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Návod na použitie

Negatoskop lD-40087
q S – pre 1 film
q D – pre 2 filmy
q T – pre 3 filmy
q Q – pre 4 filmy
q F – pre 5 filmov

�
http://www.jares.sk/zdravotnictvo

POUŽITIE
Negatoskop je vhodný na prezeranie röntgenových filmov,
CT filmov a iných zobrazovacích filmov rôznych veľkostí. Má
dômyselnú novú konštrukciu, zabezpečujúcu trvalé rovnomerné
podsvietenie plochy, ako aj elegantný tvar. Je ideálnym
zobrazovacím zariadením s v ýnimočne čistým obrazom
a jednoduchou obsluhou.
Charakteristika
• Rám negatoskopu je zhotovený zo špeciálnej vysoko pevnej
hliníkovej zliatiny, v rohoch je spojený oceľovými doštičkami
a prekrytý ABS plastom. Presvetlovacia plocha je zhotovená
z polymetylmetakrylátového panelu. Vhodná konštrukcia
a vysoká tuhosť panelu zabezpečujú, že sa nikdy neskrúti.
• Vnútorná a vonkajšia strana skrinky sú potiahnuté elektrostatickým
práškovaním. Táto úprava zabezpečuje elegantný a moderný
vzhľad, bezpečnosť a trvanlivosť pri používaní.
• Dômyselná konštrukcia zabudovaného upevňovacieho systému
umožňuje jednoduché vkladanie filmov na presvetlovaciu
plochu vo všetkých smeroch. Upevňovací systém zariadenia
umožňuje pevné prichytenie filmov a zároveň ich jednoduché
vkladanie a vyberanie, bez nebezpečenstva poškodenia filmov.
• Konštrukcia umožňuje veľmi jednoduchú kontrolu,
údržbu alebo výmenu fluorescenčnej žiarivky.
Presvetlovaciu plochu jednoducho vytiahnete podľa
vyznačených šípok (pozrite obrázok).
• Podľa počtu prezeraných filmov existujú rôzne
veľkosti tohto negatoskopu. Negatoskopy môžu
ležať na stole alebo sa môžu zavesiť na stenu.
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Prevádzka
• Pred spustením pripojte napájací kábel ku zdroju napätia
a potom zapnite vypínač.
• U prehliadačov röntgenových filmov vybavených na prezeranie
suchých aj mokrých filmov sa mokré filmy upevňujú do drážky
v dolnej časti presvetlovacej plochy. Po otvorení horného držiaka
môžete prezerať mokré filmy.
UPOZORNENIE
• Presvetlovaciu plochu tvorí biely polymetylmetakrylátový
panel. Chráňte ho pred vysokými teplotami a tepelnými šokmi.
• Počas prepravy negatoskopu sa môže vibráciami uvoľniť
držiak žiarivky, čo môže spôsobiť, že niektoré žiarivky nebudú
fungovať. V takomto prípade požiadajte odborného elektrikára
o kontrolu a nápravu.
TECHNICKÉ PARAMETRE

Počet
uchytení
filmov

Napätie /
Frekvencia

Príkon
(W)

1

230 V / 50-60 Hz

< 70

36 × 43,5

44 × 58 × 12

2

230 V / 50-60 Hz

< 100

72 × 43,5

80 × 58 × 12

3

230 V / 50-60 Hz

< 165

108 × 43,5

116 × 58 × 12

Rozmer
presvetlovacej
plochy (cm)

Vonkajšie
rozmery (cm)

4

230 V / 50-60 Hz

< 220

142,4 × 43,5

150,4 × 58 × 15

5

230 V / 50-60 Hz

< 275

177,4 × 43,5

185,5 × 58 × 15

Pre prezeranie viac ako 5 filmov je možné uvedené negatoskopy
vzájomne kombinovať.
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Servis
V prípade akejkoľvek poruchy prístroja, vyplnite na internetovej
adrese www.jares.sk/zdravotnictvo v sekcií „SERVIS“ servisný
formulár a odošlite ho. Obratom Vás budeme kontaktovať.
Vyplnenie servisného formulára nie je podmienkou záručnej
opravy.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záručná doba na prístroj je 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka
sa vzťahuje iba na skryté chyby a poškodenia zjavne nezavinené
kupujúcim. V záručnej dobe Vám bude prístroj opravený alebo
vymenený bezplatne. Prístroj treba zasielať na opravu vždy iba
s riadne vyplneným záručným listom. Po záručnej dobe Vám
prístroj bude opravený podľa cenníka opráv a náhradných
dielcov, ktorý Vám na požiadanie zašleme.
ZÁRUČNÝ LIST
Výrobok: Negatoskop
Model: LD-400087
Výrobca: JARES Corporation
Dátum expedície:
Dátum predaja:
Predajná organizácia:

Ev.číslo : 2010-J-LD 400087

