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1. POPIS 
 
MICRA 2 je pískovač vytvořený pro mikropískování zvláště pro použití ve stomatologii, zlatnictví a klenotnictví. 
 
Hlavními  vlastnostmi  přístroje  je  ergonomické  rozložení  pracovní  komory,  bezpečnost  a  bezproblémová  struktura mechanické 
instalace. MICRA 2  je vybaven užitečným příslušenstvím a zajišťuje rychlou, praktickou a přesnou práci. Jednotka se skládá ze 2 
EASY  zásobníků,  zajišťujícími  odstranění  zbytkového  tlaku  a  okamžité  zastavení  pískování.  Pískovač může  pracovat  se  dvěma 
různými druhy abraziv. 
 
Pískování generuje  toxický prach,  který nesmí být  v žádném případě  inhalován;  z tohoto důvodu  je  zakázáno používat přístroj 
v případě předchozího nepřipojení dokonalého odsávání k přístroji. 
 
Dentalfarm vyvinul W.A.FI.S. (vodní a vzduchový filtrační systém) – známý patentovaný vodní re‐cirkulační filtrující systém, který 
virtuálně eliminuje vzdušný prach díky kombinaci vody a tlaku, což je zcela v souladu s nařízeními o hygieně a bezpečnosti práce. 
W.A.FI.S. je možno snadno připojit na levou stranu pískovače a spouští se automaticky při zapnutí přístroje. 
 
DENTALFARM nabízí také PRO‐3 a PRO‐3 Shake odsávací jednotky, které mohou být snadno připojeny ke kterémukoliv pískovači. 
 
 
2. TECHNICKÁ PŘEDPISY A KONTROLA 
 
Každý přístroj vyrobený společností C.I.E. DENTALFARM je v souladu s platnými bezpečnostními pravidly danými normou  89/392 
EEC Community Directive on Machinery. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. INSTALACE 
 

/!\  Instalace přístroje je snadná, ale musíte při ní postupovat dle návodu, aby nedošlo k chybě, která by způsobila problémy  
během práce, nepohodlné ovládání či poruchu. 

 
1. Umístěte přístroj na pracovní  stůl;  tento musí být dostatečně  stabilní a pevný, aby bezpečně udržel přístroj. Na pravé 

straně  je třeba dbát na minimální vzdálenost 10/15cm) nutnou pro hadice a napájecí kabely a také byl volný přístup ke 
klapce a filtru  (F). Jestliže máte připevněný W.A.FI.S. systém, vyberte místo na stole, kde odsávací hadice mohou volně 
ústit do sběrné nádoby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Na  zástrčku  (A)  umístěnou  na  pravé  straně  přístroje  připojte  rychloupínací  spojku  a  připojte 
vzduchovou hadici s průměrem 8x6; je také možno použít elastickou hadici průměru 12x6 s násadou 
dodávanou s přístrojem). 

3. Připojte napájecí kabely do připravené zásuvky na přístroji (B) a zapojte do zásuvky 220V/50Hz. 
4. Nainstalujte preferovaný odsávací systém; WAFIS, PRO‐3 nebo jiný. 

‐ vestavný  WAFIS  by  měl  být  nainstalován  na  horní  straně  levé  strany  přístroje: 
odšroubujte 4 šrouby uchycující černou koncovku pro připojení odsávání a připevněte 
WAFIS,  povolte  víčko  (C)  a  nahraďte  je  uchycením  hadice,  dodáváno  s přístrojem, 
spojte  dohromady  s druhou  částí  hadice  a  připojte  napájecí  kabel  do  elektrické 
zásuvky (D). 

