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Introducere 

IDS-3100 (MAGNUM+) 

Acesta este un dispozitiv medical portabil cu lumină  care 

observă/diagnostichează  leziuni sau infecț ii ale 

microorganismelor de pe piele ca testul Wood's Light 

Test prin utilizarea razelor vizibile și ultraviolete (UV). 

 

Principalele funcț ii ale IDS-3100 sunt definite în mare parte 

după  cum urmează . 

①  Examinarea pielii cu lumină  UV 

①  Examinarea pielii cu lumină  de polarizare 

 

Aceste două funcț ii principale sunt din nou împă rț ite în patru 

funcț ii. 

1. Examinarea pielii cu lumină UV de 395 nm 

2. Examinarea pielii cu lumină UV de 405m 

3. Examinarea pielii cu lumină polarizată  încrucișată 

4. Examinarea pielii cu lumină nepolarizată 
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Informaț ii importante și măsuri de precauț ie 
 

 Înainte de a utiliza IDS-3100 pentru prima dată , citiț i 
manualul în întregime. Producă torul și distribuitorii 

nu sunt răspunză tori pentru defecț iuni mecanice, 

daune materiale sau vă tămă ri corporale cauzate de 

necunoașterea manualului de instrucț iuni de că tre 

utilizator(i). 

 

 Nu vă  uitaț i direct în lumina LED. 

 

 Pacienț ii trebuie să  închidă  ochii în timpul 

examinărilor faciale 

 

 IDS-3100 are încorporată o baterie litiu-ion. 

Manipulaț i-l cu grijă  pentru a preveni deteriorarea 

în urma unui șoc extern. De asemenea, nu îl utilizaț i 
și nu îl depozitaț i în climate anormal de calde sau 

reci. 

 Nu priviț i soarele prin lentila obiectivului.  

 Evitaț i ca razele directe ale soarelui să  treacă prin 

obiectiv.  

Acesta poate concentra potenț ial lumina solară la 

o densitate și duce la combustie. 

 

 Se pot forma vapori pe lentila convexă  (pentru o 

parte a pacientului) și pe componentele optice ale 

dispozitivului din interior dacă încă lziț i brusc o 

încăpere rece. În acest caz, așteptaț i câteva minute 
până  când vaporii dispar. 

 

 Emite radiaț ii de lumină  UV care sunt potenț ial 
periculoase. Evitaț i să  vă  uitaț i direct la lumină . 
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Chei simbolice 
 

Consideraț ii privind siguranța mediului 

 

Medii umede. 

(Nu folosiț i dispozitivul cu mâinile ude) 

 

Variaț ii mari de temperatură . 

(Temperatura de funcț ionare 5 °C ~ 35 °C, umiditate  

10 % 

~ 90 %) 

 

În apropierea dispozitivelor de încă lzire 

(Nu îl amplasați în apropierea dispozitivelor de încălzire) 

 

  Mediu cu șocuri și vibraț ii puternice  

 

                    Mediu uscat și pră fuit 

(Particulele de praf pot pă trunde în dispozitiv. Cură țaț i 
dispozitivul în mod frecvent) 

 

 

 

Chei simbolice 

Nu deschideț i și nu demontaț i 
(Producă torul nu va fi responsabil pentru nicio 

eroare sau daună  de orice fel cauzate de 

deschiderea sau demontarea dispozitivului) 

Nu vă  uitaț i direct în lumina LED 

Buton de pornire/oprire 

Starea de încărcare 

Mod polarizare încrucișat și în paralel UV395 

nm/405 nm 

 Avertizare privind radiaț iile optice 

 Atenț ie 
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Specificații 
 

 
Mod UV 

1. 405 nm (4 LED-uri)  

2. 395 nm (2 LED-uri) 

Mod polarizat 
3. Polarizat încrucișat 

4. Polarizat în paralel 

Controlul luminozită ț ii 3 niveluri 

Compoziț ie optică  Ø100 / 2,5 x 

Lentilă  Asferică  / acoperire AR 

Distorsiune Sub 3% 

Câmp de vizualizare 100 mm 

Distanța de lucru 

Ochi <-> Lentilă  A 
90 ~ 135 mm 

Lungime focală  efectivă  

Lentilă  A <-> Piele 
65 ~ 115mm 

Intensitatea ilumină rii 
Tip SMD ridicat 

3.500 ~ 4.300 Lux 

LED 
64 LED-uri albe 

6 LED-uri UV 

Durata de viaț ă a LED-ului 100.000 ore 

Baterie (Circuit de protecț ie  

modul de protecț ie încorporat) 

reîncă rcabilă  

Litiu-ion 3400 Ah/3.7v 

Timp de funcț ionare continuă  
LED-uri albe 2,5 ~ 4 ore 

LED-uri UV 2,5 ~ 3 ore 

Stare de repaus: după  o stare de nefuncț ionare timp de 5 min. 

