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GIRIŞ

Bu Keeler ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Keeler Yarık Lambanızı kullanmaya başlamadan önce, bu kılavuzu
dikkatlice okuyun; böylece hasta güvenliğini sağlayabilir ve bu hassas
optik cihazdan en iyi performansı alabilirsiniz.

2

K E E L E R ’ D E N YA R I K L A M B A

w w w. ke e l e r. c o . u k

2

BU KULLANIM KILAVUZUNDA VE YARIK LAMBA AMBALAJINDA KULLANILAN SEMBOLLER
Üreticinin adı ve adresi

REF

Referans numarası

Zorunlu önlem simgesi

SN

Seri numarası

Kullanım talimatlarına uyun
Optik radyasyon tehlikesi

Üretim tarihi
Bu üründeki CE işareti, cihazın 93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifinde
belirtilen hükümlere göre test edildiğini ve bu hükümlere uygun olduğunu
göstermektedir.

Uyarı: Tehlikeli voltaj
Üst taraf
Takılma tehlikesi
Geri dönüşüme uygun materyal
Sıcak yüzey
Genel uyarı simgesi

Kırılabilir

Tip B’ye tabi parça

Ürünün üzerindeki veya Ambalaj ve talimatlardaki bu sembol, ürünün
Ağustos 2005’ten sonra piyasaya sürüldüğünü ve bu ürünün Evsel Atık
olarak değerlendirilmemesi gerektiğini göstermektedir

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon

Çalıştırma Talimatları

Kuru bir yerde saklayın
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KULLANIM BILGILERI

Bu Keeler Yarık Lamba, AC ile çalışan bir Yarık lamba biyomikroskobudur
ve kornea epitelinden posterior kapsüle dek anterior göz segmentinin
muayenesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Anterior göz
segmentinin yapısal özelliklerini etkileyen rahatsızlıklar veya travmaların
teşhisine yardımcı olması için kullanılmaktadır.
Bu cihaz, yalnızca uygun eğitim almış yetkili sağlık uzmanları tarafından
kullanılmalıdır.
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ENSTRÜMANIN KISA AÇIKLAMASI

Bu Keeler Yarık Lamba, uygun eğitim almış teknisyenler tarafından
Keeler’in sunduğu özel bir tabla üstüne veya üçüncü taraf firmalardan
alınan bir tabla üstüne (kırılma ünitesi) monte edilebilir.
Keeler Yarık Lamba 5 bölümden oluşur; Aydınlatma Kulesi; Gözlem
Sistemi; XYZ Dönüştürme Tabanı; Çene Tertibatı ve Güç Kaynağı ve İkinci
Çekmeceyi İçeren Tabla Üstü.
Işık yoğunluğu, XYZ Dönüştürme Tabanında bulunan değişken reostayla
kontrol edilir. Kullanıcının muayene ışığının özelliklerini kontrol etmesine
imkan veren bir dizi filtre vardır.

Federal Kanunlar, bu cihazın yalnızca hekim veya doktorlar tarafından
ya da onların talimatıyla satılmasını öngörmektedir.
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ENSTRÜMANIN KULLANIM AMACI

Yarık Lamba, göze ince bir ışık tabakası (yarık) yansıtmak için
odaklanabilen bir ışık kaynağından oluşan bir enstrümandır.
Biyomikroskopla birlikte kullanılır. Lamba, insan gözünün göz kapağı,
sklera, konjunktiva, iris, doğal kristalin lens ve korneayı kapsayan anterior
segmenti ya da frontal yapıları ve posterior segmentinin muayenesini
kolaylaştırır. Binoküler Yarık Lamba muayenesi, göz yapılarının detaylı
stereoskopik büyütülmüş görüntüsünü vererek çeşitli göz durumları için
anatomik teşhisler yapılmasına imkan verir.
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Keeler Yarık Lamba, 93/42/EEC sayılı EC Direktifi ve ISO 9000 ve ISO
13485 kalite standartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.
‘CE’ (Avrupa Topluluğu) işareti, Keeler Yarık Lambanın 93/42/EEC sayılı
EC Direktifi hükümlerine uygun olduğunu göstermektedir.
Sınıflandırma:CE Yönetmeliği 93/42 EEC: Sınıf I
		 FDA: Sınıf II
		 IEC/EN Standart 60601-1: H serisi - Güvenlik Sınıfı II
		 Uygulama parçası: Tip B
		 Çalıştırma modu: sürekli çalıştırma
Üretim süreçleri, testler, ilk çalıştırma, bakım ve onarımlar, geçerli
kanunlar ve uluslararası referans standartlara uygun şekilde
gerçekleştirilmektedir.
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GÜVENLIK

