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WIDEODERMATOSKOP BEZPRZEWODOWY FIREFLY DE370 
Dla urządzeń mobilnych 

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
 

 
DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR Cyfrowego Dermatoskopu firmy FireFly.  
 
 
 
 
 

Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia i zapewnić jego bezpieczną eksploatację, należy 
uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytyczne ogólne 
Niniejsza instrukcja jest własnością FireFly Global. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nikt nie ma prawa kopiować i 
rozpowszechniać tej instrukcji bez zgody FireFly Global (www.firefly.global). 
FireFly nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z niewłaściwego zastosowania produktu, 
lub które mogą wynikać z niezastosowania tego produktu zgodnie z instrukcjami, przestrogami, ostrzeżeniami 
lub wskazaniami do stosowania, opublikowanymi w niniejszej instrukcji.  
 
Oprogramowanie układowe wbudowane do niniejszego urządzenia podlega prawnej ochronie firmy FireFly 
Global  oraz jej dostawców. Nie może być kopiowane, rekompilowane i przekształcane w jakiejkolwiek formie. 
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1. WPROWADZENIE 

W skład bezprzewodowego systemu dermatoskopu cyfrowego FireFly  wchodzi:  
o cyfrowy dermatoskop bezprzewodowy,  
o kabel ładowania USB, 
o ładowarka USB z przejściówką EU 

Dermatoskop cyfrowy FireFly może działać efektywnie w różnych warunkach i typowe parametry wideo są już 
ustawione fabrycznie. Korzystanie z urządzenia wymaga wcześniejszego zainstalowania aplikacji FireFlyPro na 
urządzeniu mobilnym. 
Dermatoskop cyfrowy FireFly został wyposażony w zintegrowany polaryzator w formie obrotowego pierścienia. 
Poprzez obrót pierścienia, można zmieniać stopień polaryzacji podczas badania. Urządzenie jest zaopatrzone 
ponadto w wygodne pokrętło do regulacji ostrości (ogniskowej) pozwalające na uzyskanie czystego obrazu przy 
bardzo dużym powiększeniu. 

1.1. Wymagania systemowe 

• Urządzenie mobilne (smartfon, tablet itp.) z systemem iOS w wersji 9.3 lub wyższej oraz Android w wersji 6 
lub wyższej. 

2. PRZEZNACZENIE 

System dermatoskopu cyfrowego FireFly jest przeznaczony do badania stanu skóry do zapisu obrazu. 

2.1. Profil użytkownika 

System FireFly jest przeznaczony do następujących zastosowań: 

• Badanie skóry w dermatologii, kosmetologii i innych specjalizacjach. 

• Badanie zarostu 

• Uczelnie oraz szkolnictwo medyczne 

• Edukacja naukowa 

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Prosimy o zapoznanie personelu z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Szczegółowe uwagi i 
ostrzeżenia znajdują się w dalszej części instrukcji. 
Ostrzeżenia: 

Symbol ostrzeżenia zawarty w tej instrukcji określający warunki lub praktyki, które niesprawdzone lub 
natychmiast nie przerwane, mogą doprowadzić do urazu, choroby lub śmierci. 

 

• Nie stosować w obecności łatwopalnych środków znieczulających.  

• Ten produkt nie posiada żadnych części zamiennych/serwisowanych. W razie konieczności, proszę zwrócić 
się do autoryzowanego serwisu.  

 
Środki ostrożności 

Symbol zachowania środków ostrożności określający warunki lub praktyki, które mogą doprowadzić do 
awarii sprzętu, uszkodzenia sprzętu lub utraty danych. 

 

• W celu uzyskania optymalnej wydajności i zapewnienia właściwego bezpieczeństwa pacjentów, dokładnie 
przeczytaj tą instrukcję obsługi.  

• Nie używaj urządzenia, gdy wystąpią jakiekolwiek objawy uszkodzenia komponentów systemu. Skontaktuj 
się z działem obsługi klienta po natychmiastową pomoc. 

