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Woodova lampa  

tento manuál je určený pro KN-9000B 
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Úvod 

Děkujeme Vám za zakoupení produktu Woodova lampa KN-9000B. Tento uživatelský 

manuál Vám umožní porozumět, jak toto zařízení používat. 

Tento manuál dopodrobna popisuje a ukazuje, jak má zařízení být používáno a udržováno. 

Prosíme Vás o pečlivé přečtení manuálu a přiložené dokumentace před prvním použitím 

tohoto zařízení. 

Obsah tohoto dokumentu je chráněn autorskými právy. Tudíž, není povoleno vytvářet kopie 

tohoto manuálu nebo jeho částí ani ho překládat bez předchozího písemného povolení. 

Všechna práva jsou vyhrazena. 

Pro více informací o našich produktech a službách, navštivte www.kerneluvb.com 
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1 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY & OPATŘENÍ 

 

1.1 Bezpečnostní požadavky 

• Tento produkt je určen pro vyšetření a diagnózu rozličných kožních problémů. 

• Toto zařízení může být obsluhováno pouze osobami, jež mohou zajistit jeho správné 

použití, díky jejich povolání nebo jejich znalostem a praktických zkušenostech. 

• Toto zařízení vyzařuje UV záření, jež může být škodlivé pro oči a pokožku. Proto 

nespouštějte zařízení bez vhodné ochrany. 

• Pro prodloužení životnosti světelného zdroje a celého zařízení vždy zařízení vypněte, 

když není používáno. 

• Pro zabránění vzplanutí nebo výbuchu, nesmí toto zařízení být používáno 

v prostředích s přítomností hořlavých či výbušných látek nebo plynů, jako například 

anestetik. 

• Neotevírejte kryt zařízení, otevření by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem. 

Všechny opravy tohoto zařízení by měly být prováděny pouze techniky s autorizací 

společností KERNEL. 

• Pro předejití elektrickému šoku a snížení pravděpodobnosti selhání zařízení, by 

zařízení nemělo přijít do kontaktu s vodou. Pokud by zařízení náhodou přišlo do 

kontaktu s vodou, přestaňte jej používat a nepoužívejte jej znovu dokud, nebude 

zkontrolováno autorizovaným technikem. 

• Před každým použitím si ověřte, zda zařízení je v pořádku a ve správném provozním 

stavu. Pečlivě prohlédněte zařízení, jeho nabíječku, kabel i jeho mechanické 

součásti. Při nálezu jakýchkoliv vadných, opotřebovaných či poškozených součástí, 

musí oprávnění servisní pracovníci proškolení společností KERNEL či autorizovaným 

distributorem vyměnit tyto součásti a otestovat zařízení před jeho opětovným 

uvedením do provozu.  

• Obalové materiály by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy pro likvidaci 

odpadu a měly by být uchovávány mimo dosah dětí. 

• Životnost zařízení je stanovena na pět let. Po uplynutí této doporučené životnosti, by 

mělo zařízení a jeho  příslušenství zlikvidováno v souladu se zákony a předpisy pro 

likvidaci elektrických spotřebičů. V případě jakýchkoli obav ohledně likvidace 

kontaktujte prosím společnost KERNEL nebo autorizovaného distributora. 

• Pro zajištění nepřerušeného bezpečného použití tohoto zařízení, musí být 

dodržovány zde specifikované pokyny pro použití. Avšak, tyto pokyny nejsou určeny 

k nahrazení běžné lékařské praxe týkající se péče o pacienty. Ponechte tento manuál 

v blízkosti zařízení, tak aby bylo možné se k němu snadno dostat a odkázat se na 

něho v případě potřeby. 
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1.2 Důležitá upozornění 

• Toto zařízení by mělo být používáno pouze pod dohledem lékaře. 

• Pacienti by neměli používat zařízení samostatně, pokud nejsou plně obeznámeni 

s jeho manipulací, bezpečnostními opatřeními a správným použitím zařízení. 