6.1 FOTO TOKSISITE

Yoğun ışığa uzun süreli maruziyet retinaya hasar
verebileceği için, oküler muayene sırasında cihaz
gereksiz yere uzun süreler boyunca kullanılmamalı ve
parlaklık ayarı hedef yapıların net görüntüsünü almak
için gerekenden daha yüksek olmamalıdır. Bu cihaz, UV radyasyonunu (< 400
nm) engelleyen filtreler ve mümkün olan durumlarda kısa dalga boylu mavi
ışığı (< 420 nm) engelleyen filtrelerle kullanılmalıdır.
Fotokimyasal tehlike için retinal maruziyet dozu, ışınırlık ve maruziyet
süresine bağlıdır. Işınırlık değeri yarı yarıya azaltılırsa, maksimum maruziyet
limitine ulaşmak için iki kat süre geçmesi gerekir.

Bu enstrümandan çıkan ışık, potansiyel olarak tehlike arz etmektedir.
Maruziyet süresi ne kadar artarsa, oküler hasar riski de o kadar artmaktadır.
Maksimum yoğunlukta çalıştırıldığında bu enstrümandan çıkan ışığa
maruziyet; ikincil 90D lens kullanıldığında 5 dakikanın ardından güvenlik
seviyesini aşar.

Keeler Ltd, talep halinde, kullanıcılara enstrümanın bağıl spektral
çıkışını gösteren bir grafik verebilir.

Yarık lambalar için akut optik radyasyon tehlikeleri tespit edilmiş olmasa da,
hastanın gözüne yansıtılan ışık yoğunluğunun teşhis için gereken minimum
seviyeyle sınırlandırılması önerilir. Bebekler, afakiler ve göz rahatsızlığı
olan kişiler için risk daha yüksektir. Ayrıca, muayene edilen kişi son 24 saat
içerisinde aynı enstrümana ya da görünür ışık kaynağı kullanılan başka bir
oftalmik enstrümana maruz kalmışsa, risk artabilir. Bu durum, özellikle göz
retinal fotografiye maruz kalmışsa geçerlidir.
Gözün uzun süreler boyunca yoğun ışık kaynaklarına maruz kalmasının
retinal fotik yaralanma/oküler hasar riski getirdiği bilinmektedir.
Birçok oftalmik enstrüman, gözleri yoğun ışıkla aydınlatır. Keeler Yarık
Lambadaki ışık yoğunluğu, maksimumdan sıfıra kadar ayarlanabilir. Ayrıca,
IR ışık seviyelerini azaltmak için aydınlatma sisteminde kızılötesi filtre vardır.
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6.2 UYARILAR VE IKAZLAR          

Observe the following prescriptions in order to ensure safe operation of
the instrument
UYARILAR
•	Gözle görülür bir hasar varsa enstrümanı kullanmayın ve hasar ya da
yanlış kullanım belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol edin.
•	Kullanmadan önce taşıma / saklama sırasında oluşan hasar belirtilerine
karşı Keeler ürününüzü kontrol edin.
•	Yanıcı gazların / sıvıların bulunduğu ya da oksijen açısından zengin
ortamlarda kullanmayın.
•	ABD Federal Kanunları, bu cihazın yalnızca hekim veya doktorlar
tarafından ya da onların talimatıyla satılmasını öngörmektedir.
•	Bu cihaz, yalnızca uygun eğitim almış yetkili sağlık uzmanları tarafından
kullanılmalıdır.
• Bu ürün sıvılara batırılmamalıdır.
•	Enstrümanda yapılacak onarımlar ve değişiklikler, yalnızca üreticinin
Teknik Servis Merkezindeki uzman teknisyenler ya da üretici tarafından
eğitilmiş ve yetkilendirilmiş personel tarafından yapılmalıdır. Üretici, izinsiz
onarımlardan kaynaklanan kayıplar ve/veya hasarlarla ilgili tüm sorumluluğu
reddetmektedir; ayrıca bu tip işlemler garantiyi geçersiz kılacaktır.
•	Takılıp düşme ya da kullanıcının zarar görme riskini ortadan kaldırmak
için güç kablolarını güvenli bir şekilde yerleştirin.
•	Enstrümanı veya taban ünitesini temizlemeden önce, elektrik fişinin
çekildiğinden emin olun.
6
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•	Ampuller kullanıldıklarında yüksek sıcaklıklara ulaşabilirler - tutmadan önce
soğumalarını bekleyin.
• Önerilen maksimum maruziyet süresini aşmayın.
•	Enstrüman darbe alırsa (örneğin kazara düşerse) ve optik sistem ya da
aydınlatma sistemi hasar görürse, enstrümanın onarım için üreticiye
gönderilmesi gerekebilir.
•	Halojen ampuller tutulurken dikkat edilmelidir. Çizilmeleri veya hasar görmeleri
durumunda halojen ampuller parçalanabilirler.
•	Ampulü söktükten sonra, Yarık Lamba ampulünün elektrik bağlantılarına ve
hastaya aynı anda dokunmayın.
•	Personelin doğru kullanım hakkında eğitilmesi, enstrüman sahibinin
sorumluluğundadır.
•	Enstrüman ve enstrüman tablasının düz ve sabit bir yüzeye yerleştirildiğinden
emin olun.
•	Yalnızca orijinal Keeler onaylı parçalar ve aksesuarları kullanın, aksi takdirde
cihaz güvenliği ve performansı zarar görebilir.
•	Her kullanımdan sonra cihazı kapatın. Toz örtüsü kullanılıyorsa, aşırı ısınma riski
vardır.
• Yalnızca kapalı alanda kullanılmalıdır (neme karşı korunmalıdır).
•	Elektrikli ekipmanlar, elektromanyetik parazitlerden etkilenebilirler. Ekipman
kullanılırken böyle bir durum meydana gelirse, üniteyi kapatın ve yerini değiştirin.
• Erişilebilir konnektörler ve hastaya aynı anda dokunmayın.
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TEMIZLIK VE DEZENFEKSIYON TALIMATLARI

