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Πριν τοποθετήσετε µια κεφαλή οργάνου ή να αλλάξετε µια λυχνία, πάντα να 
βεβαιώνεστε ότι ο ροοστάτης της λαβής είναι σβηστός. 
 
Εάν προκληθεί βραχυκύκλωµα, επανενεργοποιήστε τη µπαταρία 
τοποθετώντας τη λαβή στο φορτιστή, µέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το 
LED. 
 
Αυτή είναι µια ενσωµατωµένη συσκευή προστασίας, που προστατεύει τη 
µπαταρία από βλάβη. 



 2

2xAA (LR6-AM3-MN 1500)

EP39-18918

/  
    ,     
         1.


         
,   
IEC 60320 TYPE 7 ( )    2.

   





 1



           
 .      ,   
  3.

 LED      

  LED        

  LED   

           
           
    .

              
  .

  -  4
     2-3     
     2-3    .

 3

 4



  
           
         
     Keeler.

O   Keeler   3-      
     :

1.      
2.          
3.          


 
    .: 120-240V - 50/60Hz
 :    2.5 Amps
 :      1 Amp
:       
:        Class II
         Type B  

 :       
 :   +10°C  +35°C
:       -40°C  +70°C     
       10%  95% RH
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Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
England
: +44 (0)1753 857177
: +44 (0)1753 827145
  : 0800 521 251

Keeler Instruments Inc
456 Parkway
Broomall
PA 19008, USA
 :  1 800 523 5620
: 610 353 4350
: 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' 




