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Úvod

V této uživatelské příručce jsou uvedeny veškeré informace pro správné využití a pokyny pro použití a údržbu zařízení. Proto 

doporučujeme následující pokyny důkladně pročíst. Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována veškerá péče, 

nepřebírá výrobce EUREKO, s.r.o. jakoukoliv zodpovědnost vyplývající z použití tohoto materiálu jako takového. Totéž se 

vztahuje i na všechny fyzické i právnické osoby podílející se na přípravě tohoto dokumentu. Materiál je výlučným vlastnictvím 

společnosti EUREKO, s.r.o., která zakazuje jakoukoliv reprodukci, a to i částečnou, jakož i šíření tohoto materiálu, pokud k němu 

nedochází s jejím výslovným souhlasem. EUREKO, s.r.o. si vyhrazuje právo provádět vzhledové nebo funkční změny výrobku 

bez předchozího upozornění.

Díky za Vaše rozhodnutí pro EUREKO!

Váš nově zakoupený přístroj je reprezentantem spolehlivé technologie, důsledně splňující nejpřísnější výrobní 

stanovy firmy Eureko. 

Důležité informace k zajištění bezpečného provozu přístroje:

Dodržujte všechna varování a instrukce uvedené na tomto návodu.

Před použitím INRALAMPY INFRA 500  si nejdříve pozorně přečtěte tento návod k použití.
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Obsah balení

– Korpus lampy
– 3x 175 W IR zdroje
– Dálkové ovládání
– Mobilní aplikační stojan, spojovací komponenty
– Pojízdný podstavec
– Montážní návod
– Montážní klíč (imbus)

Mobilní aplikační stojan

Korpus lampy

Pojízdný podstavec

3x 175 W IR zdroje

Dálkové ovládání

Popis hlavních částí
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Popis a konstrukce

Přístroj je určen pro cílené prohřátí povrchových i hlubokých tkání pro lokální nebo celkovou aplikaci. Infračervený zářič – 
INFRALAMPA  je výkonné, naprosto nenáročné, mobilní a uživatelsky přívětivé řešení pro vaši každodenní profesionální praxi.

Stojan vám umožní nastavení ideální výšky pro terapii (obr. 1). Konstrukční řešení infrazářiče vám zajistí při vodorovné pozici 
lampy terapii pro pacienty vleže a při šikmém nastavení korpusu, terapii vsedě.

Jednotka s intuitivním ovládáním zajistí běžné a rychlé nastavení procedur pro standardní potřeby všech. Paměť 
s poslední procedurou vám ulehčí proces nastavení. Pro náročné uživatele nabídne 9 programů a plynulé předvolené změny 
intenzity výkonu během terapie.

Regulace výkonu zářiče může být automatická dle zvolených parametrů v programu, nebo ruční, kdy terapeut může kdykoliv 
zasáhnout.

Dálkové ovládání umožňuje pacientovi kdykoliv proceduru přerušit popřípadě následně spustit. Ukončení procesuje vyzařování 
je signalizováno zvukovou indikací.
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Obr. 1 - Výškové nastavení

Konstrukce
Sofistikované řešení celého Infračerveného zářiče – INFRALAMPY  vám zajistí jednoduchou a pohodlnou manipulaci pro kvalitní 
tepelnou terapii. Dobrou stabilitu garantuje spolehlivé a prostorové nenáročné řešení stojanu. Instalaci před prvním uvedením do 
provozu zvládne každý a nebude trvat déle než 10 minut.
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Určený účel použití

Infrazářič 525 W je aktivní zdravotnický prostředek, který se podílí na prevenci, léčbě nebo mírnění onemocnění přeměnou 
elektrické energie na elektromagnetické záření ve velikosti vlnové délky převážně větší než viditelné světlo a menší než 
mikrovlnné záření (tj. v tzv. infračerveném spektru) a usměrněním požadované dávky tohoto záření na určenou část těla 
pacienta

dále jen zařízení.

