoãením, až bude zajištûna i zástrãka
topného tûlesa (28).

Krok 5: 
Montáž ochranného krytu (36)
Jakmile jsou do základny pece fiádnû zapojeny
všechny kabely, je možné namontovat ochranný
kryt (36).

Ochranný kryt po namontování zajistûte šroubem
(37).

Pec se smí uvést do provozu pouze s
upevnûným ochranným krytem. 

18

17

21

Krok 6:
Popis dalších zapojení

Napájecí kabel
Ujistûte se, že místní napájecí napûtí odpovídá
napûtí popsaném na štítku s klasifikací zafiízení.
Napájecí kabel (16) zapojte do pfiípojky (17) v peci. 

Zapojení vakuové pumpy
Zástrãku vakuové pumpy zapojte do zásuvky pro
vakuovou pumpu (18).

Doporuãujeme používat pouze vakuovou pumpu
VP4 od firmy Ivoclar Vivadent, protože tato pumpa
je s pecí zvláštû dobfie sladûna.
Pfii použití jiných pump, prosíme, dodržujte a
nepfiesahujte maximální pfiíkon.

27

28

36

37
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4.4 Odstranûní hlavy pece  

Pfied odstraÀováním hlavy pece (36) se musí pec
vypnout a odpojit napájecí kabel (16) z napájecí
zásuvky (17).

1. Povolte a vyjmûte z ochranného krytu šrouby
(37)

2. OdstraÀte ochranný kryt (36)
3. Odpojte pfiípojku termoãlánku (26)
4. Odpojte pfiípojku topného tûlesa (28)
5. Stisknûte prstem listovou pružinu (32), 

vytáhnûte hlavu pece a souãasnû ji sejmûte.

Pfied odstranûním musí být hlava pece
zcela vychlazená (riziko popálení).
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4.5 První zapnutí

1. Zapojte napájecí kabel (16) do napájecí zásuvky.
2. Tlaãítko On/Off (11) na zadní stranû pece stisknûte do polohy „I“

a zapojte vakuovou pumpu.

4.5.1 Zapnutí obrazovky
Ihned po zapnutí se na displeji krátce zobrazí informace o zapnutí
obrazovky.

Nyní pec automaticky spustí sebe-testování. Automaticky se 
zkontrolují všechny provozní funkce jednotlivých souãástí pece.
V prÛbûhu testu se na displeji zobrazují následující informace:

1 SW verze
2 Indikace hodin vakuové pumpy
3 Indikace hodin topného tûlesa pro pálení

Je-li kterákoli souãást vadná, na displeji se zobrazí odpovídající ãíslo
chybového hlášení (ER xxx). 

4.5.2 Výbûr jazyka
Pfii prvním zapnutí nové pece se
na obrazovce zobrazí volba jazyka.
Požadovaný jazyk se nastavuje 
pfiíslušným tlaãítkem. Poté se na
obrazovce zobrazí další základní
nastavení (režim teploty). Tato
nastavení se ukládají a pfii dalších
zapnutích pece se již nezobrazují.

4.5.3 Režim teploty
Vyberte požadovaný režim teploty.

1 

2 

3 

4.5.4 Nastavení data
Potvrìte datum (den/mûsíc/rok).

4.5.5 Nastavení ãasu
Potvrìte ãas
(hodiny/minuty/sekundy).

4.5.6 Výbûr upozornûní na interval kalibrace
Na této obrazovce mÛžete 
definovat v jakém intervalu Vás
pec upozorní na nutnost 
provedení další kalibrace teploty.
Další úpravy je možné provádût
podle bodu „Rozšífiené 
nastavení“.

4.5.7 Poãáteãní stav obrazovky nebo první zobrazený 
výbûr (skupiny programÛ)

Po nastavení jazyka se na 
obrazovce zobrazí první výbûr.

4.6 Odstranûní vlhkosti 

Pfied prvním pálením je tfieba komoru pro pálení vysušit pomocí 
programu na odstranûní vlhkosti.
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5. Programy a konfigurace 

5.1 Úvod do programÛ

Programat EP 5000 je vybavena grafickým displejem s podsvícením.
Pec je možné ovládat pomocí klávesnice nebo dotykové obrazovky.
Numerická a pfiíkazová tlaãítka se používají k nastavení programÛ a
ovládání pece.

5.2 Vysvûtlení klíãov˘ch funkcí 

START (Start LED)
Spustí vybraný program. To, že je program aktivní
znaãí zelená LED kontrolka. Je-li program pfierušen
(1 x STOP), LED kontrolka Start bliká, dokud 
nedojde po stisknutí START k opûtovnému chodu
programu.  

ESC
Ukonãuje akci, aniž by ukládal hodnoty.

Návrat z aktuálního do pfiedchozího menu.

Potvrzení chybových hlášení.

Enter
Potvrzení vybrané hodnoty.

Numerická klávesnice, 1 – 9 a 0
Používá se k vkládání numerických hodnot.

Dotyková obrazovka
Displej je citlivý na dotek. Lehkým poklepáním 
špiãkou prstu se požadované tlaãítko oznaãí 
tenkým, ãerným rámeãkem. Poté je ihned 
vykonána odpovídající funkce (napfi. zmûny na 
displeji) nebo je nyní dotykové tlaãítko pfiipraveno 
na vložení hodnot pomocí numerické klávesnice 
nebo tlaãítka +/-.

Presování nebo pálení
Výbûr mezi režimem pálení a presování.

Tlaãítko Funkce

Tlaãítko programÛ
Zobrazuje aktuálnû zvolený program. Po nûkolika 
stisknutích tlaãítka: grafický záznam prÛbûhu 
programu a tabulka s detaily.

Nahoru, dolÛ
V seznamu parametrÛ (2x stisknûte P) je tato 
tlaãítka možné použít k posunu kurzoru.

Mínus, plus nebo zmûna stránky
Tato tlaãívaje možné použít ke zmûnû 
numerických hodnot. Pfiechod mezi stránkami, 
pokud má náhled více stránek.

Nastavení (výbûr)
Jdûte do menu nastavení na: nastavení, 
informace, speciální programy a kalibrace. 

Nápovûda
Dostanete se do nápovûdy k aktuálnû zobrazené
stránce.

DomÛ
Návrat do hlavního menu („Program Group 
Indication“)

Otevfiít hlavu pece
Hlava pece se otevfie bûhem 5 sekund.

Zavfiít hlavu pece
Hlava pece se zavfie bûhem 5 sekund.

STOP
Aktuální program je možné zastavit jedním 
stisknutím STOP. Stisknete-li tlaãítko STOP dvakrát,
program se ukonãí.
Stisknutím tlaãítka STOP je také možné kdykoli 
zastavit pohyb hlavy pece.
Stisknutím STOP lze potvrdit zvukovou signalizaci.
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5.4 Nastavitelné parametry a možné rozpûtí hodnot

Symbol Parametr Rozsah hodnot Rozsah hodnot

P Program P 001–500

B Pohotovostní teplota 100–700 °C 212–1292 °F

S Doba uzavfiení (min : sek) 00:18–30:00

Pre-vakuum (min : sek) 01:00–05:00

t➚ Rychlost nárÛstu teploty 10–140 °C/min 18–252 °F/min

T Výdrž teploty 100–1200 °C 212–2192 °F

H Výdrž ãasu (min : sek) 00.01–60:00

V1 Vakuum zapnuté 0 or 1–1200 °C 0 or 34–2192 °F

V2 Vakuum vypnuté 0 or 1–1200 °C 0 or 34–2192 °F

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

tL Rychlost ochlazování 0 or 1–50 °C 0 or 2–90 °F/min

t2➚ Rychlost nárÛstu teploty  10–140 °C/min 18–252 °F/min
2. stadium

T2 Výdrž teploty pfii 2. stádiu 100–1200 °C 212–2192 °F

H2 Výdrž ãasu pfii 2. stádiu (min : sek) 00.01–60:00

V1 2 Vakuum zapnuté pfii 2. stádiu 0 or 1–1200 °C 0 or 34–2192 °F

V2 2 Vakuum vypnuté pfii 2. stádiu 0 or 1–1200 °C 0 or 34–2192 °F

HV Výdrž vakua (min : sek) 00:01–60:00

Teplota pfiedsušení 0 or 100–700 °C 0 or 212–1292 °F

Délka pfiedsušení  00:00-60:00

Automatická kontrola pfiijatelnosti
Pec je vybavena funkcí automatické kontroly pfiijatelnosti. Pfii spuštûní každého 
programu jsou kontrolovány jeho parametry (napfi. T 960 ale L 1000). 
V pfiípadû rozporuplné kombinace parametrÛ se program automaticky zastaví a zobrazí
se ãíslo pfiíslušné chyby. 