• Při objevení nežádoucích účinků, musí být okamžitě informován ošetřující lékař. 

• Ujistěte se, že zařízení je vždy uchováváno mimo dosah dětí. 

 

2 OBECNÝ PŘEHLED PRODUKTU 

 

2.1 Přehled funkcí 

Toto lékařské světlo se nazývá Woodovo. Díky svým speciálním chemickým molekulárním 

strukturám, houby (plísně) a bakterie fluoreskují pod světlem (zářením) s vlnovou délkou 365 

nm v různých barvách. Protože díky různým barvám fluorescence je možné určit typ a 

stupeň některých bakteriálních a plísňových infekcí, je tento druh vyšetření široce využíván 

v dermatologii. 

Použití: 

Tento produkt je užíván k ozáření pokožky pro diagnostické účely 

 

Funkce: 

• Díky své nízké váze a malé velikosti je toto snadno použitelné ruční zařízení 

jednoduše přenosné a velmi flexibilní. 

• Integrovaná UVA a LED světla lze využít k detekci Dyschromatosis, kožních infekcí a 

porphyria. 

• Toto zařízení pomáhá předcházet nadměrnému používání chemických peelingů a 

umožňuje vyhodnocení aktuálního stavu dermatologické léčby. 

• Díky možnosti použití antireflexního nástavce a látkové clony je prohlídka a 

fotodokumentace možná bez speciálních nároků na okolní světelné podmínky. 

• Zařízení je vybaveno UVA a bílými LED světly a může být využito nejen pro vyšetření 

různých kožních problémů, ale také jako obecné osvětlení u všech druhů lékařských 

vyšetření. 

• Zvětšovací lupa zařízení je nepropustná pro UV záření, aby bylo zabráněno 

poškození očí uživatele UV zářením 

• Při použití přiloženého držáku může být na zařízení snadno připevněn chytrý telefon, 

aby bylo možné snadné pořízení fotografie s použitím fotoaparátu chytrého telefonu 
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Obr. 2-1 Obr. 2-2 

2.2 Popis zařízení 
Zařízení je tvořeno především LED zářičem, zvětšovací lupou a antireflexním nástavcem, jak 

je ukázáno na následujících obrázcích. 

 

2.3 Symboly & Definice 
 

  
POZOR!  

  
VAROVÁNÍ! ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ 

  
MUSÍ BÝT POUŽITY OCHRANNÉ BRÝLE 

  
ODKAZ NA UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

  
VÝROBCE 

  
DATUM VÝROBY 

  
SÉRIOVÉ ČÍSLO 

  
ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE PRO EU 

 NELIKVIDOVAT ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ JAKO 
BĚŽNÝ NETŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 

  
POLARITA NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU 

Odstavce označené tímto symbolem 

musí být čteny s větší pozorností. 
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TLAČÍTKO NAPÁJENÍ ZAPNUTO/VYPNUTO 

  
LED TLAČÍTKO 

  
TLAČÍTKO JASU 

 

2.4 Technická data 
 

• Odolné vůči nárazům: zařízení s vnitřním zdrojem napájení 

• Zařízení bez aplikovatelných součástí 

• Zařízení bez částí přijímajících nebo odesílajících signál 

• Zařízení není určeno pro nepřetržité použití 

• Zařízení není vhodné pro použití za přítomnosti hořlavých anestetických směsí spolu 

se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným 

 

Nabíječka: AC 100-240V, 50/60 Hz, 0,8A max. 
Výstup: 9V DC 

Vstup hlavní jednotky: 9V DC 3A / vnitřní baterie: 7,2V DC, 2100 mAh 

Doba nabíjení: 6 hodin (nabito 85%) 

Nepřetržitá provozní 
doba baterie: 

