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Výrobce

Označení CE

Dodržujte prosím návod k obsluze

Zařízení patří do ochranné třídy II

Pozor: Nedívejte se do paprsku

Upozornění: 
Zařízení likvidujte v souladu s platnými předpisy

Není určeno pro venkovní použití

Relativní vlhkost

Střídavý proud

Stejnosměrný proud

LED světlo
Nedívejte se do paprsku
LED 2. třídy

~

LED SVĚTLO
NEDÍVEJTE SE
DO PAPRSKU!
LED 2. TŘÍDY
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LED SVĚTLO
LED 1. TŘÍDY

LED světlo
LED 1. třídy

"Zelený bod" (konkrétní země)

Skladujte na suchém místě

Výrobní kód

Sériové číslo

Teplotní limity pro skladování a dopravu uvedené v °C 

Teplotní limity pro skladování a přepravu uvedené v °F

Křehké, vyžaduje opatrnou manipulaci

Upozornění: tento symbol označuje potenciálně nebezpečnou situaci.

°F

°C
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1. Důležité informace, které je před použitím nutné vzít na vědomí
Zakoupili jste si vysoce kvalitní přístroj značky Riester, vyrobený podle směrnice 93/42 EEC a který vždy podléhá nejpřísnějším kontrolám kvality. Vynikající kvalita 
je zárukou spolehlivé diagnózy.
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití a uchovávejte jej na bezpečném místě.
Pokud byste měli mít nějaké dotazy, my nebo Váš odpovědný zástupce Riester Vám kdykoliv rádi odpovíme. Naši adresu najdete na poslední straně tohoto 
návodu k použití. Adresa našeho obchodního zástupce bude poskytnuta na vyžádání.
Mějte na paměti, že všechny přístroje popsané v tomto návodu k použití smí používat pouze vyškolený personál.
Před použitím se ujistěte, že přístroj pracuje bezpečně a je v dobrém stavu.
Dále dbejte na to, že dokonalé a bezpečné fungování našich přístrojů je zaručeno pouze tehdy, když používáte přístroje i použité příslušenství značky Riester.

Poznámky k elektromagnetické toleranci
V současné době neexistují žádné náznaky, že by při správném používání tohoto zařízení mohlo dojít k elektromagnetickým interakcím s jinými zařízeními.
Interferenci však nelze zcela vyloučit pod silným vlivem nepříznivých intenzit pole, např. při provozu mobilního telefonu či radiologických přístrojů.

Upozornění:
Použití jiného příslušenství může mít za následek zvýšené elektromagnetické záření nebo sníženou elektromagnetickou odolnost zařízení a může vést k nespráv-
né činnosti.

2. Světlomety a hlavová zrcátka

2.1. Určení
Světlomety a zrcátka popsaná v tomto návodu k použití byly vyrobeny tak, aby osvětlovaly nebo osvětlovaly oblasti těla, které mají být předmětem vyšetření.

2.2. Světlomety a zrcátka
Příprava před použitím

Upozornění!
• Pro vyšetření očí nepoužívejte vyšetřovací světlo
• Při použití světla v přítomnosti hořlavých směsí léčiv, jako je vzduch a / nebo kyslík nebo smíchový plyn je nebezpečí vznícení plynu!

2.3 Uvedení do provozu a funkce

2.3.1 Nastavení čelenky

Nastavení hlavového pásku je stejné pro všechny modely.

Uvolněte otočný knoflík proti směru hodinových ručiček.
Nastavte čelenku a zajistěte ji v požadované poloze otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček.

LED světlo
LED 1. třídy

"Zelený bod" (konkrétní země)

Skladujte na suchém místě

Výrobní kód

Sériové číslo

Teplotní limity pro skladování a dopravu uvedené v °C 

Teplotní limity pro skladování a přepravu uvedené v °F

Křehké, vyžaduje opatrnou manipulaci

Upozornění: tento symbol označuje potenciálně nebezpečnou situaci.
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2.3.2 Nastavení hlavové lampy ri-focus® LED

Individuální nastavení hlavové lampy s pružným ramenem svítilny: viz obrázek 1, paralelně s op-
tickou dráhou očí.

Individuální jemné nastavení hlavové lampy (během vyšetření) s pružným ramenem svítliny

Pozor!
Pružné rameno svítilny by nemělo být ohýbáno v příliš malém poloměru, aby se zabráni-
lo předčasné únavě materiálu.