• Nie stosuj do dezynfekcji urządzenia produktów wykorzystujących glutaraldehyd, gazu tlenku etylenu, pary 
wodnej i innej cieczy lub gazowego środka dezynfekującego. 
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• Produkt ten jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami norm zakłóceń elektromagnetycznych i nie 
powinno być problemów z oddziaływaniem na inne urządzenia lub wpływu innych urządzeń na to 
urządzenie. Dla ostrożności, staraj się jednak nie używać tego urządzenia blisko innych urządzeń. 

• Nie stosować alkoholu, środków chemicznych, ani wody do czyszczenia soczewek. Płyny, które dostaną się 
do wejścia optycznego mogą spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych. 

4. LISTA ELEMENTÓW 

Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy zostały dołączone. Jeśli 
czegoś brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. 
 

 
Dermatoskop x 1szt.  

Kontaktowa nakładka 
dystansowa o różnych 

rozmiarach x 3 szt 
(odstępnik) 

 
Zasilacz ścienny 100-240V AC 

zasilanie USB 5V DC 1 szt. 
Uwaga: model może się zmienić w danej 

dostawie. Do zasilacza dołączona jest jeszcze 
przejściówka do gniazd europejskich. 

 
Klip do mocowania 

 

  
Przewód USB do ładowania x 1 szt. 

5. NAZEWNICTWO 

 

 
 

Port ładowania USB Przycisk włącznika 

Przycisk zapisu wideo 

Wskaźnik Wi-Fi 
Wskaźnik zasilania 

Wskaźnik ładowania akumulatora 

Przycisk zdjęcia obrazu 

Pokrętło regulacji ostrości 

Pierścień polaryzatora 

Kontaktowa nakładka dystansowa 
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6. OBSŁUGA 

6.1. Pobieranie aplikacji FireflyPro Mobile 

Przed pierwszym użyciem urządzenia FireFly należy na urządzeniu mobilnym pobrać aplikację FireflyPro. 
Aplikację można pobrać z Apple App Store (iOS) lub Google Play (Android) poprzez wyszukanie: fireflypro. 

 

6.2. Uruchamianie aplikacji FireflyPro Mobile 

Gdy aplikacja FireflyPro zostanie już zainstalowana, uruchom ją poprzez ikonkę i postępuj zgodnie z instrukcjami 
ekranowymi. Aplikacja umożliwia wykonywanie zdjęć oraz zapis wideo i została zaprojektowana w taki sposób, 
aby obsługa była przyjazna dla użytkownika, a poszczególne czynności same się objaśniały. 

6.3. Krok1 - Włączenie urządzenie Firefly 

UWAGA: Przed uruchomieniem urządzenia, naładuj do końca akumulator, aż 
wskaźnik ładowania akumulatora będzie świecił na zielono. 
 
Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk włącznika na górze obudowy.  
Powinien zaświecić się wskaźnik zasilania. 
W aplikacji naciśnij przycisk „Next”. 
  
 
Jeśli chcesz wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk włącznika na 1 sekundę. 
 
 

6.4. Wskaźnik Wi-Fi  

● Gdy tylko urządzenie FireFly zostanie włączone (6.5), po chwili lampka LED zaświeci się na zielono. 
Gdy urządzenie jest wyłączone, wskaźnik ten jest również wyłączony. 

6.5. Wskaźnik zasilania  

Przy wyłączonym urządzeniu, lampka LED nie świeci się.  
● Tuż po włączeniu urządzenia, lampka LED powinna zaświecić się na zielono.  
● W przypadku gdy, stan naładowania akumulatora jest niski, lampka LED świeci się na żółto. Naładuj 
akumulator. 

6.6. Wskaźnik ładowania akumulatora  

Gdy akumulator jest wystarczająco naładowany, lampka LED nie świeci się. 
● Podczas ładowania akumulatora, lampka LED świeci się na czerwono. 
● Gdy ładowanie zakończy się, lampka LED świeci się na zielono. 