‐ PRO‐3 odsávací jednotku lze připojit jednoduše dvěma způsoby: 
o na  horním  levém  rohu  pouze  pro  odsávání  prachu  –  v tomto  případě, 

nasaďte hadici na připravenou koncovku odsávání 
o nebo  na  zadní  straně  jednotky  –  v tomto  případě  je  odsáváno  všechno 

použité abrazivum; v obou případech sejměte nejdříve ochranné víčko otvoru 
‐ jakékoliv  jiné  odsávání  připojte  nasazením  flexibilní  odsávací  hadice  na  připravenou 

koncovku  odsávání;  vnitřní  průměr  odpovídá  Ø  30mm,  vnější  průměr  odpovídá  Ø 
40mm. 

5. Nastavte proudění vzduchu, aby nebyla jednotka pod vakuem. Při zapnuté jednotce mírně 
otočte  pohyblivou  částí  nastavovacího  ventilu  a  zastavte  otáčení  v okamžiku,  kdy  jsou  rukavice  stále mírně  nafouklé. 
Nadzvedněte víko a naplňte násypku požadovanou směsí  (dbejte na níže uvedené  indikace – rozměry trysky a správný 
pracovní tlak). 
 
Název  Kód  Popis 
CROMCOR  AP036  hnědé korundové zrna 36 (cca µ 500) pro chrom‐kobalt; možno použít s tryskou Ø 3,5 – bílé označení – na vyžádání) 
OROCOR  AP046  bílé korundové zrna 46 (cca µ 350) pro nedrahokovové slitiny; možno použít se standardní tryskou Ø 3,0 
SUPERCOR  AP060  bílé korundové zrna 60 (cca µ 250) pro drahokovové slitiny; možno použít se standardní tryskou Ø 3,0 
OROBLAST  AP300  skleněné mikroperly µ 200 pro doleštění kovu; možno použít se standardní tryskou Ø 3,0 
 
 
 
 
 
 
 



6. Mikropískovací  zásobníky  (EASY  zásobníky)  jsou  identické  v rozložení,  ale  mohou  používat  různé  komponenty 
(kalibrovaný dávkovací systém) a externí trysky, které se liší dle používané abrazivní směsi; je proto nutné dbát indikací 
uvedených na identifikační nálepce. Potřebujete‐li použít abrazivní směs různých velikostí (zde neuvedených), je možno si 
vyžádat komponenty a nahradit je. 
 
Naplnění  zásobníku  abrazivem  –  odšroubujte  víčko  zásobníku  a  naplňte  jej  do  cca  2/3  kapacity  (dbejte  na  dodržení 
maximální úrovně naplnění vyznačeného na nálepce); poté uzavřete zásobník. 

   

POSTUP  ZÁSOBNÍK 
(dávkovací systém) 

DOPORUČENÉ 
ABRAZIVUM  VELIKOST TRYSKY  TLAK 

drsnost povrchu na kovu pro 
kompozita 

A1072G 
(hrubý) 

AP‐060 
oranžová nálepka 
(AL2O3 60 – 250µ) 

2,0 mm (RMN046)  4 BAR 

drsnost povrchu na kovu pro 
kompozita 

A1072M 
(střední) 

AP‐120 
růžová nálepka 

(AL2O3 120 – 105µ) 
1,2 mm (RMN043)  3/4 BAR 

drsnost povrchu na kovu pro 
keramiku nebo pryskyřici 

A1072M 
(střední) 

AP‐150 
zelená nálepka 

(AL2O3 150 – 95µ) 
0,8 mm (RMN044)  3/5 BAR 

drsnost povrchu na kovu pro 
keramiku 

A1072M 
(střední) 

AP‐180 
červená nálepka 
(AL2O3 180 – 80µ) 

0,8 mm (RMN044)  3/5 BAR 

modelace keramiky  A1072S 
(jemný) 

AP‐270 
žlutá nálepka 

(AL2O3 270 – 50µ) 
0,5 mm (RMN045)  3/5 BAR 

vyleštění kovu  A1072M 
(střední) 

MICROBLAST 
AP‐090 

bílá nálepka 

jemnější 0,8 mm 
rychlejší 1,2 mm 

3/4 BAR 
4/5 BAR 

 
Na přání, pro čištění nekovových keramických náhrad, lze dodat i delší trysku s průměrem 0,8mm (RMN044L). 
 