Nepokračujte v zaostřování, když narazíte na doraz, mohlo by dojít k poškození lampy.

clar N 55 mm
Uvolněte plastový otočný knoflík na kloubu, nastavte zrcátko a znovu utáhněte knoflík.

ri-focus® LED

clar N 55 mm
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2.3.3 Montáž baterií nebo dobíjecích baterií ri-focus® LED a clar N

Chcete-li otevřít prostor pro baterie, stiskněte obě tlačítka a kryt vytáhněte

      
   

Pozor: Je důležité zajistit správnou polaritu.

Kryt prostoru pro baterie zatlačte zpět do kolejnic a zatlačte jej dolů, dokud nezapadne na místo.

2.3.4 Zapnutí a vypnutí ri-focus® LED a clar N

Jednoduchý vypínač umístěný na bateriovém prostoru.

2.3.5 Kryt pouzdra na baterie

Kryt baterie 1 je určen pro baterie / akumulátory typu AAA (4 ks)

Kryt baterie 2 je určen pro baterie / akumulátory typu Lithium CR123A (2 ks)

Upozornění! Dbejte na to, aby při použití nesprávného krytu pouzdra baterie nedošlo k žádné funkci.

VYPNUTO

ZAPNUTO

1 1

Polarita baterií lithium 
CR 123A

Polarita baterií typu AAA 
nebo dobíjecích baterií AAA
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2.3.6 Zaostřování ri-focus® LED

Zaostřete otočením přední hlavice lampy.

clar N 55

Manuální posunutí svítilny směrem k zrcadlu a od zrcadla.

2.3.7 Nasazení světlometu / zrcátka ri-focus® LED

Hlavice lampy je pevně připevněna k hlavovému pásku lze ji vyměněnit pouze společně s čelenkou.

clar N
Uvolněním plastového šroubu se otevře upínací jednotka, umístěná na čelence, dokud nezapadne kulový kloub na zrcadle. Připevněte zrcátko pevně otočením 
plastového šroubu na čelence.

Upozornění!
Před výměnou celého zrcátka je nutné vytáhnout elektrickou zástrčku na lampovém kloubu. Po výměně zrcátka lze zástrčku opět zasunout zpět.
Pokud lampa nefunguje ani po opětovném zapojení kabelu, otočte zástrčku o 180° a znovu ji zapojte.

Upozornění!
• Během používání se nikdy nedotýkejte lamp.

Mohou být velmi horké!
• U modelu ri-focus® LED se při provozu dotýkejte pouze kroužku v přední části hlavice lampy, nebo zadní rukojeti.
• Všechny ostatní části se mohou značně zahřát.
• U clar N se můžete při provozu dotknout následujících částí: plastová skořepina na zrcadle, nastavovací knoflík a otočné rameno.

7

ri-focus®, ri-focus® reverse und ri-clar® 55/100 mm

Verbinden der Kabel zwischen Stirnband und Stufenschalter durch den Steckkontakt.

Zum Einschalten stellen Sie den Stufenschalter auf Position 1 oder 2. Stellen Sie
den Stufenschalter auf eine der beiden Positionen der 0, um das Gerät auszuschalten.

2.3.5 Fokussierung
ri-focus® LED

Die Fokussierung erfolgt durch Drehen
des vorderen Lampenkopfes.

ri-focus®, ri-focus® reverse

Die Fokussierung erfolgt durch
Drehen des vorderen Lampenkopfes.

Entfernung
400 mm

200 mm

200 mm

40 mm

120 mm

30 mm

Lichtkreis max. ø
Lichtkreis min. ø

Entfernung
400 mm

200 mm

195 mm

15 mm

105 mm

10 mm

Lichtkreis max. ø
Lichtkreis min. ø
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ri-focus®, ri-focus® reverse and ri-clar® 55/100 mm

Connecting the cable between the headband and the step
switch with the plug contact.

To switch on, move the step switch to position 1 or 2. Position
the step switch to one of the two settings “0” in order to switch off the device.

2.3.6 Focussing
ri-focus® LED

Focus by turning the front lamp head.

ri-focus®, ri-focus® reverse

Focus by turning the front lamp head.

Distance
400 mm

200 mm

200 mm

40 mm

120 mm

30 mm

Circle of light max. diam.

Circle of light min. diam.

Distance
400 mm

200 mm

195 mm

15 mm

105 mm

10 mm

Circle of light max. diam.

Circle of light min. diam.

Vzdálenost

200 mm

400 mm

120 mm
40 mm

200 mm

30 mm
Kužel světla max. průměr 
Kužel světla min. průměr 
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2.3.8 Svítidla
Výměna lampy

clar N 55

Pomocí nastavitelného spoje odklopte lampu od zrcadla (zvětšete vůli).  
Lampu pak lze odšroubovat a novou lampu našroubovat zpět na místo.