Klasifikace

Podle Přílohy IX Směrnice 93/42/EHS je zařízení klasifikováno jako Zdravotnický prostředek třídy I., aktivní, neinvazivní, 
nesterilní, určený pro dlouhodobé a pro opakované použití. Posouzení shody zařízení bylo provedeno podle Přílohy VII 
Směrnice 93/42/EHS.

Popis a použití

Zařízení, tj. Infrazářič 525 W – INFRA (je vyráběný v typovém provedení INFRA 500), je určen pro ohřev zdravotníkem určených 
částí lidského těla prostřednictvím infračerveného záření. Infračervený zářič je umístěn na mobilním stojanu, jehož podvozek je 
osazen kolečky pro usnadnění přemísťování.

Doba života

Zařízení má výrobcem stanovenou dobu života na 7 let, za předpokladu, že je zařízení udržováno v řádném bezpečnostně 
technickém stavu a že je zařízení provozováno v souladu s tímto návodem a pokyny jeho výrobce.

Technické informace

Zařízení je vyrobeno v souladu se Směrnicí 93/42/EHS (zák. č. 268/2014 Sb., NV č. 54/2015 Sb.) a v souladu 
s normou IEC 60601-1:2005 + IEC 60601-1:2005/Cor. 1:2006-12 (ČSN EN 60601-1 ed. 2).

Napájecí napětí: 1/N/PE/230 V AC/50 Hz.

Jištění přívodu: 10 A.

Připojení typu Y.

Elektrické pojistky zařízení: Zařízení je vybaveno elektrickými pojistkami (20x5 3,15A). Jejich popis 
a charakteristika je popsána na výrobním štítku zařízení, který se nachází na jeho zadní straně.

Typ baterie do dálkového ovladače: 3V CR2032.

Typ IR zdroje: PAR38 IR Red 175 W 320 V E27 ES, výrobce Philips.

Doporučené ochranné pomůcky: Ochranné brýle proti IR záření.
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Technické parametry

Počet IR zdrojů 3 × 175 W (525 W)

Nastavení časovače                                     1–90 min.

Výchozí hodnota časovače 10 min.

Maximální výkon 525 W (3 x 175 W)

Životnost IR zdrojů 5 000 hodin

Nastavení jazyka ano

Dálkové ovládání

Uložení programů do paměti 9 programů

Nastavení výkonu a směru

Nastavitelná výška u obou modifikací (obr. 5, strana 11) min. 1020 až max. 1420 mm

Rozměry základny stojanu 726 × 628 mm  

Výška základny stojanu 49 mm

Rozměry korpusu lampy 630 x 153 x 150 mm

Váha celé lampy netto 23,6 kg

Váha celé lampy brutto 32,2 kg

Váha jednotlivých částí: základna, stojan, korpus 11,3 kg / 4,6 kg / 7,7 kg

Rozměr kartonu 800 × 1120 x 380 mm 

Teplota okolí v provozu                        +10 °C až +40 °C

Relativní vlhkost vzduchu v provozu  30–75 %

Objednací číslo ET1004500

ano

ano
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Určený účel použití

Profil uživatele

Zařízení je určeno k použití min. středním zdravotnickým personálem, který 

– byl seznámen se zařízením (při úvodním zákonném školení),

– je seznámen s Návodem k použití pro zařízení,

– byl Odpovědnou organizací pověřen k použití zařízení,

– si je vědom následků nesprávného použití zařízení a je schopen takovému jednání předcházet.

Zařízení není určeno pro použití pacienty, nebo osobami se speciálními požadavky.

Profil pacienta

Zařízení je určeno k tomu, aby působilo (zářilo) na povrch pacientova těla, který nemá speciální požadavky a je ve věku od 
12 do 80 let. K záření nejsou určeny oči, otevřené rány a tkáně, které by expozice infračerveného záření negativně ovlivnilo.

Pokud pacient před aplikací záření ze zařízení vnitřně nebo zevně užil lék, musí zdravotnický personál posoudit účinky takového 
léku při současném vystavení pacienta infračervenému záření ze zařízení. Pokud by interakce použitého léku a infračerveného 
záření a toku tepelné energie mohla vyústit v negativní následky, nesmí být zařízení použito.