				

 nstrümanı veya taban ünitesini temizlemeden önce,
E
elektrik fişinin çekildiğinden emin olun.

Bu enstrüman için yalnızca açıklanan manüel sıvıya daldırmasız temizlik
yapılmalıdır.
Otoklav uygulamayın ya da temizlik sıvılarına daldırmayın. Temizlik
yapmadan önce güç kaynağının bağlantısını kesin.
a	Dış yüzeyi su / deterjan solüsyonu (hacmen %2 deterjan) ya da su /
izopropil alkol solüsyonu (hacmen %70 IPA) ile nemlendirilmiş temiz,
emici, iplik bırakmayan bir bezle silin. Optik yüzeylere dokunmayın.
b Fazla solüsyonun enstrümanın içine girmediğinden emin olun.
Bezin solüsyona bulanmaması için özen gösterin.
c	Yüzeyler temiz, iplik bırakmayan bir bez kullanılarak elle dikkatlice
kurulanmalıdır.
d Kullanılmış temizlik malzemelerini güvenli bir şekilde imha edin.

8

TAŞIMA, SAKLAMA VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Keeler Yarık Lamba için aşağıdaki ortam koşulu limitleri önerilmekte
ve taşıma ve saklama için Yarık Lambanın orijinal üretici ambalajında
tutulması tavsiye edilmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI

+10°C ila +35°C
%30 ila %75 bağıl nem

TAŞIMA VE SAKLAMA KOŞULLARI
Taşıma: -10°C ila +60°C
Saklama: -10°C ila +55°C

Kullanmadan önce, oda sıcaklığına uyum sağlaması için
Yarık Lamba birkaç saat boyunca boşta bırakılmalıdır. Ünite
soğuk bir ortamda saklanmış ya da taşınmışsa bu durum çok
önemlidir; çünkü optik parçalarda ciddi yoğuşma meydana
gelebilir.
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KONTROLLER VE BILEŞENLERIN ISIMLERI

KAFALIK TERTIBATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5

Fiksasyon ışığı kablosu
Ana lamba kablosu (4 pimli soket)
Alın koyma bandı
Hasta gözü yükseklik göstergesi
Fiksasyon ışığı
Çenelik
Çenelik yükseklik ayarlayıcı
Hasta tutacakları
Çenelikten lamba muhafazasına elektrik kablosu

3

9

6

23. Kumanda kolu tabanı kilit düğmesi
24
24. Kumanda kolu kontrolü (X Y Z hareketi)
25. Aydınlatma kontrol reostası

4

25

23

7
26. Aks
27. Çark kapakları

8
1

26

2

27

KEELER YARIK LAMBA, H SERISI
10. Lamba kapağı
11. Lamba kapağını açma vidaları
12. Gri (ND), mavi, difüzör ve kırmızısız filtreler için kol
13. Yarık uzunluğu, yarık rotasyonu ve açıklık kontrolü
14. Yarık rotasyonu için ölçek
15. Aydınlatma aynası
16. Yarık ofset ortalama düğmesi
17. 5°’den 20°’ye eğim mandalı
18. Yarık genişlik kontrolleri
19. Test çubuğu ve tonometre plakası montaj deliği ve kapağı
20. Aydınlatma kolu kilit düğmesi
21. Mikroskop kolu kilit düğmesi
22. Göz merceği tertibatı tespit düğmesi
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12

11

13

14

22

16
17
18

28. R tipi tonometre montaj deliği
29. Sarı filtre düğmesi (yukarı = dışarı)
30. Büyütme gövdesinin tespit kilidi
31. Büyütme değiştirme tamburu
32.	Göz mercekleri - PD ve diyoptri
düzeltmesi için ayarlanabilir
33. Nefes koruması tespit düğmesi

