
Návod k použití èelového LED svìtla
(Èást #25456, revize K, 08-14-14)

Obsah balení

•
•
•

Èelové LED svìtlo s baterií a ovládáním.
Univerzální nabíjeèka.
Souprava s pøíslušenstvím.

Technické údaje

LED svìtlo

Životnost LED
(pøi intenzivním 
používání)

Baterie

Nabíjeèka

Obecná upozornìní

Je k dispozici nìkolik optik.

Více než 10000 hodin.

Li - Ion baterie pro opakované nabíjení, 7,4 V, 2600 mAh.

Vstup: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,5 A Výstup: +8,4 V, 1,5 A

•

•

•

•

Uživatel tohoto výrobku by mìl být obeznámen s obecnými zásadami používání výrobku 
a péèe o nìj.
Pøed jakýmkoliv klinickým využitím tohoto výrobku by si mìl uživatel dùkladnì 
prostudovat celý  manuál.
Pøed každým použitím dùkladnì zkontrolujte kabel, pro zajištìní patøièné údržby a 
sterilizace (pokud je doporuèena).
V prùbìhu používání nemiøte svìtlem pøímo do oèí. Pacienti by mìli nosit ochranné 
brýle.

NEBEZPEÈÍ POŽÁRU: NEPOKLÁDEJTE LED SVÌTLO NA HOØLAVÉ 
OBJEKTY, KDYŽ JE ZAPNUTÉ.

UPOZORNÌNÍ:

•

•
•

V prùbìhu používání se pøístroj zahøívá. Zacházejte s ním opatrnì. Doporuèujeme 
pøístroj vypnout pøed tím, než s ním budete zacházet, nebo provádìt nastavení.
Zamezte pøímému kontaktu oèí se svìtlem.
Zamezte pøímému kontaktu svìtelného paprsku s oèima pacienta. Doporuèujeme, aby 
pacienti používali ochranné brýle.

BATERIE S OVLÁDÁNÍM A NABÍJEÈKA

•

•
•

•

Používejte pouze baterie s ovládáním a nabíjeèku dodávané s tímto systémem. 
Nepoužívejte je pro jiná èelová svìtla, vèetnì èelového LED svìtla Headband.
Pøístroj nerozebírejte, nemodifikujte, ani nezkratujte.
Neponechávejte pøístroj na horkých místech, jako uvnitø auta, nebo venku pøi horkém 
poèasí.
Nenechte pøístroj zvlhnout.



Klasifikace

•
•
•
•

•

Ochrana proti elektrickému šoku: II. tøída, vèetnì napájecího adaptéru.
Aplikované èásti: Bez aplikovaných èástí.
Ochrana proti škodlivému vniknutí vody: obvyklá IPXO.
Stupeò bezpeènosti v pøítomnosti hoølavých anestetických smìsí s kyslíkem nebo s 
oxidem dusíku.
Nevhodné pro použití v pøítomnosti hoølavých anestetických smìsí s kyslíkem nebo s 
oxidem dusíku.

Stejnosmìrný proud.

Datum výroby.

Støídavý proud.

Znaèka CE.

Vybavení II. tøídy.

Sériové èíslo.

Pozor! Pøeètìte si materiály 
dodávané s pøístrojem.

Podmínky pro použití Podmínky pro pøevoz a skladování

•
•
•

Teplota prostøedí v rozmezí 10 - 40°C.
Relativní vlhkost v rozmezí 30 - 75%.
Atmosférický tlak v rozmezí 70 - 106 kPa.

•
•
•

Teplota prostøedí v rozmezí -40 - 70°C.
Relativní vlhkost v rozmezí 10 - 100%.
Atmosférický tlak v rozmezí 50 - 106 kPa.

Údržba

•

•

•

Zamezte zauzlování a ohýbání kabelu v ostrých úhlech. Pøi takové manipulaci mùže 
dojít k poškození kabelu.
Zamezte kontaktu optiky èelového svìtla s tvrdými materiály. Mohlo by dojít ke vzniku 
škrábancù na povrchu. Škrábance snižují kvalitu osvìtlení.
Pokud se na silikonovém opletu objeví viditelné trhliny, nebo otvory, nelze již kabel 
používat a je tøeba neprodleného servisního zásahu.

Uložením systému na bezpeèném místì prodloužíte jeho životnost. Následující návod vám 
pomùže pøi udržování provozuschopného systému.

Èištìní

•
•

•
•

•
•

Nepoužívejte abrazivní èistièe.
Zaøízení otírejte pouze navlhèeným 
hadøíkem.
Zaøízení neponoøujte, ani neoplachujte.
Zaøízení dezinfikujte hadøíkem. Zaøízení 
musí být odpojeno od nabíjeèky.
Zaøízení nelze sterilizovat v autoklávu.
Pøed použitím se ujistìte, že zaøízení je 
zcela suché a chladné.

•

•

Pøed použitím se ujistìte, že pohybový 
senzor je zcela èistý.
Nenechte natéct vodu, nebo dezinfekci do 
okolí, nebo pøímo dovnitø konektorù na 
zadní stranì svìtla. Opatrné otírání 
navlhèeným hadøíkem je v poøádku.

