


Instrukcja obs³ugi

WARUNKI BEZPIECZEÑSTWA OBS£UGI

! �ród³o œwiat³a zimnego nale¿y:
- zasilaæ z gniazd sieciowych wyposa¿onych w bolec uziemiaj¹cy,
- ustawiaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy swobodn¹ wymianê powietrza wokó³ obudowy,  z dala od        
materia³ów wra¿liwych na ciep³o.

! Nale¿y unikaæ za³amywania œwiat³owodu; przy transporcie œwiat³owód powinien byæ od³¹czany 
od gniazda wejœciowego.

! Nale¿y unikaæ patrzenia bezpoœrednio na Ÿród³o œwiat³a przez gniazdo wejœciowe œwiat³owodu 
oraz na koñcówkê œwiec¹cego œwiat³owodu.

! Natychmiast wy³¹czyæ urz¹dzenie z sieci, je¿eli stwierdzimy ¿e:
- wentylator ch³odz¹cy nie obraca siê,
- manipulatory s¹ niesprawne.

! P³yta czo³owa w okolicy wejœcia œwiat³owodu mo¿e byæ gor¹ca po d³ugim czasie u¿ytkowania 
Ÿród³a œwiat³a.

OBS£UGA URZ¥DZENIA

! Pod³¹czyæ Ÿród³o œwiat³a do sieci najpierw wk³adaj¹c przewód sieciowy do gniazda z ty³u 
obudowy, a nastêpnie wtyczkê do gniazdka sieciowego z bolcem uziemiaj¹cym.

! Do³¹czyæ œwiat³owód (2) do gniazda wejœciowego TOR 1 (17).
! Drug¹ koñcówkê œwiat³owodu prze³o¿yæ przez rêkojeœæ (11), a nastêpnie przy³¹czyæ do gniazda 

przy³¹czeniowego (4) g³owicy œwiat³owodowej (3).
! Rêkojeœæ (11) zamocowaæ na gnieŸdzie (4) za pomoc¹ pokrêt³a (12).
! Na króciec (5) nacisn¹æ wê¿yk gumowy pompki insuflacyjnej (10).
! Tubus (8) nakrêciæ na z³¹cze (6) [mo¿liwe jest stosowanie tubusów jednorazowych (13)].
! Obturator (9) w³o¿yæ przez g³owicê (3) do oporu i trzymaj¹c rektoskop za rêkojeœæ 

przytrzymywaæ obturator kciukiem.
! Za³¹czyæ Ÿród³o œwiat³a w³¹cznikiem sieciowym (14).
! Rektoskop jest gotowy do aplikacji.
! Po zaaplikowaniu nale¿y wyj¹æ obturator (9) i pokrêt³em (16) dobraæ wymagane natê¿enie 

oœwietlenia.
! W razie potrzeby u¿ycia pompki insuflacyjnej (10) nale¿y do g³owicy (3) dokrêciæ okular (7), 

który uszczelnia g³owicê œwiat³owodow¹, a jednoczeœnie daje powiêkszenie obserwowanego 
pola 1.5x.

! W przypadku przepalenia siê ¿arówki prze³o¿yæ wtyk œwiat³owodu do gniazda TOR2 (18),
a nastêpnie nacisn¹æ przycisk START TOR (15) na p³ycie czo³owej Ÿród³a. 

WARUNKI STERYLIZACJI I KONSERWACJI REKTOSKOPU

! �ród³o œwiat³a zimnego nale¿y czyœciæ miêkk¹ lekko wilgotn¹ œciereczk¹ z dodatkiem œrodków 
myj¹cych, a nastêpnie dezynfekuj¹cych. 
Przed przyst¹pieniem do tej czynnoœci Ÿród³o nale¿y bezwzglêdnie od³¹czyæ od sieci!

! Œwiat³owód mo¿na przecieraæ wszelkimi dostêpnymi detergentami, a nastêpnie sterylizowaæ 
wszystkimi dostêpnymi metodami. Najbardziej zalecan¹ jest jednak sterylizacja gazowa. 
Nale¿y uwa¿aæ, aby manipuluj¹c œwiat³owodem nie spowodowaæ naciêcia zewnêtrznej pow³oki 
silikonowej. Dostanie siê jakiegokolwiek œrodka p³ynnego do wnêtrza mo¿e spowodowaæ 
nieodwracalne zniszczenie w³ókien optycznych.

! Podobnie jak ze œwiat³owodem nale¿y postêpowaæ przy myciu i sterylizacji z wziernikami 
rektoskopowymi.
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1- Ÿród³o œwiat³a  zimnego 2x100W 7- okular powiêkszaj¹cy 1.5x
2- œwiat³owód 1,8m 8- tubus wielorazowego u¿ytku
3- g³owica œwiat³owodowa 9- obturator
4- króciec przy³¹czeniowy œwiat³owodu 10- pompka insuflacyjna
5- króciec przy³¹czeniowy pompki 11- rêkojeœæ

insuflacyjnej 12- pokrêt³o rêkojeœci
6- gwint przy³¹czeniowy tubusów 13- tubus jednorazowy (sterylny)

14- wy³¹cznik sieciowy O/I 19- gniazdo przewodu zasilaj¹cego
15- prze³¹cznik torów œwietlnych Start Tor 2 20- gniazdo bezpiecznikowe
16- regulator natê¿enia oœwietlenia Przes³ona 21- tabliczka znamionowa
17, 18- wejœcia do pod³¹czenia œwiat³owodów 

TOR 1, TOR 2
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Instrukcja obs³ugi

TYPOWE USZKODZENIA I SPOSOBY ICH USUWANIA

WYMIANA BEZPIECZNIKA SIECIOWEGO

- wyj¹æ wtyczkê sieciow¹ przewodu zasilaj¹cego z gniazda sieciowego,
- odkrêciæ mocowanie bezpiecznika z gniazda (20),
- wymieniæ wk³adkê bezpiecznika na now¹ o tych samych parametrach,
- zakrêciæ pokrywê gniazda bezpiecznika.

WYMIANA ¯ARÓWKI

- wyj¹æ wtyczkê sieciow¹ przewodu zasilaj¹cego z gniazda sieciowego,
- odkrêciæ cztery œruby mocuj¹ce pokrywê obudowy,
- zdj¹æ ekran os³aniaj¹cy tory optyczne,
- podwa¿aj¹c sprê¿yny utrzymuj¹ce ¿arówkê w gnieŸdzie toru optycznego wyj¹æ ¿arówkê 

wraz z przewodami,
- wyj¹æ ¿arówkê z gniazda elektrycznego na przewodach,
- w odwrotnej kolejnoœci za³o¿yæ now¹ ¿arówkê (powinna posiadaæ dok³adnie te same 

parametry)
- zamontowaæ ekran i pokrywê obudowy.
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OBJAWY

nie daje siê za³¹czyæ
brak oœwietlenia

brak œwiat³a w 
ustawionym torze, 
wentylator pracuje

nie pracuje wentylator, 
¿arówki œwiec¹

PRZYCZYNA

przepalony bezpiecznik

przepalona ¿arówka

uszkodzony wentylator

SPOSÓB NAPRAWY

wymieniæ bezpiecznik

wymieniæ ¿arówkê

naprawia serwis

DYSTRYBUTOR
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