29

32
33

28

31
30

15
19
20
21

34. Ana güç düğmesi
35. Güç kaynağı ünitesi
36. Kayar plaka

36
35

34

10 MONTAJ
Keeler Yarık Lambanız, elektrik yalıtımlı medikal tabla üstüne veya
elektrik yalıtımlı ve ateşe dayanıklı medikal tabla üstüne yerleştirilecek
şekilde tasarlanmıştır, örn. Kırılma Standı ya da Combi Ünitesi.
Materyallere yanlışlıkla hasar vermemek ya da materyalleri yanlışlıkla
atmamak için Yarık Lambanın ambalajını açarken dikkatli olun.
	Yoğuşma riskini azaltmak için, teslimattan sonra ambalajı
açmadan önce Yarık Lambayı ambalajın içerisinde birkaç saat
boyunca bırakın.
Keeler Yarık Lambalar, birçok Kırılma Standına / Combi Ünitesine
yerleştirilebilirler. Keeler, performans ve güvenliğe zarar gelmemesi için
bu işlemin uygun eğitim almış teknisyenler tarafından yapılmasını önerir.
	Kırılma Standı, Combi Ünitesi veya tabla ayağı 60601-1 3’üncü
sürüme uyumlu olmalıdır.
Yarık Lambayı medikal veya Keeler tabla ayağına/tabanına monte ediyorsanız
veya ettiyseniz, sabit ve düz bir zemine yerleştirildiğinden emin olun.
Tabla ayağı/tabanında tekerlekler varsa, başka bir noktaya taşımadan önce:
a)
b)
c)
d)
e)

Tabla en alçak pozisyonda olmalıdır
Güç kablosu sökülmelidir
Yarık lamba kol ve taban kilit düğmeleri sıkılmalıdır
Çark kapakları yerinde olmalıdır
Sistem, mümkün olan en alçak noktadan tutularak taşınmalıdır.

10.1 TABLA ÜSTÜ VE TABAN MONTAJ PROSEDÜRÜ
1	M6 x 20 mm CAP başlı bağlantı elemanları ve rondelalar kullanarak
Yarık Lamba tabla üstünü tabla ayağına takın. Güç kaynağı ve ikinci
çekmecenin operatöre bakması gerektiğini unutmayın.
	Hastanın ve Yarık Lambanın güvenliği için tabla üstünün tabla
ayağına iyice oturması çok önemlidir.
2	Verilen anahtarı kullanarak, altıgen somunlar ve rondelalarla Kafa
Tertibatını tabla üstüne monte edin. Kafa Tertibatı, tabla üstünün alt
tarafına gelmelidir. Altıgen somunlar çok fazla sıkılmamalıdır.
3 Hasta Tutacaklarını (8) Çeneliğe takın.
4	Yarık Lamba tabanını Çarkların üzerine yerleştirin. Tekerleklerin
birbirleriyle hizalı olduğundan emin olun. Kılavuz tekerleklerin sıkı
olduğunu kontrol edin.
5	Çark kapaklarını birbirine doğru hafifçe kaydırarak Çarkların üzerine
yerleştirin.
.

8

Runners
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10.2 AYDINLATMA KULESI MONTAJ PROSEDÜRÜ

10.3 KABLO BAĞLANTI PROSEDÜRÜ

1	Altıgen somunu (a) Aydınlatma kulesinin tabanından sökün ve ardından
taban çentiği (b) ve pimi (c) hizalı olacak şekilde aydınlatma kulesini
Yarık Lamba tabanına yerleştirin. Daha önce söktüğünüz altıgen
somunu kullanarak kuleyi tabana yerleştirin ve verilen anahtarı
kullanarak somunu sıkın.

1	Çenelikten gelen ana lamba kablosunu aydınlatma kulesine
bağlayın. Kule aydınlatma sisteminin üzerindeki ucu
burkmayın.
Kablo konnektörü

c
b
a

2	Son noktaya kadar iterek mikroskop gövdesini kola dikkatlice
yerleştirin. Yan taraftaki tespit düğmesini kullanarak sıkın.