2,5 hodiny 

Provozní podmínky: Teplota: od 5 do 40 °C 
Relativní vlhkost: ≤85% 
Atmosférický tlak: 700 až 1060 hPa 

Typ zařízení: Ruční 

Průměr pozorovacího 
objektivu 

⌀ 65mm ± 5 mm 

Doporučená expoziční 
vzdálenost: 

5 cm ± 1 cm  

Rozsah spektra: 320 až 400 nm (nejčastější vlnová délka 365 nm ± 3 nm) 

UV záření: ≥ 3 mW/cm2 

Ozáření: ≥ 1,200 Lux 

Přiblížení zvětšovací čočky: 2X ± 20% 
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Obr. 3-1 Obr. 3-2 

3 OBSLUHA 
 

3.1 První kroky 
 

• Vyjměte zařízení z obalu! 

• Zkontrolujte, zda zařízení není poškozeno. Nepoužívejte zařízení, pokud je 

poškozené a neprodleně kontaktujte naše zákaznické oddělení! 

• Zkontrolujte, zda obsah balení souhlasí s obsahem balení na poslední straně. 

 

3.2 Zapojení napájení 

Připojte nabíječku k zařízení a poté připojte nabíječku do vhodného zdroje střídavého 

proudu, jak je ukázáno na Obr. 3-1. Baterie zařízení se nabíjí a indikátor nabíjení svítí žlutě. 

Když je zařízení plně nabito, indikátor nabíjení se rozsvítí modře. Nabití baterie na zhruba   

85 % trvá asi 6 hodin. Na jedno nabití je zařízení schopné pracovat nepřetržitě po dobu 2,5 

hodiny. 

Poznámky: 

• Je doporučeno zařízení nabít před prvním použití nebo po dlouhé době, kdy nebylo 

používáno.  

• Pokud se ozve pípnutí, nabijte prosím neprodleně zařízení. Ujistěte se, že zařízení je 

nabíjeno dostatečně dlouhou dobu tak, aby baterie byla plně nabita. 

• Pro zařízení mohou být použít pouze nabíječky a baterie, jež jsou schváleny podle 

standartu IEC60601. Použití neschváleného napájecího adaptéru může způsobit 

výbuch baterie nebo jiné poškození zařízení. 

• Zařízení může být používáno při nabíjení, avšak nabíjení takto bude trvat déle. 

• Je normální, když zařízení při nabíjení produkuje teplo, toto neovlivňuje výkon ani 

životnost zařízení. Avšak pokud se baterie stane nezvykle horkou, neprodleně 

ukončete nabíjení. 

• Pokud není možné, baterii normálně nabíjet, kontaktujte prosím KERNEL nebo 

autorizovaného prodejce. 
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Obr. 3-3 

Obr. 3-4 

• Jakmile je zařízení plně nabito, nejprve vypojte napájecí adaptér ze zařízení poté 

vypojte napájecí zástrčku ze zdroje střídavého proudu. 

• Vždy vypojte nabíječku z elektrického zdroje, když není používána. Při použití se 

ujistěte, zda všechny spoje nabíječky jsou bezpečně zapojeny. 

• Při použití zařízení dávejte pozor, aby nespadlo ani ho nevystavujte nárazům. 

• Při zapojení a používání zařízení se ujistěte, zda provozní a okolní podmínky jsou 

shodné s podmínkami uvedenými v sekci „Technická data“. 

 

3.3 Instalace antireflexního nástavce 
 

Vložte antireflexní nástavec do drážky na horní straně zvětšovací lupy, jako je ukázáno na 

Obr. 3-3. nástavec může být otočen do jakékoliv potřebné pozice.  

 

3.4 Instalace látkové clony 
 

Vložte elastický pásek látkové clony do drážky na průhledné plastové části zařízení, jako je 

ukázáno na Obr. 3-4. 