Požadavky na osoby provádějící servis, opravy a bezpečnostně technickou kontrolu

Provádět servis, opravu zařízení a / nebo jeho bezpečnostně technickou kontrolu smí pouze jeho výrobce nebo výrobcem 
prokazatelně autorizovaná odborná osoba, která

– byla seznámena s Návodem k použití pro zařízení,

– byla Odpovědnou organizací pověřena k dané činnosti.

Požadavky na osoby provádějící revize a elektrické kontroly

Elektrické revize a elektrické kontroly smí u zařízení provádět pouze osoba s místně platným relevantním oprávněním 
a odborností pro zdravotnické elektrické přístroje, která

– byla seznámena s Návodem k použití pro zařízení,

– byla Odpovědnou organizací pověřena k dané činnosti.
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Všeobecné bezpečnostní pokyny

– Nemodifikujte zařízení bez prokazatelného povolení od jeho Výrobce.

– Uživatel je povinen průběžně kontrolovat hodnoty zobrazené na displeji umístěném na korpusu hlavy.

– Zařízení odstavte ihned z použití v případě zjištění jeho poškození / nesprávného zobrazení hodnot na displeji nebo i jen 
v případě podezření na jeho poškození a předejte jej oprávněné osobě k posouzení, případně k opravě.

– Pro opravy zařízení a výměny jeho částí používejte pouze originální díly jeho výrobce, nebo díly jím prokazatelně 
schválené.

– Před pojížděním se zařízením si musí uživatel ověřit, že v plánované dráze pohybu není překážka, případně jiné 
nebezpečí, jež by mohlo způsobit ohrožení osob, zvířat nebo by mohlo způsobit škody na majetku.

– Při použití zařízení je zakázáno s ním zároveň pojíždět, nebo jej přemísťovat na jiné místo. Se zařízením pojíždějte až 
po jeho vychladnutí.

– Nikdy nezasouvejte předměty jakéhokoliv druhu do perforace a štěrbin přístroje, neboť se mohou dotknout nebezpečného 
napětí nebo vyvolat zkrat - způsobí požár.

– Zařízení může být provozováno jen s typem napájecího zdroje uvedeným na štítku. Nejste-li si jisti typem napájení, 
poraďte se s místním rozvodným závodem.

– Otevření nebo odstranění krytu se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům. Nesprávné opětné sestavení 
zařízení může být při jeho následném použití příčinou elektrického výboje.

– V následujících případech odpojte zařízení z elektrické zásuvky a neprodleně nás kontaktujte:

- jsou-li napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny

- jestliže vám zařízení spadlo nebo byl poškozen ovládací panel se spínačem

- jestliže zařízení vykazuje výrazné změny v jeho provozu

– Vidlice přívodního kabelu musí být vždy pro uživatele dostupná.

– Při čištění zařízení nepoužívejte proud vody, neboť by mohl proniknout a elektrickým částem zařízení, které jsou pod 
nebezpečným napětím.

– Zařízení nesmí být použito pro jiný účel, než pro který je určeno.

– Zařízení musí být provozováno v souladu s tímto návodem, pokyny jeho výrobce a s ostatními obecně platnými předpisy 
platnými pro elektrické zařízení.

– Instalace zdravotnického prostředku je prováděna uživatelem (dle návodu na použití).

– Dbejte opatrnosti při manipulaci s korpusem hlavy, může dojít k popálení v důsledku tepelné energie uvolněné při záření.

– Při chybném nastavení hodnot záření (délka expozice, intenzita záření a poloha korpusu hlavy) může dojít k popálení 
pacienta a / nebo terapeuta. Vždy si před použitím pečlivě zkontrolujte nastavené hodnoty záření a polohu korpusu hlavy 
a při použití dále vše průběžně kontrolujte.