6.7. Ładowanie akumulatora 

• Czas trwania: 
Bezprzewodowe urządzenie FireFly zaopatrzone jest w wydajny akumulator litowy pozwalający na pracę ciągłą 
przez okres ponad 1.5 godziny. 

• Ładowanie akumulatora: 
Dzięki portowi mikro-USB znajdującemu się z tyłu (na górze) urządzenia, akumulator może być ładowany za 
pośrednictwem przewodu USB podłączonego do portu USB komputera lub do gniazdka USB zewnętrznego 
zasilacza ściennego. 

• Ochrona przed przeładowaniem: 
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Gdy akumulator jest bliski pełnego naładowania, wówczas ładowanie zostanie automatycznie przerwane i 
wskaźnik zacznie  się świecić na zielono. Funkcja ta poprawia kondycję akumulatora. 

• Wskaźnik zasilania: 
W normalnej sytuacji, wskaźnik zasilania powinien się świecić po włączeniu urządzenia na zielono. Przy niskim 
stanie akumulatora, wskaźnik zasilania świeci się na żółto, co może powodować błędną współpracę z 
urządzeniem mobilnym. 
 

 
Akumulator litowy ulega z czasem zużyciu. Chociaż jest przewidziany na lata eksploatacji, to 
gwarantujemy działanie akumulatora przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. W przypadku pojawienia 
się jakiegokolwiek problemu z akumulatorem, nie wymieniaj go samodzielnie - skontaktuj się z 
autoryzowanym serwisem, gdyż jakiekolwiek uszkodzenie unieważni gwarancję. 

6.8. Krok 2 - Ustanowienie połączenia Wi-Fi 

Przejdź na swoim urządzeniu mobilnym do ustawień Wi-Fi.  
Na liście dostępnych sieci wybierz FF_Camera_xxxx i wprowadź hasło domyślne: 
12345678.  
Pod wybraną siecią Firefly powinien wyświetlić się komunikat:  
„Połączono (brak dostępu do internetu)”. 
W aplikacji naciśnij przycisk „Next”. 
 
Uwagi:  

• Po ustanowieniu połączenia z urządzeniem Firefly, dotychczasowe połączenie Wi-Fi 
zostanie przerwane, co może spowodować odłączenie urządzenia mobilnego od 
internetu do momentu, gdy urządzenie Firefly zostanie wyłączone.  

• Na ekranie może pojawić się komunikat „Przełączyć na inne dostępne sieci?” Należy 
wybrać odpowiedź „Nie”. 

• Gdy urządzenie Firefly zostanie ponownie uruchomione w przyszłości, połączenie z urządzeniem mobilnym 
może nastąpić automatycznie, ale nie musi tak być, co zależy od wersji systemu operacyjnego.  

6.9. Krok 3 - Rozpoczęcie pracy 

Aplikacja jest już gotowa do współpracy z urządzeniem Firefly. 
Naciśnij przycisk „Finish” a następnie „Continue”, aby rozpocząć pracę. 
Jeśli chcesz pominąć ekranowy przewodnik konfiguracji (kroki 1, 2 i 3) wyświetlane po 
każdym uruchomieniu aplikacji,  zaznacz kratkę „Do not show again” (nie pokazuj 
więcej). 
 

  
 
Przez chwilę na ekranie będzie się wyświetlał komunikat „…Connecting to Camera” 
(łączenie z kamerą) i pojawi się obraz z kamery urządzenia Firefly. 
 
Uwaga: Jeśli z jakiegoś powodu połączenie zostanie przerwane, na ekranie pojawi się komunikat „Firefly Device 
not detected” (nie wykrytu urządzenia Firefly). Rozwiąż wtedy problem, np. odnów połączenie w ustawieniach 
Wi-Fi systemu, i naciśnij czerwony napis „View Setup Guide” (ekranowy przewodnik konfiguracji). 
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6.10. Obsługa aplikacji FireflyPro Mobile 

 
 
 
 
 

                                   
 
Przyciski regulacji jasności, wykonania zdjęcia oraz rozpoczęcia/wstrzymania zapisu wideo mają swoje 
odpowiedniki na samym urządzeniu Firefly. 