2 Güç kablolarını bağlayın
a) Çenelik fiksasyon ışığı kablosu güç kaynağı ünitesine
b)	Güç kaynağı ünitesinden gelen (3 pimli) kabloyu yarık lamba taban
tertibatına
c)	Çeneliğin altından gelen (4 pimli) ana lamba kablosunu yarık lamba
taban tertibatına.
d)	Kabloların XYZ tabanının serbest hareket etmesine izin verecek ve
hastaların ayağına dolaşmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
4 pimli
3 pimli

Nefes koruması
Durana kadar kaydırın ve sabitleyin

3 Nefes korumasını büyütme tertibatının arkasındaki pime yerleştirin.

10

K E E L E R ’ D E N YA R I K L A M B A

w w w. ke e l e r. c o . u k

Yarık Lambanız transformatör (Parça #3020-P-5040) ile birlikte
gelmediyse, güç bağlantısının bu kılavuzdaki özelliklere uygun
olduğundan ve yetkili bir teknisyen tarafından uygun bir güç kaynağına
bağlantı yapıldığından emin olun, bkz. bölüm 15.5 Güç Kaynağı

3	Verilen güç kablosunu kullanarak, şebeke elektriğini Yarık Lamba
transformatörüne bağlayın.
3 pime 3 pim
Fiksasyon ışığı soketi

Sadece hastane sınıfı 3 iletkenli elektrik güç kaynağı kablosu
kullanılmalıdır. ABD ve Kanada için: UL’de listelenen, SJE,
SJT veya SJO tipi, 3 iletkenli, 18 AWG’den küçük olmayan
sökülebilir güç kaynağı kablo seti. Soketin fişi, kablosu ve
topraklama bağlantısı mükemmel durumda olmalıdır

w w w. ke e l e r. c o . u k
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10.4 T TIPI VE R TIPI APLANASYON TONOMETRELERININ TAKILMASI
KEELER APLANASYON TONOMETRESI (T TIPI)
•	Kılavuz plakasını yarık lambadaki tonometre/test
çubuğu destek deliğine yerleştirin.

‘KEELER SABIT’ APLANASYON TONOMETRESI (R TIPI)
Bu enstrüman, tonometrenin sürekli yarık lambada
kalmasını isteyen kullanıcılar içindir.

•	Tonometreyi ambalajından çıkarın ve tabanındaki
pimi yarık lamba aksının üzerindeki yatay kılavuz
plakasında bulunan iki açıklıktan (sağ veya sol
göz için) birine yerleştirerek monte edin. Bu
pozisyonlar mikroskop optikleriyle ilgilidir ve
hem sağ hem de sol göz merceğinden gözlem
yapılabilir.

•	Tespit vidasını kullanarak, tonomonetre plakasını
mikroskop gövdesine monte edin.

•	Tonometre destek plakasına kolayca oturur; kilit
pimleriyle sabitlenir.

•	Ardından, tonometre tertibatını montaj çubuğuna
takın.

Sağ göz
Sol göz

•	Muayene için Tonometreyi mikroskobun önünde
ileriye doğru kaydırın. Çentik pozisyonu, prizmanın
sol objektifle tam olarak ortalanmasını sağlar.

•	Mümkün olduğunca net ve
yansımalardan arındırılmış bir görüntü
elde etmek için, aydınlatma ve mikroskop
arasındaki açı yaklaşık 60° olmalı ve
yarık diyaframı tam açılmalıdır.

•	Mümkün olduğunca net ve
yansımalardan arındırılmış bir
görüntü elde etmek için, aydınlatma
ve mikroskop arasındaki açı yaklaşık
60° olmalı ve yarık diyaframı tam
açılmalıdır.

•	Kullanılmadığı zamanlarda, Tonometre
Yarık Lambadan sökülmeli ve ambalajına
ya da uygun bir yere konulmalıdır.

•	Kullanılmadığı zamanlarda, enstrüman
kaydırılmalı ve mikroskobun sağındaki
çentik pozisyonunda sabitlenmelidir.

12
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11 KULLANIM TALIMATLARI
11.1 DÜRBÜNÜN AYARLANMASI

3	Her iki göz merceğinin gövdesini de tutarak ve PD’niz için doğru noktaya
ulaşana dek iç veya dışa doğru çevirerek göz merceklerinin göz bebeği
mesafesini ayarlayın.

Odaklı binoküler görüntüler almak için, dürbünün kullanıcının optik
düzeltmesine göre optimize edilmesi çok önemlidir.

1	Test Çubuğu konum deliği kapak plakasını (19) çıkarın ve test çubuğu
odağını mikroskop kolunun tabanındaki test çubuğu konum deliğine
yerleştirin. Konum deliğine ulaşmak için önce kapağı çıkarın. Test
çubuğu, düz projeksiyon yüzü Yarık Lamba Mikroskobuna bakacak
şekilde ayarlanmalıdır. Aydınlatma ve mikroskop, sıfır derece
pozisyonunda olmalıdır.
2	Yarık Lambasını açın, yarığı tam genişliğe ayarlayın (18) ve büyütmeyi
x16 olarak belirleyin (31).

