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Poznámka: Nepoužívejte ostré pøedmìty pøi vybalování svítidla!

1. Vybalení Halo
Opatrnì otevøete obal bez použití ostrých pøedmìtù!
V balení najdete následující položky:
• Závìsný systém set (4 ks)
• Svítidlo Halo
• Napájecí a ovládací box pro montáž na strop
• Dálkové ovládání s držákem
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Pracovní deska Paralelní pozice. Oèi pacienta by mìli být v 1/3 
svítidla.

Pozice napøíè. Oèi pacienta by mìli být na úrovni
horního okraje svítidla

Poznámka: Ovládací box by mìl být namontován pouze na stropì!

2. Umístìní Halo
Výška svítidla by mìla být asi 600 - 800 
milimetrù nad pracovní oblastí.
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3. Pøíprava na montáž vašeho Halo
Po vybalení svítidla mùžete použít obal jako vodítko pro znaèení upevòovacích
bodù na stropì.
• Použijte pøední èást obalu a vytvoøte otvor pomocí šroubováku.
• Kartonový obal umístìte na strop, vyznaète kotvící body a vyvrtejte 
   otvory pøipevnìní úchytù.
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4. Závìsy Halo
Tyto závìsy jsou obsahem balení. Vyberte se jakou variantu závìsu využijete. 

matka 
na strop

èepièka

lanko

úchyt lanko

úchyt

hliníkový kroužek

Pro uvolnìní stiskni tenkou
trubièku. 
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5. Svìtelné podmínky pro chirurgii. Obrázek preferovaných svìtelných podmínek pro operaèní sály.

Zóna 1 = 20 000 - 30 000 LUX

Zóna 2 = 3.000 až 5.000 LUX

Zóna 3 = 500-1000 LUX

                                                                         Pozor! Snižte intenzitu svìtla pøi práci 
                                                                         s vytvrzovacími materiály.

Pracovní 
plocha

Pracovní 
plocha

6. Svìtelné podmínky pro vyšetøení. Obrázek preferovaných svìtelných podmínek 
pro výslechových místností.

Zóna 1 = 3000 do 5000 LUX
Zóna 2 = 500 až 1000 LUXCACAN
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• Zapnutí / vypnutí

• Zvýšení intenzity

• Snížení intenzity

Stiskni 1 - 100% výkon

Stiskni 1 - 50% výkon

Stiskni 1 - 10% výkon

• Zvýšení intenzity nepøímého svìtla

• Snížení intenzity nepøímého svìtla

7. Dálkový ovladaè
Svítidlo Halo je vybaveno dálkovým ovládáním všech funkcí. Tento dálkový ovladaè 
je dodáván s držákem, který by mohl být namontován na zeï, stùl apod.
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8. Halo rozmìry
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Data: HALO H1200
• Vysoký výkon-200 - 3000 LUX / 1,2 M
• 90 -240 V
• 5500K Ra90
• Stmívaè vypínaè
• úspory energie.
• Dálkové ovládání
• Rozmìry: 1214 x 611 x 45 mm.
• Hmotnost: 13,5 kg

CACAN CZ, s.r.o. 
Azalková 928 
263 01 Dobøíš 
GSM: +420 602 102 093 
tel./fax: +420 318 523 919 
e-mail: info@cacan.cz 
http: www.cacan.cz 
skype: michal.dudla
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