/!\  UPOZORNĚNÍ: Velmi jemná abraziva jsou velmi citlivá na vlhkost a je třeba je skladovat na suchém místě. Je třeba dodržet 
řádné uzavírání nádoby a vkládání vysušujícího sáčku (je‐li nutno, pravidelně jej vyměňte). 

 
  Při  plnění  zásobníků  vždy  zkontrolujte  stav  abraziva;  jestliže  je  úroveň  vlhkosti  vysoká  (špatná  sypkost  a  přítomnost 

hrudek),  doporučujeme  Vám  abrazivum  zahřát,  aby  došlo  k vypaření  vlhkosti.  Je  také  velmi  důležité  kontrolovat  stav 
stlačeného vzduchu, který nesmí obsahovat jakékoliv zbytky vlhkosti nebo dalších znečišťujících prvků (olej, vazelína nebo 
rez). 

 
 
4. NÁVOD K POUŽITÍ 
 

• zapněte vypínač, aby se osvítila pracovní komora a do pískovače šel elektrický proud 

/!\  UPOZORNĚNÍ: Připomínáme Vám, že pískování nezačne dříve, dokud není nainstalováno a spuštěno odsávání. 
Důsledkem toho MUSÍ být filtrační systém instalován a SPUŠTĚN před započetím pískování! 

• otevřete víko a vložte ošetřované předměty do komory 
• přepínačem vyberte typ pískovací procedury – dle níže uvedených specifikací: 

 
Umístění přepínače  Zvolená funkce 
zelená  Mikropískování ze zeleného zásobníku 
bílá  Mikropískování z bílého zásobníku 

 
• stiskněte  nožní  ovládání:  vzduch  vstupuje  do  vybraného  zásobníku,  který  je  pod  tlakem,  smíchá  se  se  abrazivními 

mikrogranulemi a poté je tryskou vytlačen ven. 
• nastavte pracovní tlak pomocí tlakového potenciometru umístěného vedle tlakoměru: zvedněte matici a otočte doprava 

(zvýšení) nebo doleva (snížení). Pro opětovné zajištění stlačte matici zpět dolů. 
 

Mikroprojektory  jsou  ideálně umístěny uprostřed pískovací komory, aby se daly používat oběma rukama. Po dokončení práce  je 
doporučujeme vrátit zpět do svých držáků. 
 
Dveře  pískovače  jsou  vyrobeny  z odolného  polykarbonátu  odolnému  proti  abrazi.  Pro  čištění  doporučujeme  používat měkkou 
utěrku. Pro dosažení nejlepších výsledků Dentalfarm vyvinul speciální antistatický čistič (kód výrobku PD1071 – Screen Protector).  



5. ÚDRŽBA 
 
Pískovače  obsahují  velké množství  dílů,  které  trpí  opotřebením  způsobeným  poletujícím  abrazivem.  Návod  na  bezpečnou 
údržbu přístroje, stejně jako na výměnu poškozených částí uvádíme níže. 
 

/!\  UPOZORNĚNÍ:  Před  tím,  než  začnete  výměnu  poškozeného  dílu  či  údržbu  přístroje,  odpojte  jej  nejdříve  ze  zásuvky 
elektrického  napětí.  Také  nezapomeňte  odpojit  rychloupínací  spojku  k přívodu  vzduchu.  Až  poté  bude  přístroj  zcela 
odpojen  a  připraven  k servisu.  V případě  pochybností,  potíží  nebo  nejasností  kontaktujte  naše  Servisní  oddělení,  aby 
nedošlo k poškození nebo úrazu. 

 
Čištění 5mµ filtru 
5mµ filtr, uchycený na pravé straně pískovače zabraňuje  jemnému prachu, aby poškodil  interní komponenty. Sejměte  inspekční 
víčko každé 2‐3 měsíce a profoukněte filtr stlačeným vzduchem, abyste vyčistili usazený prach. 
 