Timp de încă rcare 8,5 ore 

Metoda de încă rcare   Priză  de alimentare USB / suport 

Dimensiuni nete / greutate 
141 x 288,5 x 34,5 mm 

370 g (numai dispozitivul) 

 
 



  
 

Alcă tuirea produsului 
 

 

 

1. Lentile de obiectiv 

2. Indicator 

3. Buton de alimentare 

4. Butonul pentru modul UV 

5. Butonul pentru modul polarizat 

6. Butonul de control al luminozită ț ii 

7. Port de încărcare 

8. Capacul bateriei 

9. LED-uri 

10. Suport de încă rcare 
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1. Nu vă  uitaț i direct la lumina LED. 

Pacienț ii trebuie să  închidă ochii în timpul 

examinărilor faciale! 

2. Nu priviț i soarele prin lentila obiectivului. 

3. Evitaț i ca razele directe ale soarelui să  treacă  prin 

obiectiv. Lentila poate concentra potenț ial lumina 

solară  la o densitate și duce la combustie. 

  
 

Instrucț iuni de utilizare 
 

①  Încărcaț i complet dispozitivul înainte de utilizare. 

② Așezaț i dispozitivul pe pielea care urmează  să  fie 

examinată la intervale de 65 mm. Și porniț i-l 
apăsând un buton de alimentare timp de 2-3 

secunde. 

③ Selectaț i sursa de lumină dorită  prin apăsarea 

butonului de selectare a LED-ului și efectuaț i 
examinarea dorită , cum ar fi testul Wood's Light 

Test. 

④ Utilizaț i butonul de control al luminozită ț ii pentru a 

regla luminozitatea luminii după cum doriț i. 

 

Scopul utiliză rii 
 

Dispozitivul este o lumină  portabilă  pentru examinare 

medicală  care este cu toate caracteristicile unui 

iluminator medical. 

Este utilizat de obicei pentru diagnosticare/tratament 

ușor și poate fi mutat cu ușurință dintr-un loc în altul. 

 

Notă ! 
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Baterie și încă rcare 
 

Notă ! 

IDS-3100 utilizează  o baterie litiu-ion concepută  exclusiv 

pentru dispozitiv. Aceasta trebuie achiziț ionată  de la 

ILLUCO sau de la distribuitorii autorizaț i ILLUCO. 

Utilizarea unei alte baterii decât cea proiectată  pentru 

IDS-3100 poate provoca deteriorarea aparatului. 

 

A. Indicator de încărcare 

Există  trei indicatori care arată starea de încărcare a IDS-

3100. 

# Roșu intermitent: Baterie descărcată , este necesară 

încă rcarea  

# Verde/roșu (împreună ): în încărcare 

# Verde: încărcare finalizată 

 

B. Încă rcare prin priza de încă rcare USB 

Pregă tiț i priza de încă rcare USB furnizată  cu IDS- 

3100 

Introduceț i priza de încărcare USB în portul de 

încă rcare al dispozitivului și priza USB într-o priză 

de încărcare USB. 

Când îl încă rcaț i, cablul USB micro cu 5 pini și un port de 

încă rcare al IDS-3100 trebuie conectate în mod 

corespunză tor. 

Nu forțaț i. Aceasta poate cauza o deteriorare. 

 

Notă !  

Utilizaț i un cablu de încă rcare USB de 5 V 2A și un 

adaptor privat. Utilizarea altor produse poate scurta 

durata de viață a bateriei sau poate duce la defectarea 

dispozitivului. 
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C. Încă rcare cu ajutorul suportului de încărcare 

Conectaț i suportul de încărcare la o priză . Apoi 

introduceț i IDS- 3100 în suportul de încă rcare. 

 

* Când o baterie este descărcată , va dura 8,5 ore până la 

încă rcarea completă . 

Dacă o baterie este complet încărcată , timpul de funcț ionare 

continuă  este de aproximativ 2,5~4 ore. 

 

Notă ! 

În timp ce dispozitivul se află  în stare de încărcare, IDS-

3100 nu va fi operat. 