Seznam parametrÛ
Pfii zobrazení této stránky se v seznamu pohybujete pomocí tlaãítek se šipkami (vãetnû
ãísla programu). Pomocí tlaãítek +/- nebo numerické klávesnice je možné editovat
aktivní numerickou hodnotu.
Symbol aktivního parametru je možné zmûnit pouze pomocí tlaãítek +/-.

Seznam parametrÛ – dvouúrovÀový program

5.3 Struktura programÛ

5.3.1 Programy pálení
Všechny programy pálení jsou rovnocenné a tedy i
plnohodnotné. U každého programu lze nastavit
jeho parametry.

a) Programy pálení Ivoclar Vivadent pro 
materiály Ivoclar Vivadent
Pfii dodání pece pfiímo z výroby již programy
pálení Ivoclar Vivadent obsahují doporuãené
nastavení pro daný materiál. Programy jsou
navíc opatfieny ochrannou proti pfiepisu. 
NemÛže se tedy stát, že by byly programy
nechtûnû pfiepsány.

Prosíme, nahlédnûte do pfiíslušné tabulky 
programÛ (seznam parametrÛ) v kapitole 10.

Parametry jsou nicménû zpracovány tak, že je v
pfiípadû použití programÛ za jiným úãelem
možné je kdykoli pfiepsat. Proto jsou tyto pro-
gramy k dispozici také jako volné, individuální
programy.

b) Individuální programy pálení
Individuální programy pálení (nejménû 500) je
možné volnû upravovat.

5.3.2 Programy presování
a) Programy presování Ivoclar Vivadent pro

materiály Ivoclar Vivadent
Pfii dodání pece pfiímo z výroby již programy
presování Ivoclar Vivadent obsahují doporuãené
nastavení pro daný materiál. Nelze je 
upravovat.

b) Individuální programy presování
Individuální programy presování (20) je možné
volnû upravovat.
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5.5 Nastavení a informace 

Stisknutím tlaãítka „ozubeného
kola“ se dostanete do zobrazení
stránky „Selection“. Požadovaná
stránka se zobrazí po stisknutí
odpovídajícího tlaãítka.

5.5.1 Nastavení 
Požadovaná skupina nastavení se
zobrazí po stisknutí odpovídajícího
dotykového tlaãítka. Mezi tûmito
dvûma stránkami mÛžete pfiechá-
zet pomocí tlaãítek -/+.
Pole požadovaného parametru se
aktivuje poklepáním na pfiíslušné
dotykové tlaãítko a nastavení je
možné editovat pomocí tlaãítek 
-/+.

Napfi. Reproduktor
Stisknutím odpovídající dotykové-
ho tlaãítka se aktivuje pfiíslušné
pole parametrÛ. Nastavení se
edituje pomocí tlaãítek -/+.

Zvukový signál spuštûní presování 
Za úãelem informování obsluhy o okamžiku spuštûní presování 
(presovací píst se posune dolÛ) se mÛže ozvat zvukový signál. Za 
tímto úãelem slouží jednotná melodie (pfiíklad 3).

5.5.1.1 Nastavení režimu teploty
Režim teploty (°C/°F) a režim
vakua (mbar/hPa) se mûní skrze
Selection – Settings – Mode.

5.5.1.2 Protocol
Stisknutím „Protocol“ oznaãte
dotykové tlaãítko. To je nyní
možné editovat pomocí tlaãítek
+/-. Za „aktivní“ tabulky jsou na
konci programu pálení parametry
programu zaznamenány do 
protokolu. Za „aktivní“ tabulky
a tiskárny je také možné proto-
kol vytisknout na tiskárnû
pfiipojené k peci. Stisknutím
dotykového tlaãítka „Laboratory
name“ se zobrazí klávesnice a je
možné vložit název laboratofie.
Za „aktivní“ tabulky a poãítaãe je
možné protokol odeslat na 
pfiipojený PC a uložit místo tisku
po každém programu pálení.

Odpovídající stránka se zobrazí po stisknutí dotykového tlaãítka 
„Protocol table“. Požadovaný protokol je nyní možné zvolit pomocí
tlaãítek +/-. Vybraný protokol mÛžete vytisknout nebo vymazat.

5.5.1.3 Konfigurace displejÛ
Pomocí tlaãítka +/- se na displeji
„Settings“ posuÀte na stranu 2/2
a vyberte "Screen 
Configuration".
Po stisknutí horního dotykového
tlaãítka je možné použít tlaãítka
+/- k urãení obrazovky, která se
má zobrazit po skonãení 
programu pálení.
Obsluha mÛže zvolit buì 
zobrazení parametrÛ aktuálního
programu nebo zobrazení výbûru
programÛ odpovídající skupiny.
Použitím dolního dotykového 
tlaãítka je možné odeslat ãíslo
upfiednostÀované skupiny.
Tímto zpÛsobem je možné použít
„0“ pfii výbûru zobrazení 

programÛ a pfiecházet mezi aktuální skupinou a upfiednostÀovanou
skupinou.

5.5.1.4 Rozšífiené nastavení
Pomocí tlaãítka „+“ se pfiesuÀte na stranu 2/2 v „Settings“ a zvolte
"Extended settings".

DÛležitá informace
U vûtšiny rozšífiených nastavení je vyžadován uživatelský
kód (6725).

NejdÛležitûjší nastavení, která je možno provést, jsou popsána níže:
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Ochrana skupiny proti pfiepisu 
UmožÀuje uživateli uzamknout
celou skupinu (10 programÛ a
názvÛ skupin). Pfiíslušná ochrana
skupiny proti pfiepisu se aktivuje
a deaktivuje pomocí individuálnû
zvoleného kódu (1–4 znaky). Je-li
ochrana skupiny proti pfiepisu
aktivní, zobrazí se u dané skupiny
symbol ochrany proti pfiepisu.  

Pfii celkové deaktivaci ochrany proti pfiepisu (viz dopište podkapitolu)
se deaktivuje ochrana proti pfiepisu u všech skupin.
Tuto funkci je také možné použít, pokud obsluha zapomnûla heslo
pro ochranu skupiny proti pfiepisu. 

Celková ochrana proti pfiepisu
UmožÀuje otevfiení nebo uzamãení zmûn jednotlivých programÛ
pálení (název a parametry).

Kvalita vakua (absolutní)
Definuje kvalitu vakua (mbar/hPa), které má být pomocí vakuové
pumpy dosaženo v prÛbûhu nárÛstu vakua pfii programu pálení. Tato
hodnota je základem pro výpoãet kvality vakua specifického pro pro-
gram pálení (viz kapitola 5.4 „Parametry kvality vakua“).

Nastavení ãítaãe ãasu pálení tûlesa na „0“
Pfii výmûnû topného tûlesa je možné znovu nastavit poãítadlo hodin
pálení.

Nastavení ãítaãe ãasu u vakuové pumpy na „0“
Pfii výmûnû vakuové pumpy je také možné znovu nastavit poãítadlo
hodin provozu vakuové pumpy.

Standardní režim
¤ízení teploty v souladu s normou DIN 13905-1 „Stomatologie –
Dentální pece – ãást 1: Dynamický test mûfiení teploty s oddûleným
termoãlánkem“.

Tovární nastavení
Pfienastavení všech nastavení (viz kapitola 8.4).

Intervaly upomínek
Nastavení intervalÛ upozorÀujících Vás, kdy je tfieba provést další
kalibraci nebo odstranûní vlhkosti.

Ivoclar Vivadent 
Používá se pouze v servisním centru.

5.5.2 Program Manager 
Tato stránka se zobrazí po 
stisknutí dotykového tlaãítka
„Program Manager“.

5.5.2.1 Pfiejmenování aktuálního programu nebo skupiny 
programÛ 

Tato stránka se zobrazí po 
stisknutí dotykového tlaãítka
„Rename“.
Poté je možné pfiejmenovat 
aktuální program nebo skupinu
programÛ. V pfiípadû potfieby je
možné vypnout ochranu proti
pfiepisu postupnými pfiíkazy v
Settings – Settings – Extended
settings. 
Po poklepání na odpovídající
dotykové tlaãítko se zobrazí 
klávesnice. Nyní lze pomocí 
klávesnice nebo numerické 
klávesnice editovat název 
aktuálního programu nebo 
skupiny programÛ. Pfieruší-li se
celý postup stisknutím tlaãítka

Esc., bude zachován pÛvodní název. 
Blikajícím kurzorem je možné posunovat pomocí dotykových tlaãítek
„šipek“.
Dotykové tlaãítko „Delete“ je možné použít k vymazání jednotlivých
znakÛ vlevo od kurzoru. Celý název je možné vymazat pomocí doty-
kového tlaãítka „Delete all“.