 



UŽIVATELSKÝ MANUÁL KN-9000B 

  

Uživatelský Manuál – KN-9000B - V1-2.doc-CZ 9/17 

 

Obr. 3-5 

Obr. 3-6 

3.5 Instalace držáku pro chytrý telefon 
 

Nasuňte držák pro chytrý telefon na rukojeť zařízení dokud, se nezacvakne do drážek na 

stranách zařízení. 

 

Vložte svůj chytrý telefon mezi dvě odpružená držadla na tomto držáku tak, aby fotoaparát 

byl namířena na zvětšovací lupu, jako je ukázáno na Obr. 3-6. Zapněte funkci fotoaparátu a 

posuňte svůj chytrý telefon tak, aby zachycoval požadovanou oblast. 
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Obr. 4-2 

Obr. 4-1 

4 PROVOZ 
 

• Nainstalujte antireflexní nástavec a látkovou clonu, jak bylo popsáno výše. 

• Namiřte zařízení s látkovou clonou nad oblast pokožky, která má být vyšetřena, jako 

je ukázáno na Obr. 4-2. Vzdálenost mezí LED zářičem a pokožkou by měla být 

zhruba 5 cm.   

• Zmáčkněte a podržte tlačítko napájení  po dobu dvou sekund pro zapnutí LED 

světel. Rozsvítí se ta světla, které byla zapnutá při posledním použití, buď LED nebo 

UVA. 

• Použijte LED tlačítko  pro přepnutí mezi UVA a LED bílými světly. UVA světlo 

může být použito pro vyšetření kožních problémů, zatímco bílé světlo je vhodné 

osvětlení jiných lékařských vyšetření. 

• V případě potřeby může být jas LED světel upraven ve třech krocích stisknutím 

tlačítka jasu . 

• Pro vypnutí zařízení zmáčkněte a podržte tlačítko napájení , po dobu dvou sekund. 
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5 ÚDRŽBA & OPRAVY 
 

5.1 Údržba 
 

Pro zajištění bezpečného provozu zařízení a jeho správného fungování, je nutno jednou za 

půl roku provádět údržbu zařízení a příslušenství. Kromě bezpečnostních testů tato údržba 

zahrnuje kontrolu výkonu zařízení. 

Pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti zařízení při jeho použití musí být striktně dodržovány 

následující body: 

• Neotevírejte kryt zařízení, otevření by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem. 

Všechny opravy tohoto zařízení by měly být prováděny pouze techniky s autorizací 

společností KERNEL. 

• Se zařízením a jeho příslušenstvím musí být zacházeno opatrně a nesmí být 

mechanicky namáháno. 

• Otisky prstů na LED světlech a zvětšovací lupě mohou negativně ovlivnit výkon 

zařízení. Proto by tyto komponenty neměly nikdy přijít do kontaktu s obnaženými 

prsty. Pokud by přesto došlo k takovémuto ušpinění, řiďte se prosím instrukcemi 

v sekci „Čištění“. 

5.2 Čištění 
 

Čištění produktu provádějte pouze, když je zařízení vypnuto a vypojeno ze 

zásuvky. Všechny povrchy by měly být pouze otřeny navlhčeným hadříkem, aby 

bylo zabráněno vniku tekutiny do zařízení. 

• Zařízení může být čištěno nekorozivními detergenty a čistícími tekutinami, běžně 

používanými v nemocnicích. Avšak mnoho z těchto čistících prostředků musí být 

zředěno před použitím. Držte se pokynů výrobce daného čistícího prostředku. 

• Vyhýbejte se čistícím prostředkům, jež obsahují etylalkohol, amoniak nebo acetáty. 

• Žádné povrchy zařízení by neměly být pokryty prachem. K otření zařízení využijte 

hadřík z látky netvořící žmolky nebo houbu s trochou čistícího prostředku. 

•  K čištění by nikdy neměly být použity abrazivní materiály, jako např. drátěné kartáče 

nebo laky na kovy, protože by to mohlo poškodit zařízení. 