Pozor! Před výměnou nechte lampu nejprve vychladnout!

2.3.9 Použití nabíječky baterií
ri-focus® LED a clar N 55

Zapojte nabíječku do síťové zásuvky a poté ji připojte k prostoru pro baterie.
Jakmile je spojení s bateriovým prostorem provedeno, rozsvítí se indikátor nabíjení přístroje a baterie se nabijí.
Když LED na nabíječce svítí červeně, je nutné baterie nabít.
Pokud LED na nabíječce svítí zeleně, jsou baterie plně nabité.

Specifikace nabíječky:
Vstup: 100 - 240 V střídavých 
 50/60 Hz 0,3A
Výstup: 5,8 V / 0,25 A stejnosměrných
Upozornění: Pouze pro 3,6 - 4,8 V
 NiMH Pack
 Pouze pro vnitřní použití

Doba nabíjení: První nabití minimálně 24 hodin.
  Další nabíjení je možné přes noc nebo dle potřeby.

Režim baterie:
Cca. 90 min. s plně nabitými bateriemi.
Pokud napětí baterie klesne pod minimální napětí, LED zhasne.
Pokud se dioda nerozsvítí při zapnutém napájení, je napětí baterie příliš nízké. Je nutné baterii nabít.

Upozornění: 
• S touto nabíječkou lze nabíjet pouze běžně dostupné dobíjecí baterie typu AAA.
• Nabíjení nenabíjecích baterií může vést ke zničení baterie nebo nabíječky.
• Nabíječka smí být používána pouze v uzavřených prostorách.
• Pokud nabíječku nepoužíváte, vyjměte ji ze zásuvky.
• Nepoužívejte, je-li poškozena skříňka nebo síťová zástrčka.
• Neotevírejte přístroj.
• Pokud přístroj nebudete delší dobu používat nebo pokud jej připravujete k cestování, vyjměte baterie nebo akumulátory z přihrádky na baterie.
• Je-li intenzita světla přístroje slabší a mohlo by dojít ke zhoršení výsledků vyšetření, použijte nové baterie nebo akumulátory.
• Pro dosažení optimálního světelného výkonu doporučujeme při výměně baterií používat nové, vysoce kvalitní baterie.
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2.3.10 Technické údaje

Popis Napětí Proud Průměrná životnost

Lampa pro clar N vakuum 55 mm 6 V 0,4 A přibl. 200 hodin
Lampa pro clar N LED 55 mm 6 V 0,35 A přibl. 15.000 hodin
LED pro ri-focus® VEDENÝ 6 V 0,525 A přibl. 50.000 hodin

2.3.11 Výměna čalounění čelenky

Pěnové polstrování lze jednoduše vyjmout ze suchého zipu a nahradit ho novou výplní.

2.3.12 Návod k použití
Obecné informace
Cílem čištění a dezinfekce zdravotnických výrobků je chránit pacienty, uživatele a třetí osoby a zachovat hodnotu zdravotnických výrobků. Vzhledem ke konstruk-
ci výrobku a použitému materiálu nelze stanovit přesný limit maximálního počtu cyklů zpracování. Životnost lékařských výrobků je dána jejich funkcí a šetrným 
používáním. Před odesláním vadných produktů na opravu je třeba provést popsané cykly regenerace.

Čištění a dezinfekce
Hlavová zrcátka a svítilny lze čistit vlhkým hadříkem až do stavu optické čistoty. 
Dezinfekci otřete podle předpisů vydaných výrobcem dezinfekčního prostředku. Měli byste používat pouze dezinfekční prostředky s prokázanou účinností s 
ohledem na vnitrostátní pokyny.
Po dezinfekci musí být přístroj vyčištěn vlhkým hadříkem, aby se odstranily všechny možné usazeniny dezinfekčních prostředků.

Pozor!
Nikdy neumisťujte zrcátko ani svítilnu do kapaliny!
Tyto předměty se nesmí čistit ani sterilizovat strojně, došlo by k jejich poškození!