6.11. Ustawienia aplikacji FireflyPro Mobile 

 
Video Resolution (rozdzielczość wideo):  

• Low (niska),  

• Medium (średnia),  

• High (wysoka). 
Wybierz preferowaną rozdzielczość obrazu wideo na żywo. Wyższa 
rozdzielność może tworzyć opóźnienia na starszych urządzeniach 
mobilnych. 
 
Image Capture Resolution (rozdzielczość zdjęć):  

• Standard (standardowa),  

• 10MP (ograniczona do 10 Mpx). 
Wybierz rozdzielczość przechwytywanych zdjęć. Rozdzielczość 
standardowa odpowiada ustawieniu rozdzielczości wideo (patrz wyżej).  
Większy rozmiar zdjęć wiąże się z dłuższym czasem transferu do aplikacji. 
 
 
Grid (siatka) – dotyczy tylko dermatoskopu Firefly 
Włączenie czerwonej siatki na zdjęciu ułatwiającej zmierzenie wielkości zmiany skórnej. 
Siatka jest widoczna na ekranie i pozostaje na przechwyconym zdjęciu. Rozmiar 5x5 mm odpowiada sytuacji, 
gdy nakładka dystansowa dotyka badanej powierzchni. 
 

 

Wykonane 
zdjęcia (galeria) 

Regulacja 
jasności 

Wstrzymaj 
zapis wideo 
(pauza) 

Wykonaj 
zdjęcie Zapis 

wideo 

Ustawienia 
aplikacji 
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Change Device Password (zmień hasło urządzenia). 
Zmiana domyślnego hasła „12345678” na inne. Hasło powinno posiadań minimum 8 znaków. 

• New Password (nowe hasło),  

• Verify (powtórz hasło) 
Zapisz zmiany za pomocą przycisku „Save”. 
 
Change Device Identifier (zmień identyfikator urządzenia) 
Zmiana identyfikatora urządzenia wyświetlanego w ustawieniach Wi-Fi. 

• Current Device ID (aktualny identyfikator urządzenia) 

• New Device ID (nowy identyfikator urządzenia) 
Sufiks identyfikatora może zawierać maksymalnie 4 znaki. 
Zapisz zmiany za pomocą przycisku „Save”. 
 
 
 
 

6.12. Zalecany sposób obsługi urządzenia Firefly 

Zaleca się trzymać urządzenie przeźroczystą pokrywą do przodu, z kciukiem 
trzymanym na urządzeniu. Taka pozycja zapewnia względną stabilność i lepszą 
regulację soczewki. Palec wskazujący pozostaje wolny, aby bez problemu kręcić kołem 
ostrości. 
 
Aby uzyskać wyraźny obraz, należy pewnie trzymać urządzenie i w miarę możliwości 
unikać wstrząsów podczas obserwacji. 
 
 
 

6.13. Ustawienie ostrości 

Aby uzyskać wyraźny obraz, użyj koła 
ostrości, co będzie zależało od względnej 
odległości od obiektu. Gdy wymagane jest 
większe powiększenie, skręć kołem ostrości 
w lewo. Gdy wymagane jest większe pole 
widzenia, to oddal urządzenie od obiektu i 
doreguluj odpowiednio kołem ostrości w 
prawo.   
Pozycja domyślna: ustaw znacznik na „50”. 
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6.14. Stosowanie wysokiego powiększenia 

Gdy istnieje potrzeba uzyskania wysokiego powiększenia, istotne staje się stabilne utrzymanie 
urządzenia w dłoni. W takich przypadkach zaleca się, aby okrągły otwór pokrętła ostrości był 
skierowany do pacjenta, a przeźroczysta nakładka dystalna była skierowana pionowo w dół. 
Umożliwi to łatwy dostęp do regulacji ostrości i zarazem utrzymanie stabilnej pozycji. Jako 
platforma obserwacyjna może posłużyć gładki blat stołu.   
Aby uzyskać wymaganą ostrość obrazu, patrz p. 6.13.  
 