32
4 Her iki göz merceğini de (32) maksimum artı (+) düzeltmeye çevirin.
5	Bir gözünüzü kapatın ve test çubuğundaki görüntü odağa girene dek açık
gözünüze denk gelen göz merceğini yavaş yavaş eksi (-) pozisyonuna
çevirerek diğer gözünüzle mikroskopa bakın. O noktada durun.
6 Diğer göz merceği için de yukarıdaki işlemi tekrarlayın.
7	Göz merceklerinin pozisyonlarını not alın, böylece Yarık Lamba başka
bir doktor tarafından kullanıldığınca mercekleri hızlı bir şekilde
ayarlayabilirsiniz.

19
18

31

8	Not - genç doktorların odaklanabilmek için göz merceklerini eksi bir (-1)
veya eksi iki (-2) diyoptri fazla ayarlamaları önerilir.

w w w. ke e l e r. c o . u k

K E E L E R ’ D E N YA R I K L A M B A

13

11.2 HASTANIN HAZIRLANMASI VE YARIK LAMBANIN KULLANILMASI

6	Muayene için gereken şekilde yarık genişliğini (18), büyütmeyi (31),
yarık rotasyonunu (13) ve yarık açısını vb. ayarlayın.

Yarık lambanın hastayla temas eden parçaları, muayeneden
önce bu talimatlarda belirtildiği şekilde temizlenmelidir.
Keeler, hasta çenesini yerleştirmeden önce Çeneliğe tek
kullanımlık hijyenik çenelik mendillerinin yerleştirilmesini
önermektedir.

7	Yarık ofset ortalama düğmesinin (16) gevşetilmesi, skleral aydınlatma
için yarık görüntüsünün merkezden uzaklaştırılmasına imkan verir.
Düğmenin sıkılması, yarık görüntüsünü mikroskop görüş alanının
merkezine geri getirir.

Gözle görülür bir hasar varsa enstrümanı kullanmayın ve hasar ya
da yanlış kullanım belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol edin.

8	Yarık görüntüsü dikey veya aydınlatma mandalıyla (17) belirlenen açıda
verilir (5°, 10°, 15° ve 20°’deki çentikler).
9	Mavi filtreyi (12) kullanırken, kullanıcı sarı bariyer filtresini (29)
takmak isteyebilir. Sarı bariyer filtresi düğme yukarıdayken dışarıda,
aşağıdayken içeridedir.

1	Hasta mümkün olduğunca rahat olmalıdır; hasta çeneliğe çenesini
koyduktan sonra, hastanın gözleri çenelik desteğindeki yükseklik
göstergesiyle (4) aynı hizada olacak şekilde çenelik yüksekliğini ayarlayın (7).

10 Muayene tamamlandıktan sonra, reostayı düşük bir seviyeye ayarlayın
ve Yarık Lambayı kapatın.
12
24
13
31
25
29

2	Daha önce açıklandığı şekilde test çubuğunu kullanarak göz merceklerini
odaklayın; henüz yapmadıysanız, her iki göz merceğinin de gövdesini
tutarak ve PD’niz için doğru noktaya ulaşana dek iç veya dışa doğru
çevirerek göz merceklerinin göz bebekleri arası mesafesini ayarlayın.
3	Hastanın ışık tehlikesine maruziyetini minimuma indirmek için
reostanın (25) düşük seviyeye ayarlandığından emin olduktan sonra,
aydınlatmayı açın.

4

7

16
17
18

4 Işık hüzmesi göz seviyesine gelene dek kumanda kolunu (24) çevirin.
5	Kumanda kolunu dikey yönde tutarken, yarık hüzmesi hastanın korneasına
odaklanana dek Yarık Lamba tabanını hastaya doğru hareket ettirin.

14
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Her kullanımdan sonra cihazı kapatın. Toz örtüsü
kullanılıyorsa, aşırı ısınma riski vardır.

12 FILTRELER, AÇIKLIKLAR VE BÜYÜTMELERIN AÇIKLAMASI
STEREO MIKROSKOP

Göz mercekleri		
Diyoptrik ayar 		
PD aralığı		
Optik aksin yakınsak açısı
5 aşamalı büyütme değişikliği
Büyütme

Görüş alanı

6x

34mm

10x

22mm

16x

14mm

25x

8,5mm

40x

5,5mm

12,5x
+/- 8D
49mm – 77mm
13°

FILTRELER

a

b

c

d

e

Güvenlik nedenlerinden ötürü, daima Kızılötesi (IR) kesim filtresi
kullanılmaktadır
a Şeffaf
b Nötr Yoğunluk
c	Kırmızısız
d Difüzör
e Mavi

AÇIKLIKLAR

0,2

1

2

3

5

9

12

AAçıklık çapları (mm)

KULE AYDINLATMASI  

Kule, kullanıcıya doğru eğilebilir ve her aşamada doğru pozisyona
yerleştirilebilir.
0°, 5°, 10°, 15° ve 20°.

w w w. ke e l e r. c o . u k
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13 RUTIN BAKIM

•	Yeni 6V 20W halojen lambayla değiştirin, lamba
camını tutmamaya özen gösterin

Ampul klipsi
ve düğmesi

• Lamba tespit klipsini yerine takın
				

 şağıda anlatılan bakım işlemleri, ancak ana güç
A
kablosu söküldükten sonra yapılmalıdır. Aşağıdaki
prosedürlerde anlatılmayan sorunlar yaşarsanız,
Keeler Ltd veya bölgenizdeki tedarikçiye danışın.

