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Slimline λαβή Keeler  
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν Παράρτημα Οδηγιών πριν από τη χρήση του 
προϊόντος σας Keeler.
Για τη δική σας ασφάλεια αλλά και των πελατών σας παρατηρήστε όλες τις 
προειδοποιητικές πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στο παρόν παράρτημα. Οι 
ακόλουθες πληροφορίες σκοπεύουν να τονίσουν πιθανούς κινδύνους οι οποίοι 
θα μπορούσαν να σχετίζονται με κακή χρήση ή βλάβη του προϊόντος.

Προειδοποίηση

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποποιηθεί εφόσον υπάρχουν εύφλεκτα αέρια.

Μην αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε τη μπαταρία. Μέσα, δεν υπάρχουν 
εξαρτήματα τα οποία μπορούν να επιδιορθωθούν.

Μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά, Μην την τρυπήσετε .

Μην χρησιμοποιήσετε μπαταρία η οποία έχει παραμορφωθεί, στάζει, έχει 
σκουριάσει ή φαίνεται χαλασμένη.

Εάν το προϊόν εκπέμπει μία περίεργη μυρωδιά, θερμότητα ή καπνό, Διακόψτε 
αμέσως τη χρήση. Η συνεχιζόμενη χρήση ενός χαλασμένου προϊόντος ή 
εξαρτήματος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην βυθίσετε τη μονάδα σε οποιοδήποτε υγρό.

Μην χρησιμοποιήσετε τη μονάδα εφόσον είναι χαλασμένη και ανά τακτά 
διαστήματα επιθεωρείτε την για ενδείξεις βλάβης.

Μόνο Slimline λαβή Keeler με κόκκινη βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
με το Φορτιστή Λιθίου Keeler. Μην προσπαθήσετε να βάλετε μία λαβή Keeler 
με μπλε βάση σε Φορτιστές Λιθίου Keeler. Ανατρέξτε στην παράγραφο 
Αναγνώρισης λαβών και λυχνιών Keeler.

Προσοχή
Αφαιρέστε ξηρά στοιχεία μπαταρίας μετά από πολύχρονη περίοδο 
αποθήκευσης.

Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενη μπαταρία Keeler με Αρ. Εξαρτήματος.    
EP39 18918

Φορτίστε μόνο χρησιμοποιώντας τους φορτιστές Keeler με Αριθ. Εξαρτήματος 
1941-P-5289, Διπλός Φορτιστής 1941-P-5326, Μίνι Φορτιστής

Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών.

Μη φορτίζετε μπαταρία σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 
40¡C ή πέφτει κάτω από 0¡C.

!



Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Μόνο για χρήση σε κλειστό χώρο (προστατέψτε το από την υγρασία)

Για την αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας, αφήστε το προϊόν να 
προσαρμοστεί στη θερμοκρασία του χώρου πριν από τη χρήση.

Όταν συνδέετε τις κεφαλές του οργάνου με τις λαβές βεβαιωθείτε ότι η τάση της 
λυχνίας του οργάνου ανταποκρίνεται στην τάση της λαβής.
Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος είναι στη θέση «κλειστό/off» όταν η εξέταση έχει 
ολοκληρωθεί.

Όταν αντικαταστείτε το επαναφορτιζόμενο στοιχείο, θέστε εκτός λειτουργίας 
τη λαβή και τοποθετήστε το νέο στοιχείο. Αντικαταστήστε το κάτω καπάκι και 
τοποθετήστε τη λαβή στη πηγή φόρτισης.

Περιβαλλοντικά
Πετάξτε τη μπαταρία εναρμονιζόμενοι με τους τοπικούς κανονισμούς που 
προβλέπονται για την ανακύκληση μπαταριών.

Πριν πετάξετε τη μπαταρία, τοποθετήστε μονωτική ταινία στις επαφές της 
μπαταρίας για την αποφυγή βραχυκυκλώματος.

Οι μπαταρίες λιθίου-ιόν περιέχουν μη τοξικά βαρέα μέταλλα, όπως υδράργυρο, 
κάδμιο ή μόλυβδο.

Αναγνώριση Λαβών & Λυχνιών Keeler
Οι λαβές & λυχνίες Keeler είναι κωδικοποιημένες με χρώμα ώστε να σας 
επιτρέψουν να διαχωρίσετε μεταξύ μίας λαβής μπαταρίας ξηρού στοιχείου 
(2.8V) και μίας λαβής επαναφορτιζόμενες (3.6v). Οι λαβές είναι κωδικοποιημένες 
με χρώμα ως ακολούθως:

Μπλε Βάση      =  μπαταρίες ξηρού στοιχείου 2,8 V.
Κόκκινη Βάση  =  επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 3,6 V

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε όταν αντικαταστείτε λυχνίες ότι η τάση 
ανταποκρίνεται στη τάση της λαβής.



Τοποθέτηση/ Αντικατάσταση Μπαταριών
Ξεβιδώστε το καπάκι της μπαταρίας, τοποθετήστε τις μπαταρίες και 
αντικαταστήστε το καπάκι της μπαταρίας όπως φαίνεται στο Σχέδιο 1.

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 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. 
Οι Slimline λαβή Keeler διαθέτουν ένδειξη τροφοδοσίας. Η 
ένδειξη αυτή δείχνει αν το όργανο είναι αναμμένο ή σβηστό.
Κόκκινο = αναμμένο  Ασημί = σβηστό.

Αναγνώριση λαβής
Οι Slimline λαβή Keeler είναι κωδικοποιημένες με χρώμα που 
επισημαίνει αν η λαβή παίρνει μπαταρίες ξηρού στοιχεiου (2,8 
V) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (3,6 ν). Αυτή η χρωματική 
κωδικοποίηση έχει ως εξής:
Μπλε βάση = μπαταρίες ξηρού στοιχείου 2,8 V. 
    (με κυλινδρικό κάλυμμα)
Κόκκινη βάση  = επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 3,6 V.
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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' 