– Pokud dojde v průběhu terapie k přerušení dodávky elektrické energie, zůstane zařízení po obnovení dodávky v základním 
menu. V takovém případě odpojte zařízení od sítě a na jeho připojení do sítě vyčkejte, až bude dodávka elektrické energie 
obnovena.
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Podmínky okolí

Podmínky okolí při použití

Zařízení je určeno pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3

K: Klimatické podmínky pro prostředí 3K3

rozsah pracovních teplot + 10 °C až + 40 °C

atmosférický tlak 1050 až 700 hPa (≈ 0 až 3000 mnm)

rozsah relativní vlhkosti vzduchu < 75%, 10 dní v roce 95% při +40°C

v ostatních dnech příležitostně 85% bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu

Z: Zvláštní podmínky 3Z1 (tepelné záření zanedbatelné)

B: Biologické podmínky 3B1 (bez přítomnosti flóry a fauny)

C: Chemické podmínky 3C1

S: Mechanické aktivní látky 3S1

M: Mechanické podmínky 3M1

Intenzita okolního osvětlení od 215 do 1500 lx.

Popis prostředí včetně hygienických požadavků:
 - umístění zařízení mimo negativní dosah zdrojů tepla

- profesionální použití ve zdravotnictví s možností čistit a desinfikovat vnější povrchy 
- použití zařízení bez mechanického poškození (např. pádem, nárazem, apod.)

Podmínky okolí při skladování

Zařízení lze skladovat pouze v místech zcela chráněných proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle EN 60721-3-1

K: Klimatické podmínky pro prostředí 1K3

rozsah přepravních teplot 0°C až +50°C

rozsah relativní vlhkosti vzduchu < 75%, 10 dní v roce 95% při +40°C

v ostatních dnech příležitostně 85% bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu

Z: Zvláštní podmínky 1Z1 (tepelné záření zanedbatelné)

B: Biologické podmínky 1B1 (bez přítomnosti flóry a fauny)

C: Chemické podmínky 1C1L

S: Mechanické aktivní látky 1S1

M: Mechanické podmínky 1M1

Podmínky okolí při dopravě

Zařízení musí být při přepravě chráněno proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle EN 60721-3-2

K: Klimatické podmínky pro prostředí 2K3

rozsah přepravních teplot 0 °C až + 50 °C

rozsah relativní vlhkosti vzduchu < 75%, 10 dní v roce 95% při + 40 °C

v ostatních dnech příležitostně 85% bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu

Z: Zvláštní podmínky 2Z1 (tepelné záření zanedbatelné)

B: Biologické podmínky 2B1 (bez přítomnosti flóry a fauny)

C: Chemické podmínky 2C1

S: Mechanické aktivní látky 2S1

M: Mechanické podmínky 2M1
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Montáž

1. krok
Na pojízdnou základnu nasuneme stojan (obr. 2a) a dvěma šrouby důkladně utáhneme spoj tak, aby byl stabilní (obr. 2b).

Obr. 2a Obr. 2b

2. krok
Do vrchního dílu sestaveného stojanu nasuneme korpus lampy s nerezovým trnem a dotáhneme plastovou matici (obr. 3). 

Upozornění: Aby byl zajištěn mechanický chod lampy, musí být gumová podložka mezi stojanem a korpusem lampy. 

3. krok
Zařízení napojíme do sítě a síťový vypínač na zadní straně zářiče dáme do polohy I. Takto bude infralampa připravena pro 

provoz v pohotovostním režimu. 

Obr. 3

Nerezová
podložka

Gumová
podložka
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Ukázka aplikací

Aplikace v leže:

Čyři ukázky aplikace suchého tepla pomocí INFRA 500.

Aplikace v sedě:

Aplikace v leže – A

Aplikace v leže – B

Aplikace v sedě – A

Aplikace v sedě – B
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Uvedení zařízení do provozu

1) První spuštění

1.1. Zapojte sítový konektor do zdířky na zadní straně infralampy (A).

1.2. Zapojte vidlici do zásuvky 230 V.

1.3. Zapněte síťový vypínač na zadní straně infralampy (B).

Obr. A

Obr. B

2.1. Úvodní obrazovku vystřídá volba jazyku. Otáčením ovládacího prvku nastavte požadovaný jazyk a krátkým stiskem 
potvrďte (toto nastavení je možné provést jen při prvním spuštění a v sekci programování kapitola 5.4.1., nebo resetem 
5.6., s kterým se dostanete do továrního nastavení programů 1–9.