• Lambanın güç bağlantılarını yerlerine takın
• Lamba muhafazası veya lamba kapağını yerine takın.

13.1.1 LED’LI SISTEMLER
13.1 AMPULÜN DEĞIŞTIRILMESI
				

				

(YALNIZCA 6V 20W VE 12V 30W SISTEMLER)

 nce Yarık Lambaya giden şebeke elektriğini kesin.
Ö
Sökmeden önce, arızalı lamba ve muhafazanın
soğumasını bekleyin.
A
 mpulü değiştirirken, ampul temas noktaları ve
hastaya aynı anda dokunmayın.

•	Lamba muhafazasına giden güç kablosunu çıkarın
ve lamba muhafazasındaki iki vidayı gevşeterek kule
aydınlatma sistemlerindeki lamba kapağını sökün.

Kaldırın

Tespit
vidası

•	Bağlantı fişini çekerek, lamba pimlerindeki güç kablolarını
dikkatlice sökün.
• Lamba tespit klipsini tutarak vidayı gevşetin ve çıkarın.
•	Yanmış ampulü çıkarın. Halen sıcak olabileceği için dikkatli
olun!

16
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LED’ler tipik olarak 10.000 saatin üzerinde sürekli kullanım ömrüne
sahiptirler ve bu nedenle kullanıcı tarafından değiştirilmesi gerekmeyen,
tükenmez materyaller olarak düşünülebilirler.
Oldukça uzun bir yaşam ömrü beklentisi olsa da, enerji ve LED
ömründen tasarruf yapmak için muayeneler arasında Yarık
Lambanın kapatılması önerilmektedir.
LED arızası olması durumunda, lamba değiştirme prosedürüyle
ilgili yardım almak için Keeler firmasına ya da bölgenizdeki
distribütöre danışın.

13.2 HASAR VEYA KIRLENMEYE KARŞI CIHAZI DÜZENLI
OLARAK KONTROL EDIN

Bölüm 7’deki Temizlik Talimatları uyarınca cihazı rutin olarak temizleyin.

13.3 AYNANIN TEMIZLENMESI VE DEĞIŞTIRILMESI  

Ayna, yansıtılan ışığın gölgelenmesini önlemek için önden yüzeylidir
ve bu nedenle çok narindir, ancak yüzey bozulduktan sonra
değiştirilmesi gerekir.

Ampul

Ayna yalnızca yumuşak temiz lens bezi kullanılarak temizlenmelidir.
Ayna tutacağa oturmaktadır ve sıkıca tutularak ve tutacaktan dışarıya
doğru çekilerek sökülebilir. Yansıtıcı yüzeye dokunmamaya özen
göstererek, yeni aynayı kaydırarak oturtun.
Objektif ve göz merceği lenslerinin temiz tutulması için özen
gösterilmelidir - optik yüzeyleri temizlemek için yalnızca yumuşak temiz
lens bezleri kullanın.

13.4 ELEKTRIK BAĞLANTILARI

Tüm elektrik bağlantıları, kablolar ve konnektörleri rutin olarak kontrol
edin. Ampul bağlantılarına ulaşmak için, bu bölümün önceki kısımlarına
bakın.

13.5 OPTIKLER

Uygun bir toz fırçası kullanılarak optiklerdeki yumuşak kirler ve kalıntılar
temizlenmeli, ardından yumuşak ve kuru bir lens bezi, yıkanmış keten
ya da diğer aşındırıcı olmayan lens temizlik malzemeleri kullanılarak
temizlenmelidir.
Aydınlatma lambasının altındaki yoğuşma lensinin de temizlenmesi
gerekmektedir; bu parçaya ulaşmak için, daha önce anlatıldığı şekilde
lambayı çıkarın, yoğuşma lensini temizleyin ve lambayı yerine yerleştirin.

13.6 AKS VE MEKANIK PARÇALAR

Yarık Lamba kayar plaka üzerinde zor hareket ediyorsa, plaka hafifçe
yağlanmış bir bez ya da silikon cila ile temizlenmelidir. Aks yalnızca kuru,
tiftiksiz bezlerle temizlenmelidir.

