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Instrukcja obsługi dla Derma LiteCheck®Stan na 02/12 
 

Derma LiteCheck® ma zastosowane w indywidualnych instruktażach, krótkich szkoleniach  
w zakresie higieny rąk i treningów ochrony skóry za pomocą  fluorescencyjnej metody Dermalux® 

Ogólne bezpieczeństwo 
• Przed uruchomieniem  urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.  
• Instrukcję należy zachować  na przyszłość, 
• Urządzenie przeznaczone jest do stosowaniatylkojako element działań szkoleniowych, 
• Gdy urządzenie nie jest używane - zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 

W przypadku wystąpienia problemów ze świetlówką, wyłączyć urządzenie, wyciągnąć ją w 
celu oczyszczenia lub wymiany. Wyłączając z gniazdka, ciągnąc za wtyczkę -  nie za 
przewód! 

• Urządzenie należy włączać i używać jedynie w stanie otwartym, 
• Nigdy nie włączać urządzenia bez lampy fluorescencyjnej! 
• Każdorazowo, przed użyciem urządzenia, sprawdzić stan techniczny urządzenia i kabla. 

W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, urządzenia nie używać! 
• Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, lecz skontaktować się z naszym serwisem, 
• Urządzenie przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego nasłonecznienia  

i wilgoci, ostrych krawędzi i tym podobnych. 
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa 

• Urządzenie winno być obsługiwane za pomocą dostarczonego kabla zasilania sieciowego 
(230 V). 

• Używać żarówek  wyłącznie typu  LL8W/BLB. 
• Uwaga: Nie wolno włączać urządzenia bez lamp! 
• Po zakończeniu szkolenia i gdy urządzenia  nie obserwujemy wyłączyć je, każdorazowo 

wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 
• Części elektrycznych nigdy nie należy czyścić wodą! 
• Urządzenie używać wyłącznie w pozycji stojącej i nie patrzeć bezpośrednio na światło 

UV(ultrafioletowe), 
• Podczas zastosowania  i używania świetlówek UV przestrzegać  wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa, 
• W przypadku stosowania niektórych leków, np. antybiotyków lub u osób wrażliwych, może 

wystąpić podwyższona wrażliwość skóry na światło UV. Zaleca sie zatem zasięgnięcie opinii 
lekarskiej, np. osobom po przebyciu operacji  zaćmy. W indywidualnych  przypadkach mogą 
być konieczne okulary ochronne UV. 

Uruchomienie urządzeń Derma LiteCheck® 

Przed pierwszym użyciem zdjąć folię ochronną z pokrywy szklanej ochraniającej świetlówki UV! 
Urządzenie ustawić w pozycji pionowej. Otworzyć prawą i lewą klapę. Klapy te są zabezpieczone 
zatrzaskiem, który je dokładnie domyka. Dolną, czarną klapę otworzyc do przodu w dół. 
Znajdujące się w środku putełko z akcesoriamipoluzować i odczepić z zapięcia na rzepy  
i otworzyć je poza urządzeniem. Wyjąć przewód zasilający 230V. 
Wtyczkę (230V) włożyć do gniazdka sieci elektrycznej(230V, 50Hz). Następnie włożyć złącze kabla 
sieciowego do gniazda znajdującego sięna pasku  po lewej  stronie urządzenia. 
Po naciśnięciu przełącznika znajdującego sie na prawej stronie urządzenia, powinna zaświecić się 
lamka kontrolna wskazująca  o trybie gotowości. 
Przeprowadzenie testu fluorescencyjnego 
Fluorescencyjny środek testującymożna zamówic na stronie internetowej www.derma-litecheck.de 
lub www.dermalux.de 
Wybrać właściwe miejsce szkolenia, aby  światło słoneczne nie wpadało wprost do urządzenia, co  
może to spowodować utratę atrakcyjnego białego fluorescencyjnego efektu testu. Urządzenie 
ustawiać możliwie na ciemnych powierzchniach stołu. Na kilkanaście  minut przed rozpoczęciem 
szkolenia  włączyć urządzenie, co przyczyni się do optymalnego wykorzystania wydajności lamp 
UV. 
W celu obserwacji rąk w Derma  LiteCheck® osoba testowana zajmuje miejsce przed urządzeniem, 
wkładając w nie dłonie z zachowaniem odpowiedniej odległości (ok.15 -20 cm) pod lampami UV.  
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W celu osiągnięcia bardzo wyraźnego efektu należy dłonie bardzo powoli poruszać. 
Osoba prowadząca szkolenie oraz inne osoby biorące udział w teście mogą  jednocześnie  
przyglądać się z boku jego wynikom.Po zakończeniu testu zaleca się dokładne umycie rąk. 
Po zakończeniu szkolenia 
Po treningu należy wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 
Urządzenie Derma  LiteCheck ® pozostawić w pozycji stojącej.  
Przewód zasilający i pozostałe części włożyć z powrotem do pudełka z akcesoriami, zamknąć 
i zabezpieczyć z tyłu, zamykając rzepami na spodzie urządzenia. 
Następnie czarną dolną klapę podnieść do góry, zamknąć klapy boczne za pomocą przycisków  
u góry i u dołu. Urządzenie przechowuje się jak każdy inny segregator w szafie  na dokumenty. 
Konserwacja urządzenia / czyszczenie 
Przed czyszczeniem  wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę  z gniazdka elektrycznego!   
W wypadku zabrudzeniaurządzenie przetrzeć wilgotną ściereczką, ewentualnie do czyszczenia 
użyć mydła. Szybko usunąć  zabrudzenia wewnątrz urządzenia.  
Do czyszczenia nie wolno używać żadnych środków czystości zawierających rozpuszczalniki. 
Produkty testowe używane podczas szkolenia powinny być nakładane na ręce poza urządzeniem. 
Podczas ćwiczeń zabezpieczyć  powierzchnie meblowe  ew.podłogi przed zabrudzeniem. 
Dane techniczne 
Zasilanie: 230V, 50 Hz, urządzenie jest zgodne z CE. 
Urządzenie wyposażone jest w 2lampy - typu T5 8W/BLB, które mągą być używane wyłącznie  
z tym urządzeniem. 
Chodzi tu o szklany czarny  promiennik z głównym obszarem emisjiod 320 nm÷ 400 nm(UV-A), 
max. 365 nm. RMS. UV-A natężenie oświetlenia (0,5 m) ~ 1,2 W / m². 
Gwarancja 
6 miesięcy od daty wystawienia faktury/rachunku. . Lampy są wyłączone z gwarancji 
Lampy zamienne 
Lampy zamienne są dostępne online na www.dermalux-shop.de 
Aby wymienić wadliwe lampy, śrubokrętem krzyżakowym odkręcić śruby pokrywy szklanej, 
zabezpieczajłcej je, poluzować i dokręcić później ponownie. Lampy poprawnie usadowić w 
gnieździe. 
Serwis  
Ingenieurbüro Ott, Wallersheimer Weg 50 – 58, D-56070 Koblenz 
Telefon  0049/261/98242 23     Fax  0049/261/9824225 
Urządzenia Derma  LiteCheck ®   przyjmowane są do naprawy wyłącznie pod tym adresem. 