6.15. Przechwytywanie obrazu 

Naciśnij i zwolnij przycisk zdjęcia obrazu, aby 
przechwycić obraz i przesłać go do aplikacji. System 
wygeneruje krótki sygnał dźwiękowy (pstryknięcie 
aparatu) oznaczający potwierdzenie odebrania obrazu.  
Dźwięk nie pojawi się w przypadku wciśnięcia przycisku 
wideo.   
Możesz skorzystać też z analogicznego przycisku na 
ekranie aplikacji.                                

 

 

6.16. Uzyskiwanie czystego obrazu 

Aby uzyskać czysty obraz, staraj się mocno trzymać urządzenie podczas obserwacji, pozostań w bezruchu i unikaj 
wszelkich wibracji, jak to jest tylko możliwe. 

6.17. Używanie polaryzatora 

Dermatoskop cyfrowy FireFly posiada wbudowany polaryzator światła. W 
celu aktywowania polaryzacji, przekręć czarnym pierścieniem z przodu 
urządzenia.  
 
Zwiększanie stopnia polaryzacji uzyskujemy poprzez stopniowe 

przekręcanie pierścienia polaryzacji od 0 do 360. 
 

 
 

6.18. Zarządzanie zdjęciami 

Wszystkie zdjęcia (.jpg) oraz filmy wideo (.mp4) przechowywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia 
mobilnego w katalogu Firefly. 
Oprogramowanie FireflyPro Mobile nie oferuje własnego sposobu zarządzania zdjęciami, pomiarami, opisami 
czy ewidencją pacjentów. Z tego względu, po każdym badaniu zaleca się przesłanie utworzonych zdjęć do 
innego miejsca, które pozwoli na bardziej dogodną archiwizację i ewentualną obróbkę zdjęć, najlepiej na 
komputerze, gdzie będzie również możliwość utworzenia odrębnego folderu dla każdego pacjenta/badania.  
 
Pliki z urządzenia mobilnego można przesłać na komputer w najprostszy sposób poprzez kabel USB.  
Można też wykorzystać do tego celu synchronizację zdjęć urządzenia mobilnego z dyskiem sieciowym, np. 
Dyskiem Google.  

Przycisk 
zdjęcia obrazu 

Przycisk 
zapisu wideo 

Pierścień 
polaryzatora 
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7. KONSERWACJA I NAPRAWY 

 

7.1. WARUNKI GWARANCJI 

Urządzenie objęte jest gwarancją producenta przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu. 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z następujących przyczyn: 
1. Obsługa podczas transportu. 
2. Używanie i postępowanie niezgodne z instrukcją. 
3. Modyfikacje lub naprawy wykonane przez osobę nieautoryzowaną przez FireFly. 
4. Uszkodzenie w wyniku wypadku. 
5. Zastosowanie części lub akcesoriów niedostarczonych przez FireFly. 
Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia. 
Gwarancja nie obejmuje oprogramowania FireFly na urządzeniu mobilnym. 

7.2. Pielęgnacja 

• Urządzenie nie może być sterylizowane, zanurzane w jakiejkolwiek cieczy i sterylizowane parowo lub innymi 
metodami. 

• Zewnętrzną obudowę wraz przeźroczystą nasadką można czyścić miękką i niewłóknistą ściereczką 
nasączoną roztworem alkoholu, ewentualnie specjalnymi ściereczkami czyszczącymi do dezynfekcji. Przed 
użyciem ściereczki, dokładnie przeczytaj jej instrukcję stosowania. 

• Przetrzyj na mokro całą zewnętrzną obudowę ze wszystkimi powierzchniami. Zachowaj szczególną 
ostrożność, aby żadne płyny nie wniknęły do wnętrza urządzenia. 

• Zdejmij plastikową nasadkę i przeczyść ją w analogiczny sposób, przy czym może być ona zanurzona w 
alkoholu lub innym rozworze dezynfekującym, gdy nie jest połączona z urządzeniem. 