3. Náhradní lampy

LED osvětlení
Položka č. 11302 Svítidla 6 V pro clar N LED

Standardní osvětlení:
Položka č. 11301 Balení 6 lamp 6 V pro clar N vakuum
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4. Technické údaje

Modely:clar N vakuum 55 mm, clar N LED 55 mm
  ri-focus® LED
Zdroje energie: Viz poznámky na příslušném síťovém zařízení nebo na bateriích či akumulátorech
Počáteční hodnoty: Podle údajů o síťových zařízeních nebo použitých bateriích
Pracovní teplota: +10 až + 40 °, relativní vlhkost vzduchu mezi 30 a 75% (nekondenzující)
Místo skladování: -5 ° C až 50 ° C, relativní vlhkost vzduchu do 85%, nekondenzující

5. Údržba
Tyto přístroje a jejich příslušenství nevyžadují žádnou speciální údržbu. Pokud musí být přístroj z jakéhokoliv důvodu zkontrolován, zašlete jej nám nebo autori-
zovanému zástupci Riester pro Vaši oblast, jehož adresu Vám na požádání rádi poskytneme.

6. Likvidace
Upozorňujeme, že baterie a elektrické spotřebiče musí být likvidovány zvláštním způsobem. Informace o tom můžete získat z obecních sběrných míst.

Výrobce: viz poslední strana tohoto návodu k použití.

7. Likvidace obalu
Při likvidaci obalového materiálu dodržujte příslušné předpisy o odpadech. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečí výbuchu
Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti hořlavých anestetických plynů par nebo kapalin.

Likvidace příslušenství a zařízení
Příslušenství na jedno použití je určeno k jednorázovému použití. Nemělo by být používáno opětovně, protože jeho funkce by mohla být omezena nebo by 
mohlo být kontaminováno. Životnost těchto světlometů je 10 let. Po uplynutí životnosti musí být světlomet a jeho příslušenství řádně likvidovány v souladu s 
předpisy ohledně tohoto typu výrobků. Máte-li dotazy týkající se likvidace výrobku, kontaktujte prosím výrobce.

8. ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA
DOPROVODNÉ DOKUMENTY PODLE IEC 60601-1-2, 2014, Ed. 4.0

Upozornění:
Zdravotnické elektrické přístroje podléhají zvláštním opatřením týkajícím se elektromagnetické kompatibility (EMC).
Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení mohou ovlivnit elektrické zdravotnické přístroje. Zařízení ME je určeno pro provoz v elektromagnetic-
kém prostředí nebo domácí zdravotní péči a profesionálním zařízení, jako jsou průmyslové areály a nemocnice.
Uživatel zařízení by měl zajistit, že jej používá v takovém prostředí.

Upozornění:
Zařízení ME nesmí být naskládáno, uspořádáno nebo používáno v blízkosti nebo spolu s jinými zařízeními. Je-li nutné přístroj používat v blízkosti nebo v těsném 
sousedství s jinými zařízeními, musí být ME zařízení i ostatní ME přístroje sledovány, aby byla zajištěna správná funkce v rámci tohoto uspořádání. Toto ME zařízení 
je určeno pouze pro použití zdravotnickým personálem. Tento přístroj může způsobit rušení rádiového signálu nebo rušit provoz blízkých přístrojů. Může být 
nezbytné přijmout vhodná nápravná opatření, jako je přesměrování nebo přeskupení ME zařízení nebo stínění.

Jmenovité zařízení ME nevykazuje žádné základní funkce ve smyslu normy EN60601-1, které by představovaly nepřijatelné riziko pro pacienty, operátory nebo 
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třetí osoby v případě poruchy nebo selhání napájení.

Upozornění:
Přenosná radiofrekvenční komunikační zařízení (rádia), včetně příslušenství, jako jsou anténní kabely a externí antény, by neměla být používána v blízkosti těs-
nější, než je 30 cm (12 palců) k součástem a kabelům hlavice nástroje Ri-range L specifikovaných výrobcem. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek 
snížení funkčních vlastností zařízení.

 
 
 

Směrnice	  a	  prohlášení	  výrobce	  -‐	  Elektromagnetické	  záření	  

Hlavové	  lampy	  ri-‐focus	  a	  čelová	  zrcátka	  Clar	  N	  jsou	  určeny	  k	  používání	  v	  níže	  uvedeném	  elektromagnetickém	  prostředí.	  Zákazník	  nebo	  
uživatel	  hlavových	  lamp	  ri-‐focus	  a	  čelových	  zrcátek	  Clar	  N	  by	  se	  měl	  ujistit,	  že	  je	  používá	  v	  takovém	  prostředí.	  	  