5.5.2.2. Kopírování programÛ
Stránka se zobrazí po stisknutí
dotykového tlaãítka „Copy 
programs“. MÛžete zde nastavit
zdroj a cíl procesu kopírování.
Požadované dotykové tlaãítko je
možné zvolit (oznaãit ãerným
rámeãkem) jemným poklepáním.
Poté je možné tlaãítko editovat
pomocí tlaãítka +/- nebo 
numerické klávesnice.

Je-li použita dodateãná pamûÈ,
zobrazí se další dotykové tlaãítko.
Tato stránka se zobrazí po 
stisknutí „Copy“.
Kopírování se zahájí po stisknutí
„Yes, Copy“.
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5.5.2.3 Ukládání programu pálení / skupiny pálení na 
USB zafiízení

Vûtšinu USB pamûÈových zafiízení
je možné použít jako pamûÈ 
programÛ. V pfiípadû použití USB
pamûÈového zafiízení coby 
externí pamûti programÛ je jej
nutné nejprve pfiipravit jako
pamûÈové médium. Za tímto 
úãelem pfiipojte k peci USB
pamûÈové zafiízení. Poté v 

Program Manager zvolte “Prepare USB memory stick as
external program memory”. Vyberte /Hard Disk/ a postup zahajte 
pfiíkazem Open. Proces je dokonãen, jakmile se na displeji zobrazí
zpráva o úspûšné pfiípravû USB pamûÈového zafiízení.

Na pfiipravené USB pamûÈové
zafiízení je možné ukládat 
všechny existující programy 
pálení uložené v interní pamûti
pece.
Zvolte Selection – Program
manager – Copy programs a
pomocí tlaãítek +/- proveìte
výbûr:
• Všechny programy 
(All programs)

• Program (zkopíruje jednotlivé
programy)

• Skupina (Group) (zkopíruje
jednotlivé skupiny)

Jakmile je USB pamûÈové zafiízení
pfiipraveno k použití, zobrazí se
po stisknutí tlaãítka Home místo
„Program groups“ menu „Select
program memory“.

5.5.3 Informace
Informativní stránky 1 až 4
poskytují informace o aktuální
verzi softwaru, hodinách 
provozu, nastavení kalibrace a
stavu identifikace USB zafiízení,
jako je tiskárna a USB pamûÈová
karta.
Informativní stránky také slouží
ke kontrole, zda pec Programat
identifikovala USB zafiízení.

5.5.4 Kalibrace
Program se automaticky spustí
po stisknutí dotykového tlaãítka
"Start calibration program".   

Prosíme, projdûte si informace v
kapitole 7.4.

5.5.5 Speciální programy
Po stisknutí dotykového tlaãítka
„Special programs“ stisknûte 
tlaãítko „ozubeného kola“.

5.5.5.1 Testovací program vakuové pumpy
Pomocí tohoto programu je 
možné automaticky otestovat
funkci vakuového systému pece.
Za tímto úãelem se mûfií a 
zobrazuje dosažený (minimální)
tlak v mbar.
Je-li tlak pod hodnotou 80 mbar
(hPa), je funkce vakuového 
systému v pofiádku. 

5.5.5.2 Testování topného tûlesa
Pomocí teplotního testu je 
možné testovat kvalitu topného
tûlesa (délka trvání: cca 7 minut).
Teplotní test by se mûl provádût
pouze s prázdnou komorou pro
pálení, protože pfiedmût v 
komofie (napfi. podložka pro
pálení) by mohl ovlivnit výsledky
testu. 

Teplotní test proveìte ihned po zapnutí pece, pfied jakýmkoli 
programem pálení.
Je-li pec pfiíliš horká, bude namûfiena nesprávná kvalita topného 
tûlesa. Klesne-li kvalita ohfievu pod 50%, doporuãujeme výmûnu 
topného tûlesa. 

5.5.5.3 Program ãištûní 
Program ãištûní se používá k „ãištûní“ komory pro pálení (doba 
trvání: cca 17 minut). Po programu ãištûní se doporuãuje pec 
kalibrovat. V pfiípadû problémÛ a diskolorace keramiky doporuãujeme
výmûnu stolku na pálení nebo materiálu podložky na pálení.
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5.6 Vysvûtlení symbolÛ na displeji

Název symbolu

Pre-vakuum

JednoúrovÀový 
program

DvouúrovÀový 
program

Standardní otevfiení
hlavy pece

Rychlé otevfiení 
hlavy pece

Otevfieno

Uzamãeno

Pfieškrtnutý 
pÛlmûsíc

PÛlmûsíc

Otevfiít horkou hlavu
pece

Aktivní ochrana 
proti pfiepisu jedné
skupiny

Aktivní celková
ochrana proti pfiepisu

Režim presování
nebo informace k
aktivnímu procesu
presování

Význam

Vakuum se zaãne
tvofiit dfiíve než zaãne
ohfiev.

Abstraktní kfiivka 
pálení pfii jednoúrov-
Àovém programu.

Abstraktní kfiivka
pálení pfii dvouúrov-
Àovém programu.

Hlava pece se otevírá
po standardnû 
dlouhou dobu.

Hlava pece se otevírá
v krátkém ãase, tj.
rychleji (šipka)

„Neaktivní individuální
ochrana proti 
pfiepisu“

„Aktivní individuální
ochrana proti 
pfiepisu“

„Neaktivní noãní 
program“

„Aktivní noãní 
program“

„Aktivní pfiedsušení“

Všech 10 programÛ
této skupiny je chrá-
nûných proti pfiepisu.

Všechny programy
jsou chránûny proti
pfiepisu. 

Pro výbûr režimu 
presování. Pokud již
presování zaãalo,
zobrazuje se tento
symbol vedle 
zbývajícího ãasu 
presování.

Symbol

5.5.5.4 Program odstranûní vlhkosti 
Kondenzace vody v izolaci komory pro pálení a vakuové pumpû bude
mít za následek nižší hodnotu vakua a ovlivní tak výsledky pálení. Z
toho dÛvodu je dobré nechávat hlavu pece pfii vypnutí zavfienou, aby
došlo k absorpci vlhkosti. Je-li to nutné (vlhkost v izolaci), spusÈte
program odstranûní vlhkosti.

5.5.5.5 Test klávesnice
Pfii každém stisknutí klávesnice zazní krátké pípnutí. Test klávesnice je
možné ukonãit stisknutím ESC.

5.5.5.6 Test displeje (stránka 2 / 2)
Pfies celý displej se stfiídavû zobrazují dva rÛzné „šachovnicové 
vzory“. Ty umožÀují vizuální kontrolu jednotlivých pixelÛ.
Test displeje je možné ukonãit stisknutím ESC.
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5.8 OSD (Optical Status Display) 

OSD (Optical Status Display) (51) po stranû provozní jednotky 
zobrazuje nejdÛležitûjší stavy pece. Zobrazuje následující aktivity:

5.8.1 Postup pfii prvním zapnutí 
Pfii zapnutí pece bíle blikají rukojeti obrazovky. Po dokonãení 
úvodního postupu se OSD rozsvítí bíle nebo zelenû.

5.8.2 Nastavení jasu
Jas lze nastavit v 5% posunech v
menu „Settings“ (systém OSD).

5.8.3 Deaktivace
Chcete-li deaktivovat OSD, musíte
nastavit jak na 0%. 

Barva Aktivita

Bílá (bliká) Pec je v režimu zapnuto (aktivní samo-
testování)

Bílá Klidový režim, pec je v zásadû pfiipravena k
použití

Zelená Provozní teplota B aktuálnû zvoleného 
programu dosáhla +/- 20 °C

Žlutá (bliká) Informace, poznámka nebo chybové hlášení

Oranžová Program je v režimu se zavfienou hlavou
nebo pfiedehfiívání

âervená Program je v režimu ohfievu

Fialová Program je v režimu H – výdrže

Modrá  Program je v režimu dlouhodobého 
ochlazování nebo s otevfienou hlavou

Tyrkysová Program presování je v režimu presování

5.7 Vysvûtlení zvukov˘ch signálÛ 

V podstatû všechny zvukové signály jsou ve formû melodie a 
hlasitosti zvolené uživatelem. 

Zvukový signál lze ukonãit pouze stisknutím tlaãítka STOP. 

1 Po dokončení samo-testování
Zvolená melodie informuje uživatele, že automatické samo-
testování bylo úspûšnû dokonãeno. 

2 Hlava pece otevřená a teplota pod 550 °C / 1022 °F
Zvolená melodie (po dobu 5 sekund) informuje uživatele, že 
teplota v otevfiené hlavû pece klesla pod 550 °C / 1022 °F. Jinými
slovy, hlava pece je dostateãnû vychladlá pro spuštûní dalšího 
programu. 

3 Hlava pece otevřená a teplota pod 320 °C / 608 °F
Zvolená melodie informuje uživatele, že teplota v otevfiené hlavû
pece klesla pod 320 °C / 608 °F. Není-li první pfiehrání melodie 
(10 sekund) potvrzeno tlaãítkem STOP, po 5 minutách se melodie
spustí znovu (na 5 minut). Poté se již další signál neozve. Je-li
jeden ze dvou zvukových signálÛ potvrzen tlaãítkem STOP, 
mikrofon se ihned vypne a nebudou se ozývat další signály 
oznamující vychladnutí hlavy pece. 