 

Stare de repaus 
 

Pentru a reduce consumul de energie electrică , IDS-3100 

va fi oprit automat atunci când se află  în stare 

nefuncț ională  timp de 5 minute. 

 

Întreț inere 
 

Notă ! 

IDS-3100 trebuie depozitat cu părț ile de observare (lentila 

convexă ) orientate în sus atunci când este depozitat sau 

mutat. 

Dacă lentila convexă se deteriorează  în timp ce este 

depozitată  cu fața în jos, aceasta va fi recunoscută ca 

fiind o greșeală  a utilizatorului. 

 

O lentilă , LED-urile și filtrele polarizante ale IDS-3100 

trebuie tratate ca un echipament optic de înaltă precizie. 
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Echipamentul de cură țare trebuie protejat împotriva 

substanțelor chimice dăună toare, utilizând numai 

echipamente standard de cură țare a lentilelor. 

 

Cură țare și sterilizare 

 

IDS-3100 poate fi cură țat și dezinfectat cu alcool izopropilic 

(70%). 

Utilizarea dezinfectanț ilor, în special a acetonei, poate 

deteriora dispozitivul. 

 

Notă ! 

# Nu folosiț i alcoolul direct pe lentila în sine, ci folosiț i-l 
întotdeauna pe o cârpă sau un șervețel. 

# Mai întâi, suflaț i bine praful și apoi folosiț i alcoolul pe 

pata greu de îndepă rtat. 

# Alcoolul și acetona sunt substanțe chimice diferite, cu 

caracteristici diferite. Nu le confundaț i. 

Nu folosiț i acetona pentru cură țarea lentilelor sau pentru 

orice altceva. 

# În cazul în care ștergeț i lentilele, folosiț i microfibra 

furnizată cu IDS-3100. 
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Ghid de depanare 
 

IDS-3100 este fiabil și proiectat pentru o funcț ionare fără 

probleme. Nu încercaț i niciodată  să  deschideț i sau să 

demontaț i aparatul pentru orice alt motiv decât 

înlocuirea bateriei. Producă torul și distribuitorii nu sunt 

răspunză tori pentru defecț iuni mecanice, daune materiale 

sau vă tămări corporale cauzate de necunoașterea de 

că tre utilizator(i) a instrucț iunilor din manual. 

 

①  Nu există  sursă de alimentare 

Reîncărcaț i bateria și porniț i din nou. 

Dacă problema persistă , înlocuiț i bateria cu una 

nouă . 

Apoi, dacă  ambele încercă ri s-au soldat cu eșec, 

contactaț i centrul ILLUCO A/S sau distribuitorul 

local și raportaț i problema. 

②  LED-ul nu funcț ionează 

LED-urile încorporate pe IDS-3100 sunt proiectate 

să  dureze 100.000 de ore. Dacă  unul dintre LED-uri 

cedează , contactaț i centrul ILLUCO A/S sau 

distribuitorul local. 

③  Defecț iune mecanică 

Contactaț i centrul ILLUCO A/S sau distribuitorul 

local. 

④ Când depozitaț i dispozitivul, asiguraț i-vă  că  

menț ineț i suprafața convexă a obiectivului 

(butonul de alimentare al dispozitivului) orientată  

în sus pentru a preveni deteriorarea lentilei. 

Deteriorarea lentilelor din neglijența utilizatorului 

este exclusă din gratuitatea A/S. 
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Politica de garanț ie 
 

ILLUCO Corporation Ltd, garantează  prin prezenta că  IDS-

3100 achiziț ionat direct de la ILLUCO corporation Ltd. 

cu sediul central în Gunpo, Coreea de Sud, va fi lipsit de 

defecte de fabricaț ie și de material pentru perioada de 

timp menț ionată  mai jos, sub rezerva anumitor limită ri. 

Politica noastră  de garanție 

Această  garanț ie nu este transferabilă  și acoperă  numai 

piesele de schimb. Această  garanț ie nu acoperă  niciun fel 

de daune indirecte sau pierderi de afaceri. 

Perioada de garanț ie 

Garanț ia pentru IDS-3100 este de cinci (5) ani de la data 

cumpă ră rii de că tre proprietarul iniț ial împotriva defectelor 

de material și manoperă . 

Excluderi generale 

Excluderile generale din această  garanț ie includ orice 

defecț iuni cauzate de 

a. Instalarea de piese, atașamente sau accesorii care nu 

sunt originale pentru unitate sau piese originale IDS-3100. 