3.1. Program 1 – tento program je určen pro rychlé a snadné používání infralampy, program si pamatuje poslední nastavené 
hodnoty, které se dají velmi rychle a snadno změnit.

2) Režim inicializace a nastavení jazyka

3) Rychlý start

INFRA 500

ČEŠTINA

English

Deutsch

----------------

TERAPIE P1 START

Čas      30 min.

Intenzita  100%

Zdroje
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Uvedení zařízení do provozu

3) Rychlý start

3.1.1. Krátkým stiskem aktivujete poslední nastavené hodnoty a přístroj je připraven k spuštění. 

3.1.2. Krátký stisk – start procedury (rekapitulace z 3.1.1.), v průběhu terapie krátkým stiskem zvolíte pauzu, 
opětovným krátkým stiskem pokračování. Dlouhý stisk – návrat na 3.1.

3.2. Změna nastavených hodnot, změna přednastavených programů.

3.2.1. Pootočením na volba programu a stisknutím ovládacího prvku nastavíte program P1–P9 (pokud 
byly programy P2–P9 uloženy kapitola 5.1.1.).

3.2.2. Potvrzením programu P1 následuje volba času aplikace 1–90 min potvrzením následuje volba intenzity 
zdroje potvrzením následuje volba zdroje (kolik lamp bude prohřívat) následným potvrzením je přístroj 
připraven k spuštění.

TERAPIE P1 START

Čas      30 min.

Intenzita  100%

Zdroje

TERAPIE P1 START

Čas      30 min.

INTENZITA  100%

Zdroje

TERAPIE P1 START

Čas      30 min.

Intenzita  100%

ZDROJE

TERAPIE P1 START

ČAS      30 min.

Intenzita  100%

Zdroje

ČAS

30 min.

INTENZITA

100 %
ZDROJE

PROGRAM

2

Čas      30 min.

Intenzita  100%

Zdroje

VOLBA PROGRAMU

PROGRAM 30 min.
%

ČAS 29:51
1001

PROGRAM 30 min.
%

ČAS 29:51
1001

Terapie

ČAS 29 min
Menu

PROGRAM
2

zdroj

VOLBA
PROGRAMU

30 min.
%

ČAS 29:46
100

PAUZA
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Uvedení zařízení do provozu

3) Rychlý start

3.2.3. Krátký stisk – start procedury.
3.2.4. Programy 2–9 se samostatně nastavují v sekci programování a není možno je v provozním režimu 

měnit, je možné je pouze aktivovat. Nastavením programu P2–P10 a potvrzením je přístroj připraven 
ke spuštění.

3.2.5. Krátký stisk – start procedury.

4.1. Během procedury lze otáčením ovládacího prvku měnit výkon zdrojů a krátkým stiskem aktivovat pausu, 
dlouhým stiskem lze celou proceduru ukončit. Pokud změníte výkon zdrojů i u přednastavených programů 
dojde ke zrušení přednastavených výkonu a procedura bude dokončena ve Vámi nastaveném výkonu zdrojů 
pouze zůstane zachován čas dle programů.

4) Procedura

4.2. Ukončení procedury je oznámeno tónem a infralampa je připravena k další proceduře 3.1., pokud přístroj 
nebude delší dobu aktivován přejde automaticky do úsporného režimu z tohoto režimu je návrat krátkým 
stiskem ovládacího prvku.

5.1. Program krátkým stiskem potvrdíte.

5.1.1. Otáčením ovládacího prvku vyberete číslo programu, krátkým stiskem potvrdíte.
5.1.2. V první časové značce nastavíte čas prvního úseku, krátkým stiskem potvrdíte, nastavíte výkon, 

krátkým stiskem potvrdíte.