• Pokud nabíječka přijde do kontaktu s vodou, otřete ji hadříkem a destilovanou nebo 

deionizovanou vodou. Poté nechte nabíječku vyschnout při teplotě 40-80°C po dobu 

alespoň jedné hodiny. 
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• Pokud je průhledný kryt LED světel nebo zvětšovací lupa špinavá, použijte hadřík 

z látky netvořící žmolky navlhčený čistou vodou k otření. Poté použijte čistý hadřík 

z látky netvořící žmolky na vytření povrchů do sucha. Zbytky mastnoty mohou být 

otřeny hadříkem namočeným v neutrální čistící kapalině. Pro zamezení poškrábání 

zařízení při čistění nevyvíjejte přílišný tlak. 

 

5.3 Přeprava a skladování 
 

Pokud zařízení nemá být po delší dobu používáno, vyčistěte jej a následně jej uchovávejte 

v původním obalu. 

Přeprava: Při přepravě zařízení nesmí být vystaveno dešti, sněhu, nebo korozivním směsím 

a plynům. Po každé přepravě zkontrolujte, zda zařízení nebylo poškozeno. V případě, že je 

zařízení poškozeno, jej nepoužívejte a neprodleně informujte naše zákaznické oddělení. 

Přepravovací a skladovací podmínky musí být dodržovány. 

Skladování: Tento produkt musí být skladován v suchém skladu s ventilací vzduchu a nesmí 

být vystaven korozivním směsím nebo silným magnetickým polím. 

Podmínky pro přepravu & skladování 

(tyto hodnoty platí, pokud je produkt skladován ve vhodném balení po dobu 10 týdnů) 

Okolní teplota: -40 až +55 °C 

Vlhkost: ≤ 90% 

Atmosférický tlak: 500 hPa až 1060 hPa 
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Obr. 5-1 

 

5.4 Výměna baterie 

• Vypojte zařízení z nabíječky. 

• Odstraňte uzávěr, odšroubujte šroub a vyjměte kryt baterie. 

• Opatrně vyjměte baterii z přihrádky pro baterii a odpojte ji od propojovacího drátu. 

• Připojte propojovací drát k nové baterii a tu vložte do přihrádky pro baterii. 

• Upevněte kryt baterie s pomocí šroubu a vraťte uzávěr zpět na své místo. 

 

Preventivní opatření 

 

• Nevyhazujte baterii do směsného odpadu. Použité baterie můžete zlikvidovat ve 

sběru starých baterií nebo nebezpečného odpadu. Prosíme kontaktujte místní úřady 

pro zjištění informací týkajících se správné likvidace baterií. 

• Baterii nabíjejte pouze původní nabíječkou, která byla dodána společně se zařízením. 

• Skladujte baterii na tmavém chladném a suchém místě. 

• Nikdy baterii nenořte do vody. 

• Nikdy baterii nevystavujte zvýšeným teplotám (jako např. oheň, topné těleso, přímé 

sluneční záření atd.) 

• Nikdy zařízení mechanicky nenamáhejte. 

• Vyhýbejte se přílišnému nabití, mohlo by způsobit trvalé poškození baterie. Vždy 

baterii nabijte, když je vybitá. 

• Pokud zařízení není po dlouhou dobu používáno, je doporučeno vyjmutí baterie a 

skladování zařízení v původním obalu. 

• Baterie musí být uchovávána mimo dosah dětí. 

• Na baterii se vztahuje záruka po dobu jeden rok od data doručení. 

• Životnost baterie závisí na frekvenci a době použití. Pokud je baterie náležitě 

udržována a skladována, má životnost asi 3 roky. Nesprávné použití baterie může 

značně zkrátit její životnost. Je doporučeno baterii měnit jednou za tři roky. 
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5.5 Řešení problémů 
 

V případě vyskytnutí technických problémů se zařízením, následující tabulka 5-1 uvádí 

přehled možných příčin a návrhy na jejich řešení. 