(de exemplu, atașamente de pe piața pieselor de schimb, 

cum ar fi bateria, LED-uri etc.). 

b. Solicitare anormală , neglijenț ă sau abuz. 

c. Lipsa unei întreț ineri corespunzătoare. 

d. Deterioră ri cauzate de accidente sau coliziuni. 

e. Schimbarea sau modificarea setă rilor din fabrică  fă ră  

consultarea unui tehnician autorizat. 

f. Deterioră ri sau disfuncț ionalită ț i rezultate în urma unor 

calamită ț i naturale, îngheț , furt, accident, vandalism, 

abuzuri datorate unei aplică ri greșite și/sau condiț iilor de 

amplasare necorespunză toare. 

Excluderi specifice 

Articolele care nu sunt acoperite de garanț ie includ: 
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a. Piesele înlocuite din cauza uzurii normale sau a întreț inerii 

de rutină , inclusiv, dar fă ră  a se limita la baterie, LED-uri, 

sticlă  de protecț ie etc. 

b. Articole consumabile sau de uzură  care necesită înlocuire 

ca parte a funcț ionă rii normale, inclusiv, dar fă ră a se limita 

la baterie și sticlă  de protecț ie. 

c. Orice costuri de transport sau de deplasare. 

d. Rambursarea unită ț ilor de închiriat pe durata reparaț iei 
articolelor aflate în garanț ie. 

Responsabilitatea clientului 

În cadrul acestei garanț ii, responsabilitatea clientului este 

urmă toarea: 

a. Să  opereze și să  întreț ină  aparatul așa cum este 

specificat în manualul de instrucț iuni. 

b. Să  notifice dealerul autorizat IDS-Series sau 

ILLUCO Corporation Ltd. cu privire la defectele 

aparente în termen de șapte (7) zile de la 

descoperire. 

c. Să  furnizeze dovada achiziț iei, data achiziț iei și 
numă rul de serie ale articolelor în garanț ie. 

d. Să  pună  unitatea la dispoziț ie pentru inspecț ie și 
reparaț ii la sediul dealerului sau la centrul de service. Dacă  

este expediată , costurile de transport trebuie să  fie plă tite 

în avans. 

Pentru solicitarea serviciului de garanț ie, trimiteț i un e-

mail la info@illuco.co.kr sau sunați la +81 70 4922 7441. 

ILLUCO Corporation Ltd. vă  recomandă  să  citiț i manualul 

de utilizare și, în special, secț iunea de depanare. 
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Publicat de ILLUCO Corporation Ltd. 

Drepturi de autor © 2019 de ILLUCO 

Corporation Ltd. 102-304 SK Ventium, #166 

Gosan-ro, Gunpo-si 15850 Gyeonggi-do, 

Republica Coreea 

Tel: +82 31-429-8825 

Int: +82 70 4922 7441 

Fax: +82 31-429-8826 

Site web: 

http://www.illuco.co.kr E-mail: 

info@illuco.co.kr 

 

 

Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei 

publicaț ii nu poate fi reprodusă , stocată într-un sistem 

de recuperare sau transmisă , sub nicio formă sau prin 

orice mijloace, electronice, mecanice, fotocopiere, 

înregistrare sau în alt mod, fără  permisiunea prealabilă  

a ILLUCO Corporation Ltd. 

 

 

 

Tipă rit în Republica Coreea 

 

CE / ISO13485 
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****************************************************************** 

Subsemnata, Andreea – Ioana AVĂDĂNEI, interpret și 

traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză în temeiul 

autorizației nr. 33337 din data de 29.02.2012, eliberată de 

Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii 

efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat 

a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, 

înscrisului nu i-a fost denaturat 

conținutul și sensul. 

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT 

Andreea – Ioana AVĂDĂNEI 

 

 

 


	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
	4 în 1
	Lupă pentru examinarea pielii

	Introducere
	Informații importante și măsuri de precauție
	Chei simbolice
	Considerații privind siguranța mediului
	Chei simbolice
	Nu vă uitați direct în lumina LED Buton de pornire/oprire
	Starea de încărcare
	Mod polarizare încrucișat și în paralel UV395 nm/405 nm
	Avertizare privind radiațiile optice  Atenție

	Alcătuirea produsului
	Instrucțiuni de utilizare
	Scopul utilizării
	Notă!

	Baterie și încărcare
	Notă!
	Notă!

	Stare de repaus
	Întreținere
	Notă!
	Curățare și sterilizare
	Notă!


	Ghid de depanare
	Politica de garanție
	CE / ISO13485
	Andreea – Ioana AVĂDĂNEI

