
5. Utrzymanie i konserwacja

(1) Przed użyciem upewnić się, że wszystkie diody świecą się. Jeśli niektóre diody nie świecą się, może to ograniczyć 
efekt terapeutyczny lub wydłużyć czas terapii.

(2) Zaleca się, aby intensywność światła była kontrolowana co 1000 godzin pracy. Zalecamy także, aby wymieniać diody 
co 100000 godzin.

(3) Jedynie wykwalifikowany personel może prowadzić działania obsługowe lub naprawcze; po takich działaniach należy 
wyregulować światło.

Kontakt do naszego działu obsługi i wsparcia

Tel. 0082 31 750 0340 / faks: 0082 31 750 0344

Producent: Bistos Co., Ltd.

7th FL., A Bldg., Woolim Lions Valley 5-cha, 302,
Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do, Korea Południowa

www.bistos.co.kr
bistos@bistos.co.kr

Przedstawicielstwo w Europie: Obelis s. a.
Bd. General Wahis 53
1030 Bruksela, Belgia
Tel. 0032 2 732 59 54

Faks: 0032 2 732 60 03



Jednostka do fototerapii (BT-400) –   Krótki przewodnik

Zasady bezpiecznego i pełnego wykorzystania możliwości urządzenia opisano w instrukcji obsługi.
Można pobrać pełną instrukcję obsługi BT-400 ze strony www.bistos.co.kr.

1. Elementy

Korpus główny Podstawa ruchoma

2. Montaż
2.1 Montaż ruchomej podstawy
1. Elementy podstawy ruchomej
(1) Rurka ruchoma
(2) Rurka nieruchoma
(3) Podstawa

2. Montaż:
1) Zmontować elementy (2) oraz (3).
2) Połączyć elementy (2) i (3) za pomocą dostarczonego zestawu
śrub.
3) Zmontować elementy (1) oraz (2).

2.2 Połączenie korpusu głównego i ruchomej podstawy
1. Połączyć ze sobą korpus główny i ruchomą podstawę
2. Zmontować ze sobą korpus główny i ruchomą podstawę z użyciem dostarczonego zestawu śrub.



3. Użytkowanie
3.1 Wyświetlacz

Nr Element

(1) Nazwa i symbol - „Fototerapia” i dziecko

(2) Tryb pracy

(3) Informacje o pracy

(4) Ustawiony czas

(5) Pozostały czas

(6) Czas pracy

(7) Stan roboczy

(8) Czas zasilenia diod

3.2 Ikony, symbole
Element Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie

Informacje o trybie Tryb ciągły Tryb regulowanego
czasu pracy

Informacje robocze

Diody wyłączone Przerwa w pracy diod

Praca diod z wysoką
intensywnością

Praca diod z niską
intensywnością

Stan roboczy

Diody wyłączone,
przerwa

Praca diod z
maksymalną

intensywnością

Praca diod z
minimalną

intensywnością

3.3 Symbole przycisków
Symbol Znaczenie

Włączenie/ wyłączenie

Dodanie jednej godziny w trybie regulowanego czasu pracy

Odjęcie pół godziny w trybie regulowanego czasu pracy

Zatrzymanie urządzenia, jednakże utrzymanie zasilania.

Sterowanie diod (włączone, kontrola natężenia, przerwa)

3.4 Użycie przycisków
1. Włączenie wyłączenie

Za pomocą przycisku  można włączyć lub wyłączyć zasilanie.
2. Tryb ustawień
1) Tryb regulowanego czasu pracy

Czas pracy można dobrać za pomocą przycisków  i 
* Po ustalonym czasie diody samoczynnie się wyłączają.



2) Tryb ciągły

W trybie ciągłym nie używa się przycisków   i 

3. Włączenie diody, przerwa w pracy i kontrola intensywności
1) Włączenie diody

Kiedy dioda jest wyłączona, uruchamia się diodę przez naciśnięcie przycisku  (maksymalna intensywność)

2) Kontrola intensywności

Kiedy dioda jest włączona (intensywność maksymalna), naciśnij przycisk  (intensywność minimalna).

3) Przerwa

Jeśli dioda jest włączona (z minimalną intensywnością), naciśnij przycisk .

4. Wyłączenie

1) Za pomocą przycisku  rozpoczyna się wyłączanie diod i regulację czasu.
*Tryb przełącza się automatycznie na tryb ciągły.

3.5. Metoda pracy ze źródłem światła
1. Efektywna odległość: Odpowiednia odległość dla intensywności światła wynosi od 35 μW/ cm2/ nm do 55 μW/ cm2/ nm 
przy odległości 40 cm od źródła światła.
2. Przygotuj dziecko: dziecko może leżeć w otwartej kołysce, w łóżeczku, inkubatorze lub pod lampą ogrzewającą.
3. Zasłoń oczy dziecka ochronnymi osłonami stosowanymi podczas fototerapii.
4. Ustaw światło ponad dzieckiem. Powierzchnia zewnętrzna źródła światła (czoło lampy) nie może być bliżej niż 40 cm 
od dziecka.
5. Skontroluj rozmiar powierzchni efektywnej i jej położenie.

6. Włącz zasilanie za pomocą włącznika na układzie sterowania.
7. Kontroluj pacjenta podczas terapii.
8. Po zakończeniu należy wyłączyć zasilanie i usunąć źródło światła z miejsca leczenia.

4. Czyszczenie

Należy usuwać kurz z zewnętrznej części źródła światła, używając miękkiej szczotki i wilgotnej szmatki.
1. Nigdy nie używać rozpuszczalników organicznych takich, jak benzen, rozcieńczalnik czy aceton.
2. Nigdy nie używać palnych detergentów, środków czyszczących czy konserwujących.
3. Nigdy nie zanurzać źródła światła ani jego elementów [w wodzie].
4. Nie rozpylać płynów bezpośrednio na źródło światła ani nie pozwolić im dostać się do wnętrza.
5. Jeśli urządzenie zostanie zanurzone, natychmiast porozumieć się z centrum serwisowym.
6. Podczas czyszczenia urządzenia pamiętać o tym, że nadmierna siła czy uderzenia mogą spowodować uszkodzenia 
albo błędy.
7. Podczas czyszczenia urządzenia pamiętać o tym, aby nie trzeć mocno o żadną część źródła światłą. Może to 
doprowadzić do osłabienia efektu terapeutycznego.
8. Nie dezynfekować urządzenia.