Tabulka 5-1 

Číslo Chyba Možná příčina Možné řešení 

1 
 
LED světla nesvítí jako obvykle 

Chyba LED světel 
Kontaktujte technický 
servis 

Chyba baterie Výměna baterie 

2 Pípající zvuk Nízký stav baterie Nabijte baterii 

3 Zařízení se nezapíná 

Chyba baterie Výměna baterie 

Chyba tlačítek 
Kontaktujte technický 
servis 

Chyba LED světel 
Kontaktujte technický 
servis 

Chyba hlavní 
jednotky 

Kontaktujte technický 
servis 

4 
Baterii není možné nabít jako 
obvykle 

Chyba baterie Výměna baterie 

Chyba nabíječky Výměna nabíječky 

 

5.6 Poprodejní služby 
 

1. Společnost KERNEL nebude poskytovat bezplatné služby žádnému zařízení, které 

bylo použito, opraveno nebo upraveno mimo továrnu jakýmkoliv způsobem, který by 

ovlivnil design výrobku, ani zařízení, které bylo nesprávně použito, v důsledku 

nedbalosti nebo nehody, nebo bylo používáno jiným způsobem než v souladu s tímto 

uživatelským manuálem. V těchto případech společnost KERNEL neponese 

zodpovědnost za žádné následné škody, i pokud byla společnost KERNEL 

informována o možnosti těchto škod. Předpokladem je běžné používání a 

požadovaná údržba v určených intervalech. 

2. Pokud potřebujete údržbu zařízení, prosím přímo kontaktujte servisní středisko firmy 

KERNEL pomocí emailu, faxu nebo telefonu. 

3. Obvodové diagramy, servisní příručky atd. jsou k dispozici na vyžádání pro 

autorizované servisní techniky. 
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5.7 Poznámka k likvidaci 
 

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických 

a elektronických zařízeních (OEEZ) (angl. WEEE) vyžaduje, že staré 

domácí elektrické spotřebiče nesmí být likvidovány jako součást běžného 

komunálního odpadu. Staré spotřebiče musí být sbírány odděleně, aby 

bylo optimalizováno využití a recyklace materiálů, které obsahují, a aby 

byl snížen dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Přeškrtnutý symbol 

popelnice na zařízení má za účel Vám připomenout, že při likvidaci musí 

zařízení být sbíráno samostatně, a ne jako součást běžného 

komunálního odpadu. Zákazníci by měli kontaktovat příslušné místní úřady nebo prodejce 

pro získání informací o správné likvidaci starých spotřebičů. 

 

6 KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 

Jméno společnosti: Xuzhou Kernel Medical Equipment Co., Ltd. 

Adresa společnosti: Kernen Mansion, Economic, Development Development 

District, Xuzhou City, Jiangsu Province, China 

Zip kód: 221004 

Telefon: +86 (516) 877322-09 

Fax: +86 (516) 877322-10 

Webové stránky: www.kernelmed.com      www.kerneluvb.com  

Email: sales1@kernelmed.com 

Zplnomocněný zástupce pro EU:  

Jméno společnosti: Caretechion GmbH 

Adresa společnosti: Niederrheinstr 71,40474 Dusseldorf, Germany 

Email: info@caretechion.de 
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Autorizovaný distributor a servis pro Českou republiku:  

Medicton Group s.r.o.  

Na Babě 1526/35  

160 00 Praha 6  

Telefon: +420 233 338 538  

E-mail: servis@medicton.com  

Web: www.medicton.com 
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7 OBSAH BALENÍ 
 

Číslo Položka Počet 

1 Hlavní jednotka 1 

2 Antireflexní nástavec 1 

3 Látková clona 2 

4 Nabíječka 1 

5 Baterie 1 

6 Čistící hadřík 1 

7 Držák pro chytrý telefon 1 

8 Uživatelský manuál 1 

 

 