Dodateèné zpùsoby èištìní pouze pro
systém èelového LED svìtla Eclipse.



Použití

•
•
•
•
•

•
•

•

•

PRVNÍ 3 CYKLY BATERII NABIJTE A ZCELA VYBIJTE. Tím dosáhnete optimálního výkonu.
Èas nabíjení (baterie) = zhruba 2 - 3 hodiny.
Maximální doba nepøetržitého provozu pøi plném nabití je zhruba 8 hodin.
LED svìtlo lze pøipnout k brýlím, nebo lupovým brýlím za použití patøièného nástavce.
Kabel lze pøichytit k obleèení za pomoci pøiložených spon tak, aby nepøekážel.

Vypínaè (1): Otoèením zapnete/vypnete svìtlo.
Intenzita osvìtlení (1): Posunutím pøepínaèe lze nastavit
intenzitu osvìtlení.
Zdíøka pro nabíjení (2): Po pøipojení nabíjeèky se nabíjí
baterie.
Indikátor úrovnì nabití baterie (3):
ZELENÁ = plnì nabito, ÈERVENÁ = nabíjí se, BLIKAJÍCÍ
ÈERVENÁ= chyba. Baterie a ovládání

Micro a Mini LED

Baterie a ovládání
Eclipse LED

Univerzální nabíjeèka

Funkce èelového LED svìtla Eclipse

•

•

Indikátor úrovnì nabití baterie (4):
ZELENÁ = 2 - 6 hodin, ÈERVENÁ = Ménì než 2 hodiny,
BLIKAJÍCÍ ÈERVENÁ = ménì než 1 hodina.

Vypínaè (5): Umístìte ruku pøed pohybový senzor pro zapnutí
svìtla. Opakovaným pohybem ruky svìtlo vypnete.
Poznámka: Spínaè na baterii musí být zapnutý, aby byla tato
funkce dostupná.

Poznámka ke kompozitùm vytvrzovaných svìtlem

•

•

Pøestože není pøi práci se svìtlem tuhnoucími kompozity doporuèeno pracovat s LED 
svìtlem, lze nastavit nižší intenzitu osvìtlení pro rychlou práci s materiálem, než dojde k 
jeho vytvrzení.
Použití odpovídajícího BAREVNÉHO FILTRU (oranžový filtr) je SILNÌ DOPORUÈENO pøi 
práci se svìtlem tuhnoucími materiály polymerujícími pod LED svìtlem.

UPOZORNÌNÍ:

• Nesprávné použití opaskové spony mùže 
vést k poškození produktu. Správné 
použití je vyobrazené na fotografiích níže.

• Nesprávné umístìní baterie mùže vést k 
poškození opaskové spony. Správné 
použití je vyobrazené na fotografiích níže.

Opasková spona pro baterii s ovládáním Umístìní baterie s ovládáním



Umístìní kabelu

Pøipojení/odpojení svìtelného adaptéru od lupových brýlí

Záruka

O-kroužky
Ponechte kabel

volný pro pohyb 

hlavy

Spona

Spona

Spona

O-kroužky

• Slabší kabel pøipevnìte k 
nožièce nasunutím obou
O-kroužkù na nožièku tak, jak 
je to vidìt na fotografii

Pøipojení kabelu
k nožièce brýlí

*Poznámka:O-kroužky jsou pøipojené ke kabelu LED

Nosníkový
adaptér

Sponový
adaptér

Závady pokryté zárukou - defekty materiálu a zpracování

•
•

Baterie 12 mìsícù - od data zakoupení.
Všechny ostatní èásti 12 mìsícù - od data zakoupení.

Závady nepokryté zárukou

•
•
•

•

Jakékoliv poškození pramenící z nesprávného použití, zacházení, nebo èištìní.
Jakékoliv poškození pramenící z nedodržení instrukcí a upozornìní.
Jakýkoliv pokus o opravu výrobku osobou, která k tomu nebyla oprávnìná firmou SurgiTel 
povede ke ztrátì záruky.
Poškození vzniklé bìžným opotøebením v prùbìhu životnosti pøístroje (LED, baterie).

Pokud váš pøístroj vykazuje známky poruchy pokryté zárukou a od jeho koupì neuplynulo 12 
mìsícù, SurgiTel provede opravu, výmìnu souèásti, nebo celého pøístroje bez požadování 
refundace. Pokud je u vašeho pøístroje potøeba provést servisní zásah v rámci záruky, prosím 
kontaktujte zákaznické centrum SurgiTel pro autorizaci dokumentù. Pøístroj zabalte do pevného 
kartonového obalu a zašlete výrobci. Obal oznaète reklamaèním RMA èíslem a pøiložte poznámku 
s popisem poruchy, vaše jméno, telefonní èíslo a zpáteèní adresu. Tato záruká vám poskytuje 
specifická práva. V závislosti na místì výskytu mùžete mít také další práva, která se liší stát od 
státu.

Telefonní èíslo pro USA: 800-959-0153 FAX: 734-662-0520

Divize General Scientific Corporation
77 Enterprise Drive - Ann Arbor, MI 48103-9503
E-mail: info@surgitel.com - www.surgitel.com
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