5) Nastavení parametrů v programu 2–9

30 min.
%

ČAS 29:46
100

PAUZA

PROGRAM
2

1

2

3

4

02 min

05 min

04 min

10 min

40%

60%

85%

55%

PROGRAM
2

40%

60%

85%

55%

1

2

3

4

02 min

05 min

04 min

10 min

PROGRAM
2

40%

60%

100%

60%

1

2

3

4

02 min

05 min

04 min

10 min

ČAS 15 min

PROGRAM
2

zdroj

40%

60%

100%

60%

1

2

3

4

02 min

05 min

04 min

10 min

ČAS 21 min

zdroj

ČAS 21 min

zdroj

ČAS 15 min

zdroj

ČAS 15 min

PROGRAM
2

zdroj

40%

60%

100%

60%

1

2

3

4

02 min

05 min

04 min

10 min

ČAS 15 min

PROGRAM
2

zdroj

START

Návrat

Datum: 15.4.2015
Počet stran: 23

Revize: 5
Vydání: 4

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO s.r.o.
Podhorská 967/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po–pá: 8:00–16:00 hod.
Letní provoz: po–pá: 8:00–15:30 hod
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz

Strana 15/23

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Uvedení zařízení do provozu

5.1.3. Krátký stisk – start procedury.
5.1.4. Programy 2–9 se samostatně nastavují v sekci programování a není možno je v provozním režimu 

měnit, je možné je pouze aktivovat. Nastavením programu P2–P10 a potvrzením je přístroj připraven 
ke spuštění.

5.2. Nastavení jazyka

5.2.1. Krátkým stiskem aktivujete výběr jazyku, otočením vyberete jazyk a krátkým stiskem potvrdíte.

5) Nastavení parametrů v programu 2–9

5.2.2. Krátkým stiskem aktivujete reset, otočením otáčením a potvrzením nastavíte kód pro obnovu továrního 
nastavení, kód znovu potvrdíte a v přístroji se aktivuje tovární nastavení.

5.3. Servis – pouze pro odborný zásah

5.4. Návrat – krátkým stiskem aktivujete návrat do provozního režimu 3.1.

5.5 Reset – po zapnutí přístroje držte dlouze ovládací prvek dokud se nedostanete 
na nabídku jazyka. Resetem jste vrátili jednotku do továrního nastavení.

ČEŠTINA

English

Deutsch

----------------

Programy

JAZYK

Servis

Návrat

Programy
Jazyk

SERVIS

Návrat

JAS

Hlášení

Návrat

Jas

HLÁŠENÍ

Návrat

NASTAVENÍ

JASU

AKT.TEPLOTA

POČET PŘEHŘÁTÍ

HODINY CELKEM

L1

28

0

0

0 L2 0 L3 0 

Jas

Hlášení

NÁVRAT
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1. krok 
Zařízení odpojíme ze sítě tak, že vytáhneme vidlici s kabelem ze zásuvky a křížovým šroubovákem povolíme 
ochranné mřížky žárovek (obr. 4a, 4b). 

2. krok
Vyměníme žárovku, upevníme nazpět ochranou mřížku (obr. 4c) a zasuneme vidlici s kabelem do zásuvky.

Výměna žárovek

Upozornění: dbejte vždy při jakémkoliv zásahu (výměna žárovky, servis, revize) na správnou polohu 
mřížky (obr. 5a) vůči žárovce. 

Obr. 4a Obr. 4b Obr. 4c

Správná poloha mřížky: Špatná poloha mřížky:

Obr. 5a

Obr. 5b
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Čištění a desinfikování

POZOR! Zařízení se nesmí čistit nebo desinfikovat přímou nebo tlakovou kapalinou.

Zařízení čistěte a desinfikujte po každém použití, tím prodlužujete životnost a účinnost zařízení. Před započetím 
čištění nebo desinfikování se přesvědčte, že jste zařízení odpojili od elektrického proudu. Vždy vypněte hlavní přívod 
k zařízení!

Čistěte a desinfikujte zařízení až po vychladnutí všech jeho částí na pokojovou teplotu.

Čištění a desinfikování zařízení provádějte v souladu s platnými interními pokyny, v souladu s pokyny uvedenými 
v tomto dokumentu a v souladu s pokyny uvedenými v návodech čistících a desinfekčních prostředků.

Zařízení čistěte a desinfikujte před jeho uvedením do použití s dále po každém použití, min. 1 / 24 hodin.