 
Zkouška	  emisí	  	   Shoda	  s	  

požadavky	  
Elektromagnetické	  prostředí	  -‐	  rady	  

 
RF	  emise	  
CISPR	  11	  

 
Skupina	  1	  

Hlavová	  lampy	  ri-‐focus	  a	  čelová	  zrcátka	  Clar	  N	  používají	  RF	  
energii	  pouze	  pro	  své	  vnitřní	  funkce.	  Proto	  jsou	  jeho	  
vysokofrekvenční	  emise	  velmi	  nízké	  a	  není	  pravděpodobné,	  že	  by	  
způsobovaly	  rušení	  v	  blízkých	  elektronických	  zařízeních.	  

RF	  emise	  
CISPR	  11	  

Třída	  B	   Hlavové	  lampy	  ri-‐focus	  a	  čelová	  zrcátka	  Clar	  N	  je	  možné	  používat	  
ve	  všech	  zařízeních	  kromě	  domácností	  a	  těch,	  která	  jsou	  přímo	  
napojena	  na	  veřejnou	  síť	  nízkého	  napětí,	  která	  obsluhuje	  budovy	  
určené	  k	  obytným	  účelům.	  

Harmonické	  emise	  
IEC	  61000-‐3-‐2	  

bezpředmětné	  

Kolísání	  napětí	  /	  emise	  blikání	  
IEC	  61000-‐3-‐3	   bezpředmětné	  

 
 
 
 
 
 
 

 
Směrnice	  a	  prohlášení	  výrobce	  -‐	  Elektromagnetické	  záření	  

Hlavové	  lampy	  ri-‐focus	  a	  čelová	  zrcátka	  Clar	  N	  jsou	  určeny	  k	  používání	  v	  níže	  uvedeném	  elektromagnetickém	  prostředí.	  Zákazník	  nebo	  
uživatel	  hlavových	  lamp	  ri-‐focus	  a	  čelových	  zrcátek	  Clar	  N	  by	  se	  měl	  ujistit,	  že	  je	  používá	  v	  takovém	  prostředí.	  

Testování	  odolnosti	   Testovací	  úroveň	  	  
IEC	  60601	  

Úroveň	  shody	   Elektromagnetické	  prostředí	  -‐	  
rady	  

Elektrostatický	  výboj	  (ESD)	  
IEC	  61000-‐4-‐2	  

Kon: ± 8	  kV	  	  
Vzduch:	  ±	  2,	  4,	  8,	  15	  kV	  

Kon: ± 8	  kV	  	  
Vzduch:	  ±	  2,	  4,	  8,	  15	  kV	  

Podlahy	  by	  měly	  být	  dřevěné,	  
betonové	  nebo	  z	  keramických	  dlaždic.	  
Je-‐li	  podlaha	  pokryta	  syntetickým	  
materiálem,	  musí	  být	  relativní	  vlhkost	  
nejméně	  30	  %.	  

Rychlý	  elektrický	  výboj	  
IEC	  61000-‐4-‐4	  

bezpředmětné	   bezpředmětné	   Kvalita	  síťového	  napájení	  by	  měla	  
být	  úrovně	  typické	  pro	  komerční	  
nebo	  nemocniční	  prostředí.	  

Přepětí	  
IEC	  61000-‐4-‐5	  

bezpředmětné	   bezpředmětné	   Kvalita	  síťového	  napájení	  by	  měla	  
být	  úrovně	  typické	  pro	  komerční	  
nebo	  nemocniční	  prostředí.	  

Poklesy	  napětí,	  krátká	  
přerušení	  a	  kolísání	  napětí	  na	  
napájecích	  zdrojích	  
IEC	  61000-‐4-‐11	  

bezpředmětné	   bezpředmětné	   Kvalita	  síťového	  napájení	  by	  měla	  
být	  úrovně	  typické	  pro	  komerční	  
nebo	  nemocniční	  prostředí.	  

Výkonová	  frekvence	  (50	  Hz	  /	  
60Hz)	  magnetické	  pole	  	  
IEC	  61000-‐4-‐8	  

30	  A/m	   30	  A/m	   Magnetická	  pole	  síťového	  kmitočtu	  
by	  měla	  být	  na	  úrovni	  
charakteristické	  pro	  umístění	  v	  
typickém	  komerčním	  či	  
nemocničním	  prostředí.	  

POZNÁMKA	  UT	  je	  síťové	  napětí	  před	  použitím	  zkušební	  úrovně.	  