Výměna polykarbonátového okna 
Pracovní okno je ošetřeno, aby nedocházelo k jeho poškození abrazivem, ale delším či velmi častým použitím (či špatnou údržbou), 
může dojít k jeho poškození. Výměna je snadná, pouze odšroubujete šroubky držící panty. 
 
Výměna rukavic 
Rukavice  jsou  vyrobeny  z vysoce  odolné  gumy,  ale  stejně  jako  běžné  gumové  rukavice,  podléhají  opotřebení  a  vyschnutí.  Pro 
výměnu odšroubujte zárubeň, která rukavice drží, staré vyměňte za nové a vše zpět našroubujte. 
 
Výměna osvětlení 
Při výměně  lampy odsuňte doleva plastikový kryt, poté opět doleva vytáhněte  lampu, která zde drží  tlakem. Vraťte zpět kryt a 
dbejte na to, aby byl správně zasazen do držáku. V případě, že by se tato operace nedařila, je možno vyjmout kompletní osvětlující 
část odšroubováním dvou šroubů umístěných na horní části komory. 
 
Výměna trysek 
Trysky mikropískovacích  zásobníků  je  také  dílem,  který  trpí  opotřebováním  a  je  nutno  ji  čas  od  času  vyměnit.  Odšroubujte 
kruhovou matku a starou trysku nahraďte novou. 
 
Výměna abraziva 
Jakmile dochází k oslabení funkčnosti abraziva a toto je smícháváno s nečistotami a použitým práškem, posuňte přístroj dopředu, 
nadzvedněte špínu filtrující mřížku, odšroubujte víčko ze spodní části pracovní komory a písek vysypte do nádoby k tomu určené. 
 
Výměna opotřebovaných částí (hadice, uchycení hadic, pískovací ručka) 
Polyuretanová hadice, připojení a pískovací  ručka  také  trpí opotřebením a  je nutno  je pravidelně měnit. Pro výměnu pískovací 
ručky  postupujte  dle  bodu  výměny  trysky.  Hadici  či  uchycení  hadice  vyměníte  je  dostatečné  přístroj  otočit  a  pracovat  pod 
zásobníkem. Je také možno odpojit každý zásobník pro snadnější přístup. Jednoduše odšroubujte šrouby uchycující je do šasi. 
 
Výměna vnitřních částí zásobníku 
V případě nutnosti výměny vnitřních částí zásobníku – spojů, vzduchových trysek, kovových hadiček či ventilu, kontaktujte prosím 
naše Servisní oddělení. 
 
Vyjmutí mikropískovacího zásobníku pro účely opravy 
Nové zásobníky byly vytvořeny tak, aby je bylo možno snadno vyjmout či nainstalovat. 

1. povolte matici přívodní hadice a odpojte hadici 
2. odšroubujte plastikovou matici a odpojte hadici mikroprojektoru 
3. odšroubujte dvě matice uchycující zásobník v šasi a odpojte zásobník 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 
 

Problém – přístroj nelze spustit 
Příčina  Řešení 

nedostatek napětí  zkontrolujte magnetotermický vypínač, napájecí zásuvku, pojistky  
špatný elektrický rozvod  zkontrolujte uzemnění, transformátor 
 

Problém – nesvítí světlo 
Příčina  Řešení 

špatné připojení elektřiny  zkontrolujte zapojení do elektřiny 
spálená lampa  vyměňte dle kapitoly Údržba 

poškozené světlo  zkontroluje  zapojení  –  mohlo  dojít  k vniknutí  prachu  a  oxidaci  kontaktů, 
vyfoukněte stlačeným vzduchem či vyměňte.  