• Nie traktuj soczewek alkoholem, środkami chemicznymi, ani wodą. Płyny wnikające do układu optycznego 
mogą spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych.  

7.3. Przechowywanie 

Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, gdzie nie będzie narażone na uderzenia lub upadek na twardą 
powierzchnię, gdyż może to uszkodzić mechanizmy optyczne lub inne wewnętrzne elementy. 

7.4. Gospodarka odpadami 

Nie wyrzucaj tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Przekaż go do ponownego użycia lub 
selektywnego zbierania zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (WEEE). Dyrektywa ta nie ma 
zastosowania, jeśli produkt został skażony. Skontaktuj się w takim wypadku ze sprzedawcą.  

7.5. Serwis 

Wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez lub za zgodą FireFly Global lub autoryzowanego 
przedstawiciela. Nieautoryzowane naprawy zrywają warunki gwarancji. 
Jeśli produkt nie funkcjonuje poprawnie, lub jeśli chcesz uzyskać jakieś akcesoria, usługi lub części zamienne, 
skontaktuj się dystrybutorem urządzenia. 
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8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Waga ok. 113 g 

Wymiary (D x W x S) - wersja przewodowa 13.1 x 3.5 x 3.5 cm 

Wymiary (D x W x S) - wersja bezprzewodowa 11.4 x 3.7 x 3.7 cm 

Zasilanie 3.7V @ 550mA 

Rozdzielczość sensora 720×416, 848×480, 1280×720, 4224×2376 

Powiększenie: 
 Na żywo 
 Przechwycone zdjęcia 
 Zoom cyfrowy na żywo 

 
x15 
x35 
do 400% 

Wideo 
Zdjęcia 

Format MP4, 30 fps 
Format JPG 

Zabezpieczenie przed wodą IPXØ 

Podświetlenie 8 diod LED, ultra jasne (z pełną regulacją)  

Soczewki 
Podwójne, szkło 3-warstwowe, z odcięciem 650 nm 
Zintegrowany polaryzator 

Warunki pracy:  

 Temperatura +10°C to +40° C 

 Wilgotność względna 30% to 75% bez kondensacji 

 Ciśnienie 700 to 1060 hPa 

Warunki przechowywania  

 Temperatura -20°C to +49°C  

 Wilgotność względna maks. 95% bez kondensacji 

Modulacja WiFi 802.11a/b/g/n/ac 

Moc wyjściowa 10-14 dBm 1.5 dBm 

Czułość Na @ od -59 do -91 dBm 

Maks. poziom wejściowy Od -20 do -30 dBm 

Zasięg Ponad 5 metrów na otwartej przestrzeni 

Czas pracy akumulatora Ponad 1.5 godzin ciągłego działania 

Pojemność akumulatora 1500mAh (litowy)  

Serwis Tylko autoryzowany 

Normy bezpieczeństwa zgodne z FCC, CE oraz RoHS 

Wspierane platformy: 
iPad Air 2, iPad Mini 3 i wyższe 
iPhone 6 i wyższe 
Android 6 i wyższe 
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Wytwórca: 
Firefly Global 
464 Common Street 
Suite 281 
Belmont, MA 02478 
USA 

Autoryzowany przedstawiciel 
w UE i serwis: 
MDSS GmbH 
Schiffgraben 41 
30175 Hannover, NIEMCY 
 
 
 
 

Import/dystrybucja w Polsce: 
AP Plan Sp.J. 
Os. Wieniawa 57a, 64-100 Leszno 
TEL: +48 65 619 3855 
 
 
diaMedica 
specjalistyczny sklep dla 
lekarzy    www.diamedica.pl 

 
diaWet   
specjalistyczny sklep dla 
lekarzy weterynarii    www.diawet.pl 
 
 

 

 Sprawdzona zgodność z normami FCC dla 
częstotliwości radiowych w zastosowaniach 
domowych i biurowych. 

 
 
 

Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-11 
 

http://www.diamedica.pl/
http://www.diawet.pl/