 
 
 

Směrnice	  a	  prohlášení	  výrobce	  -‐	  Elektromagnetické	  záření	  

Hlavové	  lampy	  ri-‐focus	  a	  čelová	  zrcátka	  Clar	  N	  jsou	  určeny	  k	  používání	  v	  níže	  uvedeném	  elektromagnetickém	  prostředí.	  Zákazník	  nebo	  
uživatel	  hlavových	  lamp	  ri-‐focus	  a	  čelových	  zrcátek	  Clar	  N	  by	  se	  měl	  ujistit,	  že	  je	  používá	  v	  takovém	  prostředí.	  	  

 
Zkouška	  emisí	  	   Shoda	  s	  

požadavky	  
Elektromagnetické	  prostředí	  -‐	  rady	  

 
RF	  emise	  
CISPR	  11	  

 
Skupina	  1	  

Hlavová	  lampy	  ri-‐focus	  a	  čelová	  zrcátka	  Clar	  N	  používají	  RF	  
energii	  pouze	  pro	  své	  vnitřní	  funkce.	  Proto	  jsou	  jeho	  
vysokofrekvenční	  emise	  velmi	  nízké	  a	  není	  pravděpodobné,	  že	  by	  
způsobovaly	  rušení	  v	  blízkých	  elektronických	  zařízeních.	  

RF	  emise	  
CISPR	  11	  

Třída	  B	   Hlavové	  lampy	  ri-‐focus	  a	  čelová	  zrcátka	  Clar	  N	  je	  možné	  používat	  
ve	  všech	  zařízeních	  kromě	  domácností	  a	  těch,	  která	  jsou	  přímo	  
napojena	  na	  veřejnou	  síť	  nízkého	  napětí,	  která	  obsluhuje	  budovy	  
určené	  k	  obytným	  účelům.	  

Harmonické	  emise	  
IEC	  61000-‐3-‐2	  

bezpředmětné	  

Kolísání	  napětí	  /	  emise	  blikání	  
IEC	  61000-‐3-‐3	   bezpředmětné	  

 
 
 
 
 
 
 

 
Směrnice	  a	  prohlášení	  výrobce	  -‐	  Elektromagnetické	  záření	  

Hlavové	  lampy	  ri-‐focus	  a	  čelová	  zrcátka	  Clar	  N	  jsou	  určeny	  k	  používání	  v	  níže	  uvedeném	  elektromagnetickém	  prostředí.	  Zákazník	  nebo	  
uživatel	  hlavových	  lamp	  ri-‐focus	  a	  čelových	  zrcátek	  Clar	  N	  by	  se	  měl	  ujistit,	  že	  je	  používá	  v	  takovém	  prostředí.	  

Testování	  odolnosti	   Testovací	  úroveň	  	  
IEC	  60601	  

Úroveň	  shody	   Elektromagnetické	  prostředí	  -‐	  
rady	  

Elektrostatický	  výboj	  (ESD)	  
IEC	  61000-‐4-‐2	  

Kon: ± 8	  kV	  	  
Vzduch:	  ±	  2,	  4,	  8,	  15	  kV	  

Kon: ± 8	  kV	  	  
Vzduch:	  ±	  2,	  4,	  8,	  15	  kV	  

Podlahy	  by	  měly	  být	  dřevěné,	  
betonové	  nebo	  z	  keramických	  dlaždic.	  
Je-‐li	  podlaha	  pokryta	  syntetickým	  
materiálem,	  musí	  být	  relativní	  vlhkost	  
nejméně	  30	  %.	  

Rychlý	  elektrický	  výboj	  
IEC	  61000-‐4-‐4	  

bezpředmětné	   bezpředmětné	   Kvalita	  síťového	  napájení	  by	  měla	  
být	  úrovně	  typické	  pro	  komerční	  
nebo	  nemocniční	  prostředí.	  

Přepětí	  
IEC	  61000-‐4-‐5	  

bezpředmětné	   bezpředmětné	   Kvalita	  síťového	  napájení	  by	  měla	  
být	  úrovně	  typické	  pro	  komerční	  
nebo	  nemocniční	  prostředí.	  

Poklesy	  napětí,	  krátká	  
přerušení	  a	  kolísání	  napětí	  na	  
napájecích	  zdrojích	  
IEC	  61000-‐4-‐11	  

bezpředmětné	   bezpředmětné	   Kvalita	  síťového	  napájení	  by	  měla	  
být	  úrovně	  typické	  pro	  komerční	  
nebo	  nemocniční	  prostředí.	  

Výkonová	  frekvence	  (50	  Hz	  /	  
60Hz)	  magnetické	  pole	  	  
IEC	  61000-‐4-‐8	  

30	  A/m	   30	  A/m	   Magnetická	  pole	  síťového	  kmitočtu	  
by	  měla	  být	  na	  úrovni	  
charakteristické	  pro	  umístění	  v	  
typickém	  komerčním	  či	  
nemocničním	  prostředí.	  