 
Problém – únik vzduchu 

Příčina  Řešení 
špatné zapojení vzduchu  zkontrolujte zapojení kompresoru 
vnitřní hadice jsou ucpány  zkontrolujte zapojení a stav hadic na koncích 

vzduchový filtr je ucpaný  zkontrolujte a případně rozeberte zásobník vlhkosti a vyměňte vnitřní filtrační 
část 

 
Problém – vnitřní ztráta vzduchu 

Příčina  Řešení 
zbavte filtr usazenin  pro odstranění usazenin, nadzvedněte plovoucí balonek; je třeba dbát na to, že 

budete potřebovat dostatek tlaku k uzavření ventilu 

některé z vnitřních hadic nejsou správně nasazeny 
zkontrolujte  stav  hadic;  polyethylenové  hadice  nemusejí  být  správně 
zkalibrovány,  zkuste  ustříhnout  malý  kousek  hadice,  nasadit  ji  na  přípojku; 
případně vyměňte 

 
Problém – neregulérnost pískovací trysky 

Příčina  Řešení 

tryska je zanesena nebo opotřebovaná 
odšroubujte trysku, vyčistěte i ručku pískovače a opět složte, v případě nutnosti 
vyměňte poškozené díly 

přívodní hadice pískovací ručky je opotřebovaná, zlomená či ucpaná  je‐li hadice poškozená či zlomená, vyměňte; je‐li ucpaná odpojte a vyčistěte 

abrazivní směs obsahuje velké množství aluminium oxidu, ztrácí ostrost 
zásobník je přeplněný; v zahnutých hadicích pod zásobníkem se může na konci 
práce nahromadit (když ventil vypouští tlak); snažte se zminimalizovat záhyby 
hadice 

zvlhlá směs způsobuje špatné proudění 
vyprázdněte nádobku, odpojte od přístroje a obraťte vzhůru nohama, 
profoukněte všechny vnitřní hadice, poté zahřejte a vysušte abrazivum, opět 
naplňte 

vzduch obsahuje vlhkost či olejové částečky 
mikrogranule jsou velmi citlivé na vázání vlhkosti a jako mechanické 
odrezovače také vážou nečistoty. Doporučujeme chránit účinnost výrobku 
používáním adekvátního filtračního a sušícího systému při vzduchové instalaci. 

velikost zrn abraziva neodpovídá vnitřním hadicím zásobníku 
přesně dbejte na dodržování instrukcí uvedených na MODULO a tabulce výběru 
velikosti abraziva a trysky 

nedostatečný pískovací proud 
nedostatečný tlak 
5mµ filter je ucpaný, odšroubujte inspekční víčko a vyčistěte 
zanesený solenoidní ventil – kontaktujte Servisní středisko 

 
Problém – abrazivní zásobník není pod tlakem 

Příčina  Řešení 

spoje nejsou dokonale utěsněné 
zkontrolujte, zda je víčko dostatečně utaženo; odpojte zásobník od přístroje a 
vyčistěte 

 
 

Problém – abrazivní směs není aplikována, vnitřní ztráta 
Příčina  Řešení 

připojení je opotřebené nebo pískovací ručka je děravá 
součásti pískovače se opotřebovávají, doporučujeme je proto měnit každých 6‐
12 měsíců dle množství prováděné práce 



7. TECHNICKÉ DETAILY 
 
výška  415 mm 
šířka  410 mm 
hloubka  315 mm u základny, 385 mm celkově 
váha  11,0 – 13,5 kg 
napájení  230V/50 Hz 
příkon  50W/1,4A 
osvětlení  spořivá kompaktní zářivka 

prachový filtrovací systém 
možnost přidání vestavného WAFIS systému nebo PRO‐3; 
kompatibilní s tradičními odsávacími zařízeními 

   
mikropískovací tlak  min 1,5 BAR – max 6,0 BAR 
spotřeba vzduchu (Ø0,8mm)  15 l/min při 2 BAR 
spotřeba vzduchu (Ø2,0mm)  120 l/min při 4 BAR 
standardní trysky  2xØ 0,8 mm wolframové trysky 
velikost abraziva  270 (50µ) – 60 (250µ) 
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