4 Chybová hlášení
Chybová hlášení jsou podporována zvukovû „chybovou melodií“
(nekoneãné pípání). Mikrofon je možné vypnout tlaãítkem STOP,
ãímž se ale nezruší vlastní chybové hlášení. Je-li chybové hlášení
potvrzeno stisknutím tlaãítka ESC, se také vypne mikrofon. 
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6. Praktické použití

Pracovní postup s pecí Programat EP 5000 bude vysvûtlen na dvou
pfiíkladech: jednom standardním a jednom individuálním programu.

6.1 Zapnutí / Vypnutí

Vypínaã (11) On/Off dejte do polo-
hy „I“. Pec provede automatické
samo-testování, jehož zaãátek
bude oznámen.
Poté stavový diagram zobrazí kolik
% testu bylo dokonãeno. S pecí se
nesmí bûhem doby testu 
manipulovat. 

6.1.1 Hlavní menu
Po úspûšném dokonãení samo-
testování se na displeji zobrazí
hlavní menu.

6.2 Programy pálení

Pomocí funkcí dotykové obrazovky
je možné zvolit režim pálení. V
režimu pálení mÛžete pomocí
dotykového panelu volit mezi pro-
gramy pálení Ivoclar Vivadent a
individuálními programy.

6.2.1 Seznam parametrÛ
Kurzor (ãerný rámeãek) oznaãuje aktuálnû aktivní tlaãítko. Lze jím
posunovat pomocí šipek. Je-li kurzor na tlaãítku programu, je možné
pomocí tlaãítek + nebo – zvolit požadovaný program. Alternativnû je
možné ãíslo programu potvrdit pomocí numerické klávesnice.

JednoúrovÀový program
Stisknutím tlaãítka Program (70) se dostanete do seznamu 
parametrÛ. Na seznamu jsou všechny parametry.

Je-li kurzor na symbolu jedné úrovnû, do symbolu dvouúrovÀového
se pfiepne stisknutím tlaãítka + nebo -.
Je-li kurzor na symbolu dvouúrovÀovém, do symbolu jednoúrovÀové-
ho se pfiepne stisknutím tlaãítka + nebo -.

6.2.2 Zobrazení kfiivky pálení
Po spuštûní programu tlaãítkem START se spolu se stavem vakua
zobrazí kfiivka pálení. 

Vždy se zobrazí následující informace:
a) âíslo programu
b) Zbývající ãas
c) Aktuální teplota
d) Stav vakua
e) Stav barÛ

Je-li vybrán dvouúrovÀový 
program, zobrazují se dvû úrovnû.

V prÛbûhu postupujícího programu pálení je kdykoli možné 
stisknutím tlaãítka „P“ zobrazit parametry kfiivky pálení. Parametry
lze nicménû mûnit pfii zastaveném programu nebo je-li pec v 
klidovém režimu.
Indikace vakua a všechny odpovídající parametry jsou nesmûrodatné,
není-li vakuum potfieba. Zobrazují se pouze nezbytné hodnoty.

Stav procesu je barevnû zobrazen na kfiivce pálení:
– Oranžová: Program je v poãáteãním režimu nebo režimu 
pfiedehfiívání

– âervená: Program je v režimu ohfievu
– Fialová: Program je v režimu výdrže
– Modrá: Program je v režimu dlouhodobého chlazení, CSP, nebo v
režimu s otevfienou hlavou pece

6.2.3 Pálení v programu Ivoclar Vivadent

Krok 1:
Vyberte požadovaný materiál
(napfi. IPS d SIGN) ve skupinû 
programÛ dle Vašeho výbûru.

Nyní vyberte požadovaný program
(napfi. 1. Opaquer).

Krok 2:
Nyní stisknutím tlaãítka pro otevfiení hlavy pece (90) pec otevfiete a
podložku pro pálení s pfiedmûtem urãeným k pálení vložte do pece.

a)

d)

b)

c)

e)



6.3.1 Presování v programech Ivoclar Vivadent
Po výbûru presování v programech
Ivoclar Vivadent se zobrazí úvodní
strana s programy presování 
Ivoclar Vivadent.

Kromû oblíbených standardních
programÛ Ivoclar Vivadent je 
možné jisté materiály rovnûž 
presovat pomocí nového IPF 
režimu (Intelligent Press Function
= funkce inteligentního persování)
(rovnûž viz kapitola 6.3.3). U
materiálÛ, u nichž je režim IPF
možný se zobrazí stránka s 
nastavením. 

Poté je možné vybrat velikost 
licího kroužku (100 g/200 g/300 g).
Tento výbûr se používá jak u 
standardních programÛ, tak i u
programu IPF (pfiíklad: zatmelovací
kroužek 300 g pro IPS InLine PoM).

Toto je stránka Stand-by pro 
program presování ve standardním
režimu.

Stisknutím tlaãítka „P“ je možné
pfiecházet mezi stránkou Stand-by
a stránkou parametrÛ. Zobrazené
parametry mají informativní 
charakter a nelze je editovat.

Stránka zobrazená pfii programu
presování ve standardním režimu.
Jakmile se presování spustí, další
šipka oznaãuje, že se presovací
píst posunuje dolÛ.
Vybraným zpÛsobem zobrazuje se
celkový ãas cyklu presování a 
cesta, jakou presovací píst urazil
od spuštûní presování.

Důležitá informace
Pro rychlost pfierušení doporuãujeme používat hodnotu
300 µm/min pfii vrstvení keramiky a 150 µm/min pfii 
individualizacích keramiky. 

– Vyšší hodnota (pfierušení rychlosti napfi. 300 µm/min) pfieruší 
proces presování dfiíve.

- Nižší hodnota (pfierušení rychlosti napfi. 100 µm/min) pfieruší 
proces presování pozdûji a celý proces presování tak prodlouží. 

U celokeramických systémÛ firmy Ivoclar Vivadent (IPS e.max, 
IPS Empress Esthetic) se musí používat pouze originální standardní
programy speciálnû uzpÛsobené tûmto materiálÛm.
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Krok 3:
Stisknutím tlaãítka „Start“ (73) spusÈte program. Zaãne blikat zelená
LED kontrolka. Proces pálení indikuje zobrazená kfiivka pálení.  

6.2.4 Pálení v individuálním programu

Krok 1:
Zvolte volný program.

Krok 2:
Pro zmûnu parametru stisknûte odpovídající dotykové tlaãítko. Na
parametr se takto pfiesune kurzor (ãerný rámeãek). Nyní je možné
editovat danou hodnotu buì pomocí tlaãítek +/- nebo pomocí 
numerické klávesnice.

Zmûny provedené tlaãítky +/- jsou pfiijaty okamžitû a není je nutné
potvrzovat.

Provádí-li se zmûny pomocí numerické klávesnice, rozpûtí hodnot
daného parametru se zobrazí v dolním fiádku. Hodnoty zvolené
pomocí numerické klávesnice je nutné potvrdit a postup dokonãit
stisknutím tlaãítka ENTER (nebo tlaãítka P nebo START).

Je-li kurzor na parametru V1, V2, pre-vakuum nebo L a nastavená
hodnota je 0, zobrazuje se v poslední fiádce 0 = Off poznámka, že je
funkce neaktivní (napfi. L = 0 znamená, že dlouhodobé chlazení není
aktivní).

Krok 3:
Program spusÈte stisknutím tlaãítka START (73). Postup procesu se
zobrazuje na displeji v podobû kfiivky pálení. 

6.3 Programy presování

Pec Programat EP 5000 byla speciálnû vyvinuta pro systémy materiálÛ
Ivoclar Vivadent. Proto parametry rÛzných programÛ byly nastaveny
již pfii výrobû. Vy musíte pouze vybrat požadovaný program pro 
pfiíslušný materiál.

Jednotlivé parametry, které je možné manuálnû nastavit naleznete v
seznamu tabulky níže:

Tlaãítko provozního režimu se
používá k zobrazení stránky s
výbûrem.

V režimu presování mÛžete 
pomocí dotykového panelu volit
mezi programy presování Ivoclar
Vivadent a individuálními 
programy.