POZNÁMKA	  UT	  je	  síťové	  napětí	  před	  použitím	  zkušební	  úrovně.	  
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Směrnice	  a	  prohlášení	  výrobce	  -‐	  Elektromagnetické	  záření	  

Hlavové	  lampy	  ri-‐focus	  a	  čelová	  zrcátka	  Clar	  N	  jsou	  určeny	  k	  používání	  v	  níže	  uvedeném	  elektromagnetickém	  prostředí.	  Zákazník	  nebo	  uživatel	  ri-‐
focus	  a	  čelového	  zrcátka	  Clar	  N	  se	  měl	  uzajistit,	  že	  je	  používán	  v	  takovém	  prostředí.	  

Testování	  
odolnosti	  

Testovací	  úroveň	  
IEC	  60601	  

Úroveň	  shody	   Elektromagnetické	  prostředí	  -‐	  rady	  

 
 
 
 
 
 
 
 

Provedené	  RF	  

IEC	  61000-‐4-‐4	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

bezpředmětné	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

bezpředmětné	  

Přenosná	  a	  mobilní	  vysokofrekvenční	  komunikační	  zařízení	  by	  se	  
neměla	  používat	  ve	  větší	  blízkosti	  k	  části	  ri-‐focus	  a	  clear	  N,	  včetně	  
kabelů,	  než	  je	  doporučená	  separační	  vzdálenost	  vypočtená	  z	  rovnice	  
platné	  pro	  frekvenci	  vysílače.	  	  
Doporučená	  vzdálenost	  
 
d=	  1,2√P	  80	  MHz	  to	  800	  MHz	  	  
d=	  2,3√P	  800	  MHz	  to	  2,7	  GHz	  
 
Kde	  P	  je	  maximální	  výstupní	  výkon	  vysílače	  ve	  wattech	  (W)	  podle	  
výrobce	  vysílače	  a	  doporučená	  vzdálenost	  je	  uvedena	  v	  metrech	  
(m).	  
 
Intenzita	  pole	  z	  pevných	  vysílačů	  RF	  určených	  průzkumem	  
elektromagnetického	  polea	  by	  měla	  být	  menší	  než	  úroveň	  shody	  s	  
předpisy	  v	  každém	  frekvenčním	  pásmu.b	  

K	  rušení	  může	  dojít	  v	  blízkosti	  zařízení	  označených	  následujícím	  
symbolem:	  

   

Vyzařované	  
radiofrekvence	  
IEC	  61000-‐4-‐3	  

 
Blízká	  pole	  z	  RF	  
bezdrátových	  
komunikačních	  

zařízení	  

10	  V/m	  
80	  MHz	  až	  2,7	  GHz	  

10	  V/m	  

POZNÁMKA	  1	   	  Při	  80	  MHz	  a	  800	  MHz	  platí	  vyšší	  frekvenční	  rozsah.	  
 
POZNÁMKA	  2	   	  Tyto	  pokyny	  nemusí	  platit	  ve	  všech	  situacích.	  Elektromagnetické	  záření	  je	  ovlivněno	  absorpcí	  a	  odrazem	  od	  struktur,	  
objektů	  a	  osob.	  
a)	  Intenzity	  pole	  z	  pevných	  vysílačů,	  jako	  jsou	  základní	  stanice	  pro	  rádiové	  (mobilní	  /	  bezdrátové)	  telefony	  a	  pozemní	  radiostanice,	  amatérské	  
rádio,	  rozhlasové	  vysílání	  AM	  a	  FM	  a	  televizní	  vysílání,	  nelze	  teoreticky	  s	  přesností	  předpovědět.	  Pro	  posouzení	  elektromagnetického	  prostředí	  
v	  důsledku	  pevných	  vysílačů	  RF	  je	  třeba	  zvážit	  elektromagnetický	  průzkum.	  Pokud	  naměřená	  intenzita	  pole	  v	  místě,	  kde	  se	  ri-‐focus	  nebo	  čelové	  
zrcátko	  Clar	  N	  používá,	  překračuje	  úroveň	  odpovídající	  výše	  uvedeným	  požadavkům	  ohledně	  RF,	  je	  nutné	  ri-‐focus	  a	  čelové	  zrcátko	  Clar	  N	  
sledovat.	  Pokud	  pozorujete	  nějaké	  anomálie,	  mohou	  být	  nezbytná	  další	  opatření,	  jako	  je	  přesměrování	  nebo	  přemístění	  přístroje	  ri-‐focus	  a	  
čelového	  zrcátka	  Clar	  N.	  
 
b)	  Ve	  frekvenčním	  pásmu	  nad	  150	  kHz	  do	  80	  MHz	  by	  měly	  být	  intenzity	  pole	  menší	  než	  3	  V/m	  
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Doporučené	  separační	  vzdálenosti	  mezi	  přenosnými	  a	  mobilními	  
vysokofrekvenčními	  komunikačními	  zařízeními	  a	  ri-‐focus	  LED	  nebo	  Clear	  N	  LED.	  