K čištění a desinfikování uživatelem jsou určeny přístupné vnější povrchy zařízení.

Nepoužívejte agresivní nebo korosivní čisticí prostředky.

Postup čištění / desinfikování:

1. Na čistý hadřík naneste čisticí nebo desinfekční prostředek.

2. Otřete vnější povrchy zařízení tímto vlhkým hadříkem - nikoliv mokrým.

3. Postup opakujete, až do úplného odstranění nečistot.

4. Závěrem setřete aplikovaný čisticí nebo desinfekční prostředek z vnějších povrchů zařízení čistým hadříkem 
(bez čisticího prostředku).

Výběr vhodných čistících a desinfekčních přípravků

Přístupné části čistěte pomocí neutrálního čisticího prostředku s obsahem tenzidů, jako např. tekuté mýdlo. 
Nepoužívejte abrazivní, žíravé nebo na bázi ředidel založené čističe, nebo čističe s obsahem nafty, aldehydu nebo 
alkoholu.

Vždy používejte čisticí prostředky v takové koncentraci, aby žádné tekutiny nemohly proniknout do vnitřních částí 
zařízení.

POZOR! Riziko poškození v důsledku použití nesprávných dezinfekčních prostředků! 

Nepoužívejte dezinfekční prostředky obsahující chloridy nebo halogenidy.

Používejte pouze dezinfekční prostředky s minimálním obsahem alkoholu.

Dezinfekční prostředky obsahující chloridy, halogenidy nebo alkohol mohou poškodit povrch nebo plastové části 
zařízení.

Vždy používejte dezinfekční prostředky v takové koncentraci, aby žádné tekutiny nemohly proniknout do zařízení.

Údržba a oprava

Za běžnou údržbu prováděnou uživatelem je považována vnější kontrola zařízení, kontrola jeho funkčnosti, čištění 
a desinfikování zařízení.

Oprava

Jako náhradní díly používejte pouze originální díly Výrobce nebo díly jím prokazatelně schválené.

Průběžně kontrolujte technický stav zařízení.

Nebezpečí snížení funkčnosti zařízení nebo ohrožení zdraví pacienta a osob v jeho okolí.

Dodržujte předepsané pokyny k údržbě a opravě uvedené v tomto dokumentu.
Varování
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Odborný servis a údržba

1) Demontujte lampu ze stojanu a položte na stůl. 2) Křížovým šroubovákem povolte ochranné mřížky 
a odšroubujte žárovky.

Obr. 6

Obr. 7

3) Stranovým klíčem ve vnitřním prostoru lampy povolte 
4 ks šroubů (obr. 8).

4) Vysuňte jednotku z lampy a tlakovým vzduchem                          
opatrně vyfoukejte vysunutou část jednotky (obr. 9).

5) Před zasunutím jednotky nazpět do korpusu důkladně 
vysajte případný prach a nečistoty z vnitřního prostoru 
pro jednotku. 

6) Zkontrolujte zasunutí konektoru z jednotky do korpusu 
a zašroubujte jednotku do korpusu (obr.10)    .                                              

7) Důkladně vysajte a zbavte se prachu a nečistot ve 
vnitřním prostoru pro žárovky. 

8) Očištěné žárovky spět našroubujte společně 
s ochranou mřížkou a zkontrolujte správnou 
a bezpečnou funkci zařízení (obr 11).

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10 Obr. 11
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Bezpečnostně technická kontrola (BTK)

Zařízení musí být pravidelně 1 ročně podrobeno BTK, kterou smí vykonávat pouze Výrobce nebo Výrobcem prokazatelně 
autorizovaná odborná osoba; po uplynutí doby života musí být zařízení podroben BTK pravidelně každých 6 měsíců.

Obr. 12

Obr. 13

Elektrická kontrola
Na zařízení provádějte pravidelné elektrické 
kontroly 1x ročně, včetně vyčištění a případného 
dotažení tří spojů.