Symbol Parametr Rozpûtí hodnot Rozpûtí hodnot

B Teplota v klidovém režimu (Stand-by) 100–700 °C 212–1292 °F

t Rychlost nárÛstu teploty 10–140 °C/min 18–252 °F/min

T Výdrž teploty 100–1200 °C 212–2192 °F

H âas výdrže (min : sek) 00:00 – 60:00

E Rychlost pfierušení 0-100000 µm/min 
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6.3.3 Režim IPF – funkce inteligentního presování
V tomto provozním režimu je zatmelovací kroužek pfiiveden k ideální
teplotû potfiebné pro presování pomocí inteligentního fiízení teploty.
Souãasnû je do zahájení presování snížen ãas na 25% a teplota v
kroužku je homogenní. Pec pfii presování automaticky poãítá s napá-
jecím napûtím a pfiípadným stáfiím topného tûlesa a je-li to nutné,
nastaví fiízení teploty. V režimu IPF se zobrazuje pouze stavový
digram.

Pokud je pro urãitý materiál 
vhodný program IPF, zobrazí se
tato možnost po provedení výbûru
materiálu. Poté mÛžete zvolit buì
standardní režim nebo režim IPF.
Režim IPF nelze zvolit u 
individuálních programÛ.

6.3.4 CDS – systém detekce poruch 
V prÛbûhu presování se mohou objevit rÛzné poruchy. Systém CDS
se snaží tyto poruchy objevit v prÛbûhu presování tak, aby se 
zachránil dentální výrobek nebo bloãek. Systém CDS vysílá na displej
chybové hlášení ãíslo 520, 521 a presování pfieruší. 
Pokud se takovéto chybové hlášení objeví, zkontrolujte následující
prvky: 
– Zkontrolujte bloãek nebo výbûr programu
– Dodržujte „prÛvodce litím a zatmelováním“ podle návodu k 
použití daného materiálu

– Zkontrolujte, zda byl zatmelovací kroužek umístûn uprostfied nebo
zda je podložka pro pálení ãistá nebo zda je správná velikost 
Aloxového pístu a píst je ãistý

– Zkontrolujte, zda není poškozen píst nebo bloãek špatnû upnutý a
zda není podložka pro pálení kontaminovaná nebo zlomená

– Jinak mÛže jít o závadu fiízení presování – prosíme, kontaktujte své
místní servisní centrum Ivoclar Vivadent.

6.4 Další možnosti a zvláštnosti této pece

6.4.1 Rychlý výbûr programÛ
Každý program je možné pfiímo
vybrat, protože má své vlastní ãíslo.
âíslo programu je zobrazeno v
levé horní ãásti stránky programu
(napfi. P95). Pro rychlý výbûr 
programu stisknûte tlaãítko P a
potvrìte ãíslo programu.
K potvrzení slouží tlaãítko Enter.
Po stisknutí tlaãítka P je možné
pomocí tlaãítek +/- spustit indivi-
duální programy.

6.4.2 Nelogické hodnoty nebo nesprávné vstupy 
Je-li pomocí numerických tlaãítek
vložena nelogická hodnota (mimo
aktuální rozpûtí hodnot), po 
potvrzení se rozbliká kontrolka
chybného vstupu. 

Jako chybové hlášení (chybný
vstup: vstup mimo rozpûtí hodnot)
se ve spodní lištû rozbliká vykfiiãník
a bliká, dokud není potvrzena 

další hodnota nebo není proces pfierušen tlaãítkem ESC. Znovu se
objeví pÛvodní, platná hodnota. Prosíme, prostudujte si detaily k
parametrÛm v rámci možného rozpûtí. 

Toto je stránka Stand-by pro 
presování v režimu IPF.

Stisknutím tlaãítka „P“ je možné
pfiecházet mezi stránkou Stand-by
a stránkou parametrÛ. Zobrazené
parametry mají informativní 
charakter a nelze je editovat.

Stránka zobrazená pfii programu
presování v režimu IPF. 
IPF je patentovaná technologie 
firmy Ivoclar Vivadent AG pro 
presování keramických bloãkÛ.
Proto je proces zobrazován pouze
skrze stavový diagram.

6.3.2 Individuální programy presování
V režimu presování zvolte pomocí
dotykového panelu individuální
programy presování.

Vyberte volný individuální 
program.

Strana Stand-by pro individuální
programy presování.

Stisknutím tlaãítka „P“ je možné
pfiecházet mezi stránkou Stand-by
a stránkou parametrÛ. Zobrazené
parametry mají informativní 
charakter a nelze je editovat.
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6.4.3 Ochrana programÛ proti pfiepisu
– Aktivní ochrana proti pfiepisu individuálních programÛ
Aktivujte/deaktivujte odpovídajícím dotykovým tlaãítkem v seznamu
parametrÛ a tlaãítky +/-.

– Aktivní ochrana proti pfiepisu individuálních skupin
Pomocí tlaãítka + pfiejdûte na stranu 2/2 v „Settings“. Poté zvolte
„Extended settings“, pak „Group write protection“. Ochranu proti
pfiepisu individuálních skupin je možné aktivovat pomocí libovolné-
ho kódu a stejným kódem ji deaktivovat.

– Aktivní celková ochrana proti pfiepisu
Pomocí tlaãítka + pfiejdûte na stranu 2/2 v „Settings“. Poté zvolte
„Extended settings“, pak „Group write protection“. Celkovou
ochranu proti pfiepisu je možné aktivovat nebo deaktivovat pouze
pomocí uživatelského kódu. Pfii každé deaktivaci celkové ochrany
proti pfiepisu dojde i k deaktivaci ochrany proti pfiepisu u všech
individuálních skupin. Nicménû ochrana proti pfiepisu individuálních
programÛ zÛstává nezmûnûna.

6.4.4 Zastavení spuštûného programu
Jedním stisknutím tlaãítka Stop bude probíhající program doãasnû
zastaven. Zelená LED kontrolka v tlaãítku START zaãne blikat. 
K úplnému zastavení programu stisknûte tlaãítko START dvakrát
nebo jej chvíli podržte stisknuté.

6.4.5 Zmûna parametrÛ za chodu programu
Všechny parametry programu, které ještû nebyly vykonány, je možné
zmûnit po doãasném zastavení chodu programu (bliká zelená LED
kontrolka). 

6.4.6 Standardní / rychlé otevfiení hlavy pece
Obsluha mÛže zvolit režim otevírání hlavy pece zmûnou symbolu:
– Symbol pro „Standardní otevfiení hlavy pece“: (hlava pece se

otevfie bûhem 60 sekund, po skonãení programu).
– Pfiechod na „Rychlé otevfiení hlavy pece“ pomocí tlaãítek -/+
– Symbol pro „Rychlé otevfiení hlavy pece“: (hlava pece se otevfie

bûhem 18 sekund, po skonãení programu).
– Pfiechod na „Standardní otevfiení hlavy pece“ pomocí tlaãítek -/+

6.4.7 Nápovûda
Nápovûda k aktuální zobrazené
stránce.

6.4.8 Chybové hlášení
Symbol chybové skupiny slouží
jako první identifikace typu chybu
(chyba vstupu = vykfiiãník, 
technická chyba = hasák, 
poznámka = písmeno „i“), aniž by
uživatel musel chybu hledat chybu
v Návodu k obsluze.  

6.4.9 JednoúrovÀové / dvouúrovÀové programy
Je-li kurzor na symbolu „jednoúrovÀového programu“, stisknutím
tlaãítka -/+ se symbol zmûní na symbol „dvouúrovÀového programu“.
Souãasnû se i samotný program zmûní na „dvouúrovÀový“. 

Je-li kurzor na symbolu „dvouúrovÀového programu“, stisknutím 
tlaãítka -/+ se symbol zmûní na symbol „jednoúrovÀového programu“.
Souãasnû se i samotný program zmûní na „jednoúrovÀový“.

6.4.10 Indikace stavu programu
Pfiedsušení, uzavfiení, pre-vakuum, pálení, dlouhodobé chlazení, 
otevfiení.

Je-li program pfierušen, zaãne blikat kontrolka „Pause“.
Je-li program zcela zastaven, než se komora pro pálení uvolní, bliká
„Vacuum release“ (= vypouštûní vakua).

6.4.11 Pfiedsušení (jednoúrovÀový nebo dvouúrovÀový program)
Dotykové tlaãítko oznamuje 
teplotu pfiedsušení:
Pomocí tlaãítka + pfiejdûte na 
stranu 2/2 stránek „Settings“.
Poté vyberte dotykové tlaãítko
"Preheating with the furnace head
open" a pomocí tlaãítek +/- pfie-
pnûte na nastavení „pre-heating“.
Na základû toho se dotykové 

tlaãítko "Pre-drying temperature" zobrazí v seznamu parametrÛ.
Funkce "pre-heating" nicménû dosud není aktivována (teplota = 0).

U programu s individuálnû aktivovaným pfiedsušením se požadovaná
teplota pfiedsušení "pre-drying temperature" nastavuje po spuštûní
programu s otevfienou hlavou pece (ohfiev nebo chlazení). Jakmile je
této teploty dosaženo, probûhne pfiedsušení. Po vypršení doby výdrže
se hlava pece v souladu s požadovanou délkou zavírání zavfie.