 

Ri-‐focus	  a	  Clear	  N	  jsou	  určeny	  pro	  použití	  v	  elektromagnetickém	  prostředí,	  ve	  kterém	  je	  vyzařované	  
vysokofrekvenční	  rušení	  pod	  kontrolou.	  Zákazník	  nebo	  uživatel	  ri-‐focus	  a	  clar	  N	  může	  pomoci	  zabránit	  
elektromagnetickému	  rušení	  dodržováním	  minimální	  vzdálenosti	  mezi	  přenosnými	  a	  mobilními	  vysokofrekvenčními	  
komunikačními	  zařízeními	  (vysílači)	  a	  ri-‐focus	  nebo	  clear	  N	  podle	  následujících	  doporučení,	  podle	  maximálního	  
výkonu	  komunikačního	  zařízení.	  

Jmenovitý	  maximální	  
výstupní	  výkon	  vysílače	  

(W)	  

Oddělovací	  vzdálenost	  podle	  frekvence	  vysílače	  
(m)	  

150	  KHz	  až	  80	  MHz	   80	  MHz	  až	  800	  MHz	   80	  MHz	  až	  2,7	  GHz	  
0,01	   0,12	   0,12	   0,23	    

0,1	   0,38	   0,38	   0,73	  
1	   1,2	   1,2	   2,3	  
10	   3,8	   3,8	   7,3	  
100	   12	   12	   23	  

Pro	  vysílače	  s	  jmenovitým	  maximálním	  výstupním	  výkonem,	  který	  není	  uveden	  výše,	  může	  být	  doporučená	  
vzdálenost	  d	  v	  metrech	  (m)	  odhadnuta	  pomocí	  rovnice	  platné	  pro	  kmitočet	  vysílače,	  kde	  P	  je	  maximální	  výstupní	  
výkon	  vysílače	  ve	  wattech	  (W)	  podle	  výrobce	  vysílače.	  
 
POZNÁMKA	  1	  Při	  frekvenci	  80	  MHz	  a	  800	  MHz	  platí	  vzdálenost	  pro	  vyšší	  frekvenční	  pásmo.	  
 
POZNÁMKA	  2	  Tyto	  pokyny	  nemusí	  platit	  ve	  všech	  situacích.	  Elektromagnetické	  záření	  je	  ovlivněno	  absorpcí	  a	  
odrazem	  od	  struktur,	  objektů	  a	  osob.	  
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Záruka
Tento přístroj byl vyroben podle nejpřísnějších norem kvality a před opuštěním naší továrny prošel podrobnou finální kontrolou kvality.
Je nám potěšením poskytnout záruční lhůtu

dvou let od data zakoupení,
která se vztahuje na všechny vady prokazatelně vzniklé v důsledku závady materiálu nebo výrobní chyby. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku 
nesprávného zacházení.
Veškeré vadné součásti výrobku budou během záruční doby bezplatně nahrazeny nebo opraveny. Toto neplatí pro opotřebovatelné součásti.
Na model R1 odolný proti nárazům poskytujeme dodatečnou pětiletou záruku na kalibraci, kterou vyžaduje certifikace CE.
Reklamace v záruční lhůtě může být schválena pouze v případě, že je k výrobku přiložena tato záruční karta – vyplněná prodejcem a opatřená razítkem.
Nezapomeňte, že reklamace musí být uplatněna během záruční lhůty.

Po uplynutí záruční lhůty rádi provedeme kontrolu nebo opravu za poplatek. Můžete požádat také o předběžný odhad nákladů, který provedeme zdarma.
V případě reklamace nebo opravy prosím odešlete produkt Riester spolu s vyplněnou záruční kartou na následující adresu:

Rudolf Riester GmbH
Oddělení Opravy RR
Bruckstr. 31
72417 Jungingen Německo

Sériové nebo výrobní číslo
datum, razítko a podpis autorizovaného prodejce,


