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Předmluva 

Děkujeme vám za zakoupení kolposkopu YDJ-II LED. Aby nedošlo k poškození 

Vašeho produktu nebo ke zranění Vás či dalších osob, přečtěte si následující 

bezpečnostní opatření před prvním použitím tohoto zařízení.  

 

1. Účel použití 
Kolposkop YDJ-II LED je univerzální zařízení pro operativní a diagnostické lékařské 

použití. Je vhodný pro osvětlení a zvětšení zorného pole zákroku s možností 

manuálního nastavení zvětšení, zaostření a zaměření zorného pole. Kolposkop smí 

používat pouze autorizované osoby pro lékařské převážně gynekologické účely, jak 

je uvedeno v této příručce. Při správném způsobu použití zařízení nedochází ke 

kontaktu pacienta a kolposkopu. 

 

2. Bezpečnostní opatření 
Kolposkop smí být používán pouze způsobem, který je popsán v této příručce.  

2.1 Při vybalování kartonu dávejte pozor, aby šipky na krabici směřovali vzhůru. Při 

manipulaci opatrně, aby se zabránilo poškození. 

2.2 Nepoužívejte tento přístroj v prostředí náchylný k požáru a výbuchu nebo tam, kde 

je mnoho prachu a vysoká teplota. Použijte přístroj v čistém a suchém prostředí. 

2.3 Používejte náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem.  

2.4 Vadné pojistky nahrazujte pouze pojistkami shodného typu (jmenovité napětí, 

jmenovitý proud, vypínací charakteristiky).  

2.5 Kolposkop YDJ-II LED spadá do bezpečnostní třídy I 

2.6 Používejte pouze síťovou zástrčku a zásuvku opatřenou ochranným vodičem.  

2.7 Kolposkop je konstruován pro použití pouze v suchých místnostech. 

2.8 Nedotýkejte se povrchu objektivu a hranolu rukou nebo tvrdými předměty.Vypněte 

hlavní vypínač před výměnou LED žárovky a pojistky. 

2.9 Vypněte napájení pokud  není kolposkop používán 

2.10 V případě, že je nějaký problém a nenaleznete řešení v tomto návodu obraťte 

se na autorizované servisní středisko nebo distributora. 
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3. Názvy a funkce hlavních částí (obr.1) 

 
1. 5-hvězdicový stojan je opatřen 5 kolečky (dvě z nich s brzdami),  

2. Sloupek. Spojnice kolposkopu a stojanu  

3. Panel napájení: Vestavěné LED napájení. 

4. Vyvažování ruku (kyvné rameno) 

5. Upínací šroub 

6. Připojení základny k hlavě kolposkopu 

7. Provozní rukojeť: pohybem páky a nastavte správnou polohu hlavy. 

8. Jemné doostřování 

9. Upevňovací šroub   binokulární hlavy 

10. Binokulární hlava se dvěma okuláry. 

11. Naklonění 45 ° konektor. 

12. CCD adapter: připojen k děliči a  při spojení s CCD kamerou, lze obraz zobrazit 

na monitoru nebo ukládat do záznamového zařízení 

13. Dělič: Používá se k rozdělení světla (50:50). Je opatřen 

připojením k demonstrátoru a k TV 

adaptér nebo foto/video adaptér. 
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14. Otočný regulátor zvětšení: otáčením tohoto knoflíku získáte skokové zvětšení. 

15. 5-stupňový měnič zvětšení: Zvětšení mikroskopu může být 

změněno otočením knoflíku. Zvětšení (0.4x, 0.625x, 1x, 1,6x a 2,5x). 

16. Objektiv: f = 300 nebo f = 280 

17. Demonstrátor (volitelné komponenty): Jedná se o monokulární pozorování, 

přístroj je připojen k děliči. Může být použit pro asistenta nebo studenta 

18. Otočný regulátor pro jemné zaostřování knoflík  

jemný zaostřovací vzdálenost je ± 10 mm. 

19. Regulátor tuhosti ramene 

20. Regulátor tuhosti ramene 

21. Otočný regulátor jasu 
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4. Sestavení (obr.2 a obr.3) 
4.1 Montáž 5-hvězdičkový základny a sloupku (v případě že byl mobilní stojan objednán) 

Vyjměte sloupec (3, obr.2) a 5-hvězdicovou základnu z obalu, odšroubujte matici (2, 

obr.2) ze sloupce, vložte sloupec (3, obr.2) do otvoru 5-hvězdicové základny , potom 

utáhněte matici (2. obr.2). 
4.2 Montáž ramene se zdrojem LED 

Vyjměte rameno (5, obr.2) z obalu, vložte ji do sloupce (3.obr.2), pak ji upevněte s 

upínacím ručního kolečka (6, obr.2). 

4.3  

4.4 Montáž vyrovnávacího ramene 

Vyjměte kyvné rameno(4 obr.2) z obalu, vložte jej do ramene se zdrojem do otvoru 

(39, obr.3) a zajistěte upínacím šroubem (35, obr.2). 

4.5  Montáž hlavy kolposkopu 

Vyjměte hlavu kolposkopu (21, obr.2) z krabice, sundejte kryt se závitem (33, obr.2), 

zasuňte ji do otvoru v rameni, pak dotáhněte tuto závitovou krytku (33, obr.2) 

4.6 Montáž binokulární hlavice 

Vyjměte rovnou binokulární hlavici (11, obr.2) z krabice, nainstalujte jej do nakloněné 

45 ° s hlavou kolposkopu, pak připevněte upevňovací šroub (9, obr.2). 