6.4.12 Pre-vakuum
Je-li provádûn program prevakua,
vakuová pumpa se zapne na konci
doby uzavírání (jakmile je hlava
pece zavfiená). Jakmile vyprší doba
prevakua, zaãne fáze ohfievu. 
Pfii spuštûní programu s individuál-
nû aktivovaným prevakuem 
(hodnota mezi 1:00 a 5:00), je V1
ignorována. Vakuum se udržuje až

do dosažení V2. V2 musí být vyšší než teplota Stand-by B.

6.4.13 Noãní program 
a. Na konci „noãního“ programu (aktivní symbol noãního programu)

se vypne topné tûleso a hlava pece se otevfie.
b. Klesne-li teplota pod urãitou úroveÀ, neozve se žádná melodie.
c. Jakmile je teplota nižší než 100 °C /212 °F, hlava pece se uzavfie,

topné tûleso zÛstane vypnuté a pec se ochladí na pokojovou 
teplotu.

d. Je-li otevfiená hlava pece, zaãne blikat zelená LED kontrolka
Start.

e. Noãní program se vždy spustí po výpadku napájecího zdroje. 
Program se zastaví v bodû, kdy došlo k výpadku napájecího 
zdroje.

6.4.14 Rychlé chlazení 
Funkce rychlého chlazení se spustí po opûtovném stisknutí tlaãítka
„Otevfiít hlavu pece“, poté co se hlava pece již úplnû otevfiela.
Znamená to, že se na 5 minut zapne vakuová pumpa. 
Tuto funkci je možné pfiedãasnû ukonãit stisknutím STOP, „Zavfiít 
hlavu pece“ nebo START.
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6.4.15 Aktualizace softwaru
Uživatel mÛže software aktualizovat pomocí CD, PC a zavádûcího
kabelu. Za tímto úãelem se režim aktualizace softwaru pece aktivuje
souãasným stisknutím dvou speciálních tlaãítek pfii zapnuté peci.
Další informace si, prosíme, vyžádejte v centru stahování 
(www.ivoclarvivadent.com/ 
downloadcenter).

Další metodou aktualizace 
softwaru je použití USB pamûÈové
zafiízení. Tato možnost je k 
dispozici v menu „Settings“ na
stranû 2.
K aktualizaci softwaru je potfieba
USB pamûÈové zafiízení s aktuální
verzí softwaru ve formû *.gz 
souboru. Verze softwaru na USB

pamûÈovém zafiízení musí být novûjší než verze softwaru pece (viz
Selection – Information).

Krok 1: Pfiipojte USB pamûÈové zafiízení s aktuální verzí softwaru k
peci

Krok 2: V menu zvolte položku „Software Update“
Krok 3: Zvolte soubor s verzí softwaru (název souboru musí 

zaãínat EP 5000_)
Krok 4: Aktualizaci softwaru spusÈte tlaãítkem „Open“
Krok 5: Poãkejte, až pec ohlásí úspûšnou aktualizaci
Krok 6: Pec vypnûte a znovu zapnûte.

6.4.16 USB tiskárna 
K vytisknutí protokolu je možné použít každou USB-PCL tiskárnu. Po
pfiipojení USB-PCL tiskárny k peci se naãte nutné softwarové fiízení.
Ihned poté je tiskárna pfiipravena k použití. 
– Stav USB-PCL tiskárny je zobrazen jako položka v menu „Infor-

mation“
– Protokol urãený k tisku je možné vybrat v tabulce.

6.4.17 USB pamûÈové zafiízení 
Vûtšinu USB pamûÈových zafiízení je možné používat k ukládání 
programÛ. Jakmile bylo USB pamûÈové zafiízení rozpoznáno, zobrazí
se "Select program memory". Zde je možné aktivovat interní pro-
gramy nebo programy uložené na USB pamûÈovém zafiízení. 

Je-li USB pamûÈové zafiízení 
použito u EP 5000 poprvé, jsou v
této „prázdné“ pamûti uloženy
volné programy.
Poté již je USB pamûÈové zafiízení
pfiipraveno k použití.

– Aktivní stav USB pamûÈového
zafiízení je zobrazen jako polož-
ka menu „Information“ (strana
3/3).

– V Program Manager lze nyní
USB pamûÈové zafiízení urãit
buì jako zdroj a/nebo jako cíl.

Tímto zpÛsobem lze kdykoli vytvofiit zpûtné kopie všech programÛ.  

6.4.18 âasovaã 
âasovaã lze použít k uvedení pece
do režimu šetfiícího energii po
urãené ãasové období. Bûhem této
doby je ohfiev pece deaktivován,
takže odbûr elektrického proudu
je minimální. Samotná pec 
nicménû zÛstává zapnutá. âasovaã
nezapínejte, je-li hlava pece 
otevfiená.
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7. Údržba, ãištûní a diagnostika

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

Tato kapitola popisuje údržbu a ãištûní pece Programat EP 5000 
provádûnou uživatelem. Veškeré další úkony musí provádût 
kvalifikovaný servisní technik s certifikací firmy Ivoclar Vivadent 
Service Center.

7.1 Monitorování a údržba

âas na tuto formu údržby závisí na ãetnosti použití a pracovních
návycích uživatele. Doporuãené ãasy jsou proto pouze orientaãní.

Tato pec byla vyvinuta pro použití typické pro zubní labora-
tofie. Je-li tento produkt používán ve výrobních závodech, v
prÛmyslové výrobû a za kontinuálního provozu, lze 
oãekávat pfiedãasné opotfiebení jednotlivých prvkÛ.

Spotfiební prvky jsou tyto:
– Topné tûleso
– Izolaãní materiál

Spotfiební prvky nejsou pfiedmûtem záruky. Prosíme, dodržujte také
kratší intervaly pro údržbu a servis.

Každý mûsícHadice k vakuové pumpû  Zkontrolujte, zda není v hadici k vakuové pumpû nebo v komofie pro pálení 
kondenzovaná voda. 

Dennû Komora pro pálení Zkontrolujte válec z kfiemiãitého skla, zda není poškozený. 

Dvakrát roãnûKomora pro pálení Zkontrolujte teplotu. 
Ke kontrole a nastavení teploty v peci použijte sadu pro kontrolu teploty.

Jednou týdnûKlávesnice (10)Zkontrolujte, zda není klávesnice viditelnû poškozena. Je-li poškozena, je nutné ji
vymûnit certifikovaným technikem Ivoclar Vivadent Service Center. 

Jednou týdnûTûsnûní hlavy pece (2) a
základny pece (1) 

Zkontrolujte, zda jsou tûsnûní hlavy a základny pece ãistá a nepoškozená. 

Jednou mûsíãnûIzolace (3)Zkontrolujte, zda není izolace prasklá nebo poškozená. Je-li izolace poškozená, musí
být vymûnûna certifikovaným technikem Ivoclar Vivadent Service Center. I malé vlaso-
vé praskliny na povrchu izolace jsou nebezpeãné a nemají pfiitom vliv na negativní
funkci pece. 

Jednou týdnû

Jednou za mûsíc

Jednou týdnû

Kdy

Termoãlánek (4)Zkontrolujte, zda je termoãlánek uložen rovnû a správnû. 

Mechanismus otevírání Zkontrolujte, zda se hlava pece otevírá hladce a bez pfiílišného lomozu. 

RÛzná externí pfiipojení Zkontrolujte všechna vnûjší elektrická pfiipojení

Co Prvek 
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7.3 Speciální programy

Stisknûte tlaãítko „ozubeného kola“, poté dotykové tlaãítko „Special
Programs“.

Testovací program vakuové pumpy
Pomocí tohoto programu lze automaticky testovat funkci vakuového
systému pece. Za tímto úãelem se mûfií a zobrazí dosažený (minimální)
tlak v mbar. Je-li hodnota tlaku nižší než 80 mbar (hPa), je funkce
vakuového systému v pofiádku.

Testování topného tûlesa
Pomocí teplotního testu je možné testovat kvalitu topného tûlesa
(délka trvání: cca 7 minut).  

Teplotní test by se mûl
provádût pouze s 
prázdnou komorou pro

pálení, protože pfiedmût v komofie
(napfi. podložka pro pálení) by
mohl ovlivnit výsledky testu. 
Teplotní test proveìte ihned po
zapnutí pece, pfied jakýmkoli 

programem pálení.
Je-li pec pfiíliš horká, bude namûfiena nesprávná kvalita topného 
tûlesa. Klesne-li kvalita ohfievu pod 50%, doporuãujeme výmûnu 
topného tûlesa.

Program ãištûní
Program ãištûní se používá k „ãištûní“ komory pro pálení (doba 
trvání: cca 17 minut). Po programu ãištûní se doporuãuje pec 
kalibrovat. V pfiípadû problémÛ s diskolorace keramiky doporuãujeme
výmûnu stolku na pálení nebo materiálu podložky na pálení.

