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Τοποθέτηση της κεφαλής του οργάvοu στη λαβή.
Η κεφαλή του οργάνου συνδέεται στη λαβή με ένα βιδωτό 
σπείρωμα. Για να τοποθετήσετε την κεφαλή του οργάνου, 
συνδέστε τη όπως φαίνεται στο σχήμα, βιδώνοντας προς τα 
δεξιά. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της κεφαλής στη λαβή είναι 
σταθερή.

Συμβατότητα
Τα οφθαλμοσκόπια Keeler Specialist, Professional, Standard 
και Practitioner, καθώς και τα αμφιβληστροσκόπια Keeler, είναι 
συμβατά με τις λαβές Keeler Vista 2,8 V και 3,6 V.

Κουμπί φωτισμού On/Off
Για να ανάψετε το όργανο, στρίψτε ιο κουμπί φωτισμού δεξιά, 
όπως φαίνεται στο σχήμα. Για να σβήσετε ιο όργανο, στρίψτε το 
κουμπί φωτισμού αριστερά, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Τοποθέτηση/αντικατάσταση μπαταριών
Ξεβιδώστε το καπάκι των μπαταριών, τοποθετήστε τις μπαταρίες και 
τοποθετήστε πάλι το καπάκι, όπως φαίνεται στο σχήμα. Oι μπαταρίες ξηρού 
στοιχείου που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:
Λαβή Keeler Pocket —2 μπαταρίες ξηρού στοιχείουμεγέθους ΑΑ 1,5 V — 
Duracell MN 1500 ή αντίστοιχες. 

Οδηγίες Καθαρισμού 
Ο καθαρισμός του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με το χέρι και όπως 
περιγράφεται παρακάτω:

1. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα καθαρό απορροφητικό ύφασμα 
ελαφρά βρεγμένο με διάλυμα νερού / απορρυπαντικού (περιεκτικότητας 2% ) ή 
διάλυμα νερού / ισοπρόπυλο αλκοόλ ( περιεκτικότητας 70%).

2. Βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα δεν εισχωρεί μέσα στον εξοπλισμό. Προσεκτικά 
φροντίστε ώστε το ύφασμα να μην είναι υπερβολικά εμποτισμένο στο διάλυμα.

3. Οι επιφάνειες πρέπει προσεκτικά να στεγνωθούν με το χέρι, με ένα καθαρό 
απορροφητικό ύφασμα.

4. Προσεκτικά πετάξτε τα χρησιμοποιημένα υλικά καθαρισμού.

Εγγύηση & Επιδιόρθωση

Δεν υπάρχουν εξαρτήματα τα οποία μπορούν να επιδιορθωθούν από το χρήστη 
– κάθε προληπτική συντήρηση και επιδιόρθωση πρέπει να πραγματοποιείται 
αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Keeler.

O λαβή σας Keeler έχει Εγγύηση 3-ετών και θα αντικατασταθεί ή θα 
επιδιορθωθεί εφόσον υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οποιαδήποτε βλάβη οφείλεται σε εργοστασιακό λάθος
2. Οποιαδήποτε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη αγοράς του 
προϊόντος
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΠΟ:

Keeler Limited

Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
England
Τηλ: +44 (0)1753 857177
Φαξ: +44 (0)1753 827145
Δωρεάν Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 0800 521 251

Keeler Instruments Inc
456 Parkway
Broomall
PA 19008, USA
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  1 800 523 5620
Τηλ: 610 353 4350
Φαξ: 610 353 7814
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∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ: 

'Η σήµανση CE επισηµαίνει ότι 
το προϊόν έχει ελεγχθεί και βρίσκεται  
σε συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές  
που περιέχονται στην Οδηγία περί  
Ιατρικών Συσκευών 93/42/ΕΟΚ' 