Elektrická revize
Výrobce dále upozorňuje na pravidelné provádění revizí elektrického zařízení v doporučených periodách 1x za 
2 roky a v rozsahu dle relevantních místně platných předpisů pro zdravotnické elektrické přístroje po celou dobu jeho použití; 
tyto elektrické kontroly a revize smí provádět k tomu místně odborně způsobilá osoba seznámená s tímto návodem a pověřená 
k dané činnosti Odpovědnou organizací.

V případě zjištění poškození zařízení nebo podezření na jeho poškození, zařízení odstavte ihned z použití a neprodleně 
informujte Výrobce, nebo Výrobcem prokazatelně autorizovanou odbornou osobou určenou pro jeho servis a opravu, pro 
zjednání nápravy.

Součástí bezpečnostně technické kontroly je:
 1) Kontrola kloubového spoje případně jeho 

dotažení (obr. 12).
 2) Kontrola spoje korpusu a stojanu respektive 

kontrola silného dotažení plastové matice 
s podložkou. Popřípadě dotažení, které je 
nezbytně nutné pro správnou a bezpečnou 
funkci infrazářiče v poloze pro sedícího klienta 
(str. 13).

 3) Kontrola spoje stojanu se základnou, 
popřípadě dotažení (obr. 13).

 4) Kontrola a vyčištění lampy (postupujte dle 
kapitoly 'Odborný servis'; strana 20).
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Likvidace zařízení

Zařízení nelikvidujte společně se směsným komunálním odpadem. Zařízení je vyrobeno v souladu s RoHS 1 
a RoHS 2. Před likvidací proveďte celkovou očistu zařízení dle pokynů uvedených v tomto dokumentu. 
Následně musí vlastník zařízení posoudit, zda nebyl v průběhu použití kontaminován nebezpečnými látkami 
a s ohledem na toto posouzení provést jeho likvidaci.

Podle Směrnice WEEE vezme výrobce zařízení dodané v rámci EU zpět, pokud nebylo kontaminováno 
nebezpečnými látkami. Při samostatné likvidaci předejte zařízení pouze osobě oprávněné nakládat s daným 
druhem odpadu a / nebo jej likvidovat. Při likvidaci zařízení postupujte podle místně platných právních 
předpisů.

Odstraňování poruch

Příznaky Řešení

Lampa nesvítí Jednotka bez známky provozu - zkontrolujte, zda je funkční zásuvka 
a správně zasunutý konektor v jednotce.

Žárovka nesvítí Zkontrolujte, zda žárovka není povolená popřípadě jestli není v ovládací 
jednotce vypnutá. 

Něco nefunguje Restartujte celou lampu - viz str. 10 (odstavec 5.5).

Nefunguje dálkové ovládání Žádná reakce na dálkové ovládání - vyměňte baterku.

Lampa nezůstává v potřebné poloze Je potřeba dotáhnout stranovým klíčem kloub u jednotky.
Když lampa pro aplikaci v sedě nedrží šikmou polohu: je potřeba nejprve 
povolit imbusový kontra šroub v plastové matici. Plastovou matici velmi 
silně ručně dotáhnout. A pak dotáhněte imbusový kontra šroub. 

V případě přetrvávajících problémů kontaktujte naše 
servisní oddělení na telefonním čísle 608 967 448.
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Roční revize – záznam

Kontrola / Datum
Provedení kontroly označte OK

Vyčištění jednotky

Vyčištění prostoru pro jednotku

Vyčištění prostoru pro žárovky

Kontrola řádného zapojení napájecího 
kabelu

Funkce Infrazářiče

Ochranné uzemnění

Zemní ztrátový proud

Kontrola tří spojů a jejich správné 
mechanické funkce

Podpis pracovníka 
vykonávajícího roční revizi

Kontrola / Datum
Provedení kontroly označte OK

Vyčištění jednotky

Vyčištění prostoru pro jednotku

Vyčištění prostoru pro žárovky

Kontrola řádného zapojení napájecího 
kabelu

Funkce Infrazářiče

Ochranné uzemnění

Zemní ztrátový proud

Kontrola tří spojů a jejich správné 
mechanické funkce

Podpis pracovníka 
vykonávajícího roční revizi
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