Program odstranûní vlhkosti 
Kondenzace vody v izolaci komory pro pálení a vakuové pumpû bude
mít za následek nižší hodnotu vakua a ovlivní tak výsledky pálení. Z
toho dÛvodu je dobré nechávat hlavu pece pfii vypnutí zavfienou, aby
došlo k absorpci vlhkosti. Je-li to nutné (vlhkost v izolaci), spusÈte
program odstranûní vlhkosti.

Test klávesnice
Pfii každém stisknutí klávesnice zazní krátké pípnutí. Test klávesnice je
možné ukonãit stisknutím ESC.

7.2 âištûní

Pec se smí ãistit pouze je-li vychladlá, jinak hrozí riziko
popálení. Nepoužívejte žádné ãisticí roztoky. 
Následující prvky je nutné ãas od ãasu vyãistit:

Prvek âetnost: âisticí materiál:

Kryt (9) a hlava pece (25) Je-li to nutné Mûkký, suchý kus látky   

Klávesnice (10) Jednou týdnû Mûkký, suchý kus látky 

Chlazená deska (34) Dennû Kartáãek * 

Izolace  (3) Dennû Kartáãek *

Tûsnûní hlavy pece (2) Dennû Kartáãek a  
a povrch tûsnûní (1) mûkký kus látky

Podložka pro pálení Je-li to nutné Kartáãek nebo vakuový
ãistiã

Test displeje (stránka 2 / 2)
Pfies celý displej se stfiídavû zobrazují dva rÛzné „šachovnicové vzory“.
Ty umožÀují vizuální kontrolu jednotlivých pixelÛ. Test displeje je
možné ukonãit stisknutím ESC.

7.4 Kalibrace teploty 

1. Zvolte program kalibrace.  

2. Pomocí kleští vyjmûte z pece
podložku pro pálení a dejte ji
na chladicí podložku. 

3. Pomocí kleští opatrnû uchopte
horní ãást ATK 2 (Upozornûní:
Riziko zlomení keramiky) a vlož-
te do otvorÛ vytvofiených za
tímto úãelem, až zapadne.

4. Je-li to nutné, kleštûmi mírnû
zatlaãte na stfied kalibraãní
základny, až kalibraãní vzorek
zapadne na své místo.
Dodržujte odpovídající znaãky. 

5. SpusÈte program kalibrace  

6. Na konci programu otevfiete
hlavu pece a pomocí kleští
opatrnû vyjmûte ATK 2 a dejte
vychladit na chladicí podložku.

7. Pomocí kleští vymûÀte 
podložku pro pálení.  

8. Zavfiete hlavu pece a zvolte program pálení. 

9. ATK 2 lze použít pouze jednou. Pfii další kalibraci použijte novou
kalibraãní sadu. 

7.5 Stand-by

Doporuãujeme nechat hlavu pece zavfienou, zejména klesne-li teplota
pod 150 °C / 302 °F. Pfiedejde se tak nechtûné absorpci vlhkosti a
vzniku kondenzátu v komofie pro pálení. Následnû se tak zabrání
problémÛm s vakuem a prodlouží se životnost topného tûlesa. 

7.6 Kalibrace síly presování

V tomto menu je možné nastavit
interval kalibrace presování.

*Nikdy neãistûte proudem vzduchu z kompresoru!
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7.7 V˘mûna presovacího pístu

K usnadnûní výmûny presovacího pístu doporuãujeme následující
postup:

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

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

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

4. Mírným otáãivým 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 výmûnû presovacího pístu se nedotýkejte termoãlánku. 

5. Vytlaãte bílý persovací píst (59) 
s válcem dopfiedu do vodícího
pouzdra. Mírným otoãením 
vtlaãte presovací píst do 
dûleného pouzdra (64) a 
utáhnûte šroub (65).

Kontraindikace:

Pfii výmûnû se nikdy nedotýkejte fiídící 
jednotky presování. Je zde riziko 
poškození.

Nasaìte kryt fiídící jednotky presování (56) a zajistûte šroubem.

6. Pfiipojte pec k napájecímu zdroji a zapnûte hlavním vypínaãem 0/I.

20

56

65

64
59
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8. Co když…

Tato kapitola Vám pomÛže rozpoznat poruchy a uãinit vhodná 
opatfiení nebo, je-li to možné a pfiijatelné, provést nûkteré 
jednoduché opravy. 

8.1 Chybová hlášení

Pec za provozu prÛbûžnû 
kontroluje všechny funkce. 
Objeví-li chybu, zobrazí se 
pfiíslušné chybové hlášení.

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

Chyba Možné Chyba  Text chybového hlášení
Hint opakování 
No.

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 zapnutým vakuem Vx1 nebo teplotu s vypnutým vakuem Vx2

10 V2x > Tx + 1°C ZmûÀte buì hodnotu vakua nebo délku výdrže T

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

13 Aktuální teplota systému po Start Teplota pfiekroãena! Program pfierušen, hlava pece se otevfie, aby vychladla.
*, ** > Tx + 80 °C

16 T2 < T1 Potvrìte nižší hodnotu pro T1 nebo vyšší hodnotu pro T2.

17 Porucha napájecího systému   Probíhající program pálení byl na více než 10 s pfierušen. V programu nelze pokraãovat!
> 10 s v prÛbûhu programu

18 T1 > V12 Potvrìte nižší hodnotu pro T1 nebo vyšší hodnotu pro V12

19 Vstup vV nastaven, ale V2 chybí Pre-vacuum activated! V2 must be higher than B.
nebo je neplatné

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

23 Topné tûleso je pfiíliš staré Doporuãujeme výmûnu. Po seznámení se s chybovým hlášením lze program pálení obnovit.  

24 Vadné topné tûleso Stav topného tûlesa je tak špatný, že je nutné jej okamžitû vymûnit.   

26 T > B + 160 °C je pfii spuštûní procesu Komora pro pálení je pfiíliš horká, aby se mohl spustit program pálení.
pálení

27 Hlavu pece nelze uvést do provozu  Hlavu pece nelze posunout do koneãné polohy. Zablokování mÛže mít vnûjší mechanickou pfiíãinu! 
**, ***

28 Hlava pece se nedostane do koneãné Hlava pece se neotevírá/nezavírá správnû. S hlavou pece se manipulovalo ruãnû nebo má nûjakou pfiekážku.   
** polohy Hlava pece se smí ovládat pouze pomocí k tomu urãených tlaãítek!

32 není Vakuum se nevypouští  Vakuum nelze vypustit. Ventil vakua mÛže být zneãištûný nebo ucpaný.   
**

33 Potfiebné vakuum (xxxmbar) se nevytvofií Nelze dosáhnout vakua. Zkontrolujte tûsnûní komory pro pálení, vakuovou hadici, vakuovou pumpu, pojistku  
bûhem 1 minuty vakuové pumpy.

106 âasovaã aktivován – jednotka v Program nelze spustit, protože byla jednotka ãasovaãem uvedena do režimu Stand-by (topné tûleso je 
režimu Stand-by vypnuté). Deaktivujte ãasovaã nebo prodlužte dobu, kdy má být pec pfiipravena ke spuštûní programÛ. 

108 Chyba tisku V prÛbûhu tisku došlo k chybû.

110 HV > H (H2) Potvrìte nižší hodnotu pro HV nebo vyšší hodnotu pro H (H2).

111 V protokolu bylo dosaženo Protokol je plný. Pfii dalším uložení se smaže/pfiepíše nûkterý stávající záznam. 
maximálního poãtu programÛ pálení 

120 Aktivován „podíl vakua na délce Aktivujte vakuum v prÛbûhu výdrže Tx nebo deaktivujte HV. 
výdrže“, ale Vx2 neodpovídá Tx 
nebo Tx+1

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 spuštûní fiízení presování  ¤ízení presování se nespustilo. Prosíme, pec vypnûte a znovu zapnûte.

514 Chyba fiízení presování Technická závada v fiízení presování
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Chyba Možné Chyba  Text chybového hlášení
Hint opakování 
No.

520 Chyba prasklé topné tûleso Systém detekce prasklin CDS se aktivoval. Program byl pfierušen a presovací píst se pfiesunul zpût. 
CDS pravdûpodobnû Vaše protetické práce uchrání pfied poškozením. Prosíme, práci pfied další ãinností 
zkontrolujte.

521 Chyba prasklé topné tûleso Systém detekce prasklin CDS se aktivoval. Program byl pfierušen a presovací píst se pfiesunul zpût. 
CDS pravdûpodobnû Vaše protetické práce uchrání pfied poškozením. Prosíme, práci pfied další ãinností 
zkontrolujte.

522 Chyba prasklé topné tûleso Systém detekce prasklin CDS se aktivoval. Program byl pfierušen a presovací píst se pfiesunul zpût. 
CDS pravdûpodobnû Vaše protetické práce uchrání pfied poškozením. Prosíme, práci pfied další ãinností 
zkontrolujte.