4.7 Připojení světelného zdroje LED zástrčky 

Vložte LED konektor (34, obr.2) do zásuvky na spodní straně kolposkopu. Zapojte 

kolposkop do zásuvky (41, Obr 3) pod napájením. 
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5. Bezpečnostní pokyny pro použití 
5.1 Napájení 

Vstupní napětí 100-240 V a frekvence 50 Hz nebo 60 Hz. Zkontrolujte uzemnění. 

5.2 Použijte napájecí kabel dodávaný ke kolposkopu. 

5.3 Ujistěte se, že všechny mechanické části týkající se bezpečnosti jsou sestaveny 

správným způsobem. 

5.4  Nikdy nesledujte zdroj světla LED přímo prostřednictvím optiky. 

5.5 Nezakrývejte ventilátor chlazení napájení a LED. 

5.6 Věnujte zvýšenou pozornost upozornění týkající se zařízení. 

5.7 Nastavení Kolposkop před použitím 

5.8 Nastavte pracovní vzdálenost Kolposkopu 

5.9 Nastavte okuláry na 0 dioptrii; Operátor s brýlemi: Nastavte okulár na 0 

dioptrie;Operátor bez brýlí s dioptrickou vadou: nastavte okulár na svůj zrak. 

5.10 Nastavení okuláru operátorem, který nezná svou dioptrickou vadu: vyjměte 

okulár z hlavy kolposkopu a sledujte vzdálený objekt, podobně jako při používání 

dalekohledu. Poté otočite dioptrické korekce obruč jednoho okuláru, dokud obraz 

nebude jasný. Pokud je to nutné, opakujte tento postup třikrát. Použít stejnou metodu 

pro nastavení další okulár. Sestavte binokulární hlavice s okuláry zpět do těla 

mikroskopu. 

 

6. Uvedení do provozu 
6.1 Prosím Ujistěte se, že jsou šrouby dotažené a napájecí kabely zapojené.  

6.2 Zapněte hlavní vypínač (36, obr.3). 

6.3 Dejte rameno kolposkopu nahoru a dolů do pracovní polohy vpravo. 

6.4 Nastavte osvětlení (36, obr.3). 

6.5 Vyberte filtr, který bude použit. 

6.6 Posuňte Kolposkop do provozní oblasti. 

6.7 Nastavte Kolposkop do pracovní vzdálenosti, pak proveďte jemné zaostření 

knoflíkem (26, obr.2) do vhodné polohy. 

6.8 hlavní vypínač by měl být vypnut, pokud se zařízení nepoužívá. 

Upozornění: Ujistěte se, že chladící otvory nejsou zahrnuty. 

 

7. Skladování po užití  
7.1 Vypněte hlavní vypínač. 

7.2 Uvolněte brzdy kol. 

7.3  Při pohybu zařízení, přesuňte jej pomalu a opatrně, aby se zabránilo pádu a nárazu. 

7.4 Při přesunu do místa skladování zabrzděte kolečka. 

7.5 Nasaďte kryt proti prachu, když zařízení není v provozu. 
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8. Údržba a servis 
  

8.1 Výměna pojistky (viz obr. 2) 

■ Prosím vyměnit pojistku podle následujících kroků: 

■ Vypněte hlavní vypínač. 

■ odšroubujte pojistkovou zásuvku (42, obr.3) a pojistku zkontrolujte 

■ Vyjměte špatnou pojistku a vložte novou pojistku. 

■ našroubujte zpět držák s pojistkou. 

Specifikace pojistky: T 2A / H250V 

8.2 Čištění optických komponent:  

■Pro čištění použijte oschlý štěteček vypraný v čistém alkoholu nebo éteru.  

■Odstraňte hrubé částečky špíny (objektiv, okulár – oční čočky). Poté navlhčete 

měkký bavlněný hadřík čistým alkoholem a čočky setřete kruhovým pohybem 

směrem od středu k okraji. Vyčištěné čočky vyleštěte suchým bavlněným hadříkem. 

(Můžete rovněž použít čisticí sady určené pro brýle.)  

8.3 Čištění lakovaných částí:  

Navlhčete čistý měkký bavlněný hadřík vodou s několika kapkami tekutého mýdla a 

otřete znečištěné části. Zbývající nečistoty pečlivě setřete hadříkem navlhčeným 

čistým alkoholem nebo benzinem na čištění.  

8.4 Servis:  

nechte provádět dle potřeby v autorizovaném servisu. 

 

9.  Technické údaje  

Kolposkop YDJ-II  

zvětšení    2.7-16.6X(f'=300mm) ，2.9-17.8X(f'=280mm)  

Ohnisková vzdálenost objetivu     f'=300mm or f'=280mm   

Jemné doostření         ±10mm  

Binokular        45°  

Zorné pole   15-90mm(f'=300mm),13.4-84mm(f'=280mm),   

Pracovní vzdálenost    285mm(f=300mm) or 265mm(f=280mm)   

osvětlení         >20000lx  

TV adapter   C-mount 1/3"CCD attachable  

Filtr Zelený a modrý  

Výška  720-1200mm nastavitelná 

Délka ramene   500mm  
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Pracovní radius   900mm  

Jmenovité napětí  AC100-240V  

žárovka LED 10W  

pojistka T2A/H250V  

Fotoadapter (optional)  Canon or Nikon konektor 

 

Specifikace mohou být změněny bez upozornění. 

10. Kontakty 
 

 

Výrobce 
 

ALLTION (WUZHOU) CO., LTD. 

Alltion Building, NO. 10, 3rd Roud, Wuzhou industrial 

Park, Wuzhou, Guangxi 

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

 

Dodavatel a servis 
 

Medicton Group s.r.o. 

Za Hanspaulkou 877/9 

160 00 Praha 6 

Tel.: 233 338 538 

Fax: 233 310 390 

info@medicton.com 

www.medicton.com 

 

mailto:info@medicton.com
http://www.medicton.com/

