
OŒWIETLACZ CZO£OWY BOB OM 250x2

INSTRUKCJA OBS£UGI

UWAGA:
K¹t pochylenia optyki oœwietlaj¹cej reguluje siê na zawiasie (8) 
po poluzowaniu nakrêtki (9).

III. WYKORZYSTANIE LUP BEZ 
ŒWIAT£OWODU.

Wyregulowaæ opaskê jak w punkcie I.1.
Lupy zabiegowe wraz z belk¹  wsporcz¹ zamocowaæ na
gwintowanym bolcu szyny wspornika (5) przy pomocy 
dodatkowej nakrêtki (13).

I. WYKORZYSTANIE LUP Z OŒWIETLENIEM 
ŒWIAT£OWODOWYM.

1. Regulacja opaski.
  - wyregulowaæ obwód opaski poprzez wciœniêcie pokrêt³a(1)

 i jego obrót,
  -  wyregulowaæ g³êbokoœci osadzenia poprzez dopasowanie zaczepu (2).
2. Lupy zabiegowe (3) wraz z belk¹ wsporcz¹ (4) zamocowaæ na 

gwintowanym bolcu szyny wspornika (5) i dokrêciæ wraz
z optyk¹ oœwietlaj¹c¹ (6) przy pomocy pokrêt³a (7).

3. Szynê wspornika wraz z lupami i optyk¹ oœwietlaj¹c¹ zamocowaæ na 
zawiasie (8) przy pomocy nakrêtki (9).

4. Os³onê œwiat³owodu wpi¹æ do zaczepów mocuj¹cych (10).
5. Ustawiæ lupy (3) na wysokoœci oczu poluzowuj¹c nakrêtkê (9)

 i przesuwaj¹c szynê wsporcz¹ (5).
6. Dopasowaæ po³o¿enie lup do rozstawu Ÿrenic poprzez poluzowanie 

nakrêtek (11) i przesuw lup na belce wsporczej.
7. Przed zabiegiem odci¹¿yæ g³owê operatora przypinaj¹c œwiat³owód do 

fartucha przy pomocy zaczepu (12).

K¹t pochylenia lup reguluje siê na zawiasie (8) po poluzowaniu
nakrêtki (9).

II. WYKORZYSTANIE OŒWIETLENIA BEZ LUP.
1. Wyregulowaæ opaskê jak w punkcie I.1.
2. Optykê oœwietlaj¹c¹ (6) zamocowaæ na gwintowanym bolcu wspornika 

(5) i dokrêciæ przy pomocy pokrêt³a (7).
3. Szynê wspornika wraz z optyk¹ oœwietlaj¹c¹ zamocowaæ na zawiasie (8) 

przy pomocy nakrêtki (9).
4. Os³onê œwiat³owodu wpi¹æ do zaczepów mocuj¹cych (10).
5. Przed zabiegiem odci¹¿yæ g³owê operatora przypinaj¹c œwiat³owód do 

fartucha przy pomocy zaczepu (12).

UWAGA:!

!



1. Pokrêt³o regulacji obwodu opaski.
2. Zaczep regulacji g³êbokoœci osadzenia 
opaski.
3. Lupy zabiegowe.
4. Belka wsporcza .
5. Szyna wspornika.
6. Optyka oœwietlaj¹ca.
7. Pokrêt³o.
8. Zawias.
9. Nakrêtka mocuj¹ca.
10. Zaczep mocuj¹cy.
11. Nakrêtki lup.
12. Zaczep os³ony œwiat³owodu.
13. Dodatkowa nakrêtka.
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