526 Pfii spuštûní programu presování IPF Komora pro pálení je pfiíliš horká, aby se spustil program presování IPF.
je T > B + 200°C

527 Parametry programu presování IPF Nastavení parametrÛ programu presování IPF není pfiijatelné.
nejsou pfiijatelné

528 Pfii spuštûní programu presování IPF Pec je pfii spuštûní programu presování IPF pfiíliš ochlazena.
je T < 350°C

529 Chyba teploty v programu presování IPF  Teplota v prÛbûhu programu presování IPF neodpovídá parametrÛm. V programu nelze pokraãovat.

530 Chyba bûhem zápisu dat z programu Chyba vznikla pfii zápisu dat z programu presování. PamûÈové zafiízení mÛže být plné.
presování

702 Krátký výpadek napûtí v prÛbûhu Probíhající program byl pfierušen krátkým výpadkem napûtí. Program pokraãuje!
spuštûného programu 

800 Nebylo dosaženo koncové hodnoty Nelze dosáhnout koncové hodnoty vakua. Zkontrolujte vakuovou pumpu. 
vakua

801 Pokles vakua Hodnota vakua neoãekávanû poklesla.

802 Vakuum nenarÛstá (samo-testování)   Nelze zjistit nárÛst vakua. Zkontrolujte následující prvky: Je komora pro pálení tûsná (bez zneãištûní na
tûsnícím povrchu)? Je pfiipojena hadice k vakuové pumpû? Je v pofiádku pojistka F1?

1302 Kalibrace ATK2: Chyba v prÛbûhu kalibrace. Vzorek nebyl správnû vložen. Zkuste to znovu s novým vzorkem a ujistûte se, že
** Pfiedehfiátí na 962 °C má vzorek dostateãný kontakt. 

1310 Upomínka kalibrace Od poslední kalibrace již uplynula nûjaká doba. Brzy proveìte kalibraci pece. 

1311 Upomínka kalibrace – cykly presování Od poslední kalibrace již probûhlo urãité množství cyklÛ. Brzy proveìte kalibraci pece.

1312 Upomínka odstranûní vlhkosti Od posledního odstranûní vlhkosti již uplynula nûjaká doba. V dohledné dobû proveìte odstranûní vlhkosti.

1510 Teplota pfii spuštûní programu pálení  Teplota v komofie pro pálení je vyšší než teplota pfiedsušení. Navzdory chybovému hlášení stisknûte START pro
> VT pokraãování programu.

1520 Aktualizace softwaru: chybný soubor  Soubor vybraný pro aktualizaci je chybný. Aktualizaci nelze provést.

1521 Aktualizace softwaru: chybná verze  Software urãený k aktualizaci je starší než software instalovaný v peci. Aktualizaci nelze provést.

1522 Aktualizace softwaru: chyba v prÛbûhu V prÛbûhu aktualizace došlo k chybû. Pec nevypínejte a zkuste to znovu. Pokud se chyba opût objeví, zkuste 
aktualizace aktualizaci pfies USB rozhraní.

1550 Zmûna provozního režimu Provozní režim byl zmûnûn! Než spustíte program, ujistûte se, že pec bûží pfii nové teplotû Stand-by
dostateãnû dlouho.

Zobrazí-li se nûkterá z následujících chyb, kontaktujte, prosíme, 
Ivoclar Vivadent After Sales Service: 

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, 1017, 1018, 1019

1024, 1025, 1026, 1028

1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148

1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207

1300, 1301

1400, 1401, 1402

1500, 1530 

* Jakmile se objeví tato chyba, otevfie se hlava pece.

** Probíhající program se zastaví.

*** Chybu nelze uznat, programy nelze spustit.
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8.2 Technické závady

Tyto závady se mohou objevit bez jakýchkoli chybových hlášení.
* 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 certifikovaným
servisním centrem Ivoclar Vivadent, záruka okamžitû zaniká. Projdûte
si, prosíme, také pravidla pro uplatnûní záruky.

8.4 Tovární nastavení 

Chcete-li pec nastavit zpût do pÛvodního nastavení, zvolte Selection -
Settings - Extended settings - Factory settings. Všechny programy,
nastavení OSD, melodie, navigaãní nastavení a nastavení hlasitosti se
vrátí do továrního nastavení.

Popis Pfiekontrolování Opatfiení

Vakuum se nevypouští nebo jen velmi pomalu Vypustí se vakuum bûhem cca 30 sekund?   Poãkejte, až se vakuum vypustí, pfiedmût vyjmûte. Pec 
vypnûte a znovu zapnûte.  *

Neúplné zobrazení na displeji SpusÈte program testování displeje. *

Písmena na displeji jsou špatnû ãitelná Je správnû nastavený kontrast? Nastavte kontrast.

Displej nesvítí Je pec správnû zapojená podle Návodu k Pec správnû zapojte a zapnûte.  
obsluze a zapnutá?

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

Hlava pece se neotevírá Nehýbalo se s hlavou pece ruãnû? Hlavu pece otevírejte pouze pomocí pfiíslušných tlaãítek.
Pec vypnûte a znovu zapnûte.

Bylo už vypuštûno vakuum? Je program ještû v chodu? Poãkejte až 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? Používejte 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 výkon pumpy? SpusÈte program testování vakua.

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

Indikace nesprávné nebo nelogické teploty Není termoãlánek ohnutý nebo prasklý? *

Je termoãlánek správnû zapojený? Zapojte termoãlánek správnû.

Není vadná zástrãka termoãlánku? *

Vlasové praskliny v topném tûlese Jsou praskliny velice malé a nevýrazné Malé praskliny v topném tûlese jsou normální a nemají 
(vlasové praskliny)? negativní vliv na funkci pece.

Jsou praskliny velké nebo se ãásti izolace odlupují? *

Praskliny v izolaci Jsou praskliny velice malé a nevýrazné Malé praskliny v izolaci nemají negativní vliv na funkci pece.
(vlasové praskliny)? 

Jsou praskliny velké nebo se ãásti izolace odlupují? *

Praskliny v kfiemenném skle / topném tûlese Jsou v kfiemenném skle praskliny nebo je kfiemenné Pec vypnûte. *
sklo pokrývající topný drát rozbité?
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9. Specifikace v˘robku

9.1 Forma balení

– Programat EP 5000 
– Napájecí kabel
– Hadice k vakuové pumpû
– Sada k testování kalibrace
– Návod k obsluze
– Sada podložky pro pálení Programat
– USB zafiízení Programat
– USB datový kabel 

9.1.2 Doporuãené pfiíslušenství 
– Sada pfiíslušenství Programat
– Sada 2 ke kontrole teploty
– Vakuová pumpa VP4

9.2 Technické údaje

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

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 výrobce
Maximální výkon: 250 W / Maximální svodový proud 0.75 mA
Koneãné vacuum:  < 50 mbar

Používejte 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: 470 mm / šífika: 305 mm / 400 mm (s podložkou chlazení)

Výška: 565 mm

Užitková velikost komory pro pálení: PrÛmûr 80 mm
Výška 48 mm

Maximální teplota pálení: 1200 °C

Hmotnost:  Základna pece: 13,5 kg
Hlava pece: 7,0 kg

Bezpeãnostní informace
EP 5000 odpovídá následujícím smûrnicím:
– EN61010-1:2001 2. vydání
– IEC61010-1:2001 2. vydání
– UL/CSA61010-1:2004 2. vydání
– EN61010-2-010:2003 2. vydání
– IEC61010-2-010:2003 2. vydání
– CSA61010-2-010:2004 2. vydání

Ochrana proti radiovým 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 

Pfiijatelný okolní tlak:
Pec je testována pro použití v nadmofiské výšce do 2000 m 
(6562 stop).

9.4 Vhodné podmínky pro pfiepravu a skladování

Rozsah pfiijatelných teplot -20 to +65 °C (-4 °F to +149 °F)
Rozsah pfiijatelné vlhkosti Max. 80 % relativní vlhkosti
Pfiijatelný okolní tlak 500 až 1060 mbar

Pro pfiepravu používejte pouze originální obal Programat EP 5000
spolu s pfiíslušnou pûnovou výstelkou.



10. Dodatek

10.1 Tabulka programÛ

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

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

Tabulky programÛ je možné stáhnout z internetu jako PDF soubory.
Zkontrolujte, prosíme, zda tabulka programÛ odpovídá verzi 
softwaru, kterou používáte, protože tabulka vždy souvisí s pfiíslušnou
verzí softwaru.
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10.2 Struktura nabídky

10.2.1 Možnosti výbûru programu
– Programy pálení

– Programy presování  
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10.2.3 Pfiehled skupin programÛ 

10.2.2 Nastavení / Informace
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