14 GARANTI  = 3 YIL
Keeler H Serisi Yarık Lambalar, malzeme ve fabrikadaki montaj hatalarına
karşı üç yıl (3) garantilidir. Garanti, masraflar müşteriye ait olmak üzere
Merkeze İade (RTB) temeline dayalıdır ve Yarık Lambanın bakımları düzenli
olarak yapılmazsa geçersiz kalabilir.
Üretici garantisi ile şartlar koşullar, Keeler İngiltere web sitesinde
belirtilmiştir: http://www.keeler.co.uk/terms_and_conditions.htm
Ayna, ana aydınlatma lambası ve genel ‘aşınma ve yıpranma’ durumları,
standart garantinin dışındadır.

Üretici, enstrümana herhangi bir şekilde müdahale edilmesi
veya rutin bakım işlemlerinin yapılmaması ya da bakım
işlemlerinin üreticinin talimatlarına göre yapılmaması
durumunda tüm sorumluluğu ve garanti kapsamını
reddetmektedir.
Bu enstrümanda kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir
parça yoktur. Tüm servis veya onarım işlemleri, yalnızca
Keeler Ltd. veya uygun eğitim almış yetkili distribütörler
tarafından gerçekleştirilmelidir. Yetkili Keeler servis
merkezleri ve Keeler’dan eğitim almış servis personeline
servis kılavuzları verilecektir.

w w w. ke e l e r. c o . u k
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15 ÖZELLIKLER VE ELEKTRIK DEĞERLERI
Keeler Yarık Lamba, elektrikli bir medikal enstrümandır. Bu enstrüman,
elektromanyetik uyumluluğa (EMC) dikkat edilmesini gerektirmektedir. Bu
bölümde, enstrümanın elektromanyetik uyumluluk açısından uygunluğu
açıklanmaktadır. Bu enstrümanı kurarken veya kullanırken, bu bölümde
verilen bilgileri dikkatlice okuyun ve uygulayın.
Taşınabilir veya mobil tip radyo frekanslı iletişim üniteleri, bu enstrümanı
olumsuz etkileyerek arızaya neden olabilirler.

15.1 ELEKTROMANYETIK EMISYONLAR

Kılavuz ve üretici beyanı - elektromanyetik emisyonlar
Keeler Yarık Lamba, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazın bu tip ortamlarda kullanılması,
müşteri veya kullanıcının sorumluluğundadır.
Emisyon testi

Uyumluluk

Elektromanyetik ortam - kılavuz

RF emisyonu
CISPR 11

Grup 1

Keeler Yarık Lamba, RF enerjisini yalnızca
dahili fonksiyonları için kullanır. Bu nedenle, RF
emisyonu çok düşüktür ve yakınlardaki elektronik
ekipmanlarda parazite neden olmaz.

RF emisyonu
CISPR 11

Sınıf B

Uyumlu emisyon
IEC 61000-3-2

Sınıf A

Voltaj
dalgalanmaları /
titreme emisyonu
IEC 61000-3-3

Uygundur

Keeler Yarık Lamba hastanelerde kullanıma
uygundur. Keeler Yarık Lamba ev ortamında
kullanılmak için uygun değildir.

15.2 PARAZIT BAĞIŞIKLIĞI

Kılavuz ve üretici beyanı - elektromanyetik bağışıklık
Keeler Yarık Lamba, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazın bu tip ortamlarda kullanılması,
müşteri veya kullanıcının sorumluluğundadır.
IEC 60601 Test
seviyesi

Uyumluluk seviyesi

Elektrostatik
deşarj (ESD).
IEC 6100-4-2

± 6 kV temas
± 8 kV hava

± 6 kV temas
± 8 kV hava

Keeler Yarık Lamba, RF enerjisini
yalnızca dahili fonksiyonları için
kullanır. Bu nedenle, RF emisyonu
çok düşüktür ve yakınlardaki
elektronik ekipmanlarda parazite
neden olmaz.

Elektriksel hızlı
geçici/patlama
IEC 61000-4-4

Güç kaynağı hatları
için ± 2 kV
Güç kaynağı hatları
için ± 1 kV

Güç kaynağı hatları
için ± 2 kV
Güç kaynağı hatları
için ± 1 kV

Şebeke güç kalitesi, tipik bir
hastane ortamı için uygun
olmalıdır.

Gerilim darbesi.
IEC 61000-4-5

Hat(lardan)
hat(lara) ± 1 kV
Giriş/çıkış hat(ları)
için ± 2 kV hat(lar)

Hat(lardan) hat(lara)
± 1 kV
Giriş/çıkış hat(ları)
için ± 2 kV hat(lar)

Şebeke güç kalitesi, tipik bir
hastane ortamı için uygun
olmalıdır.

Güç kaynağı
giriş
hatlarındaki
gerilim
düşüşleri,
kısa kesintiler
ve gerilim
dalgalanmaları.
IEC 61000-4-11

<%5 UT
(UT >%95 düşüş)
%40 UT
5 döngü için (UT
%60 düşüş)
%70 UT
25 döngü için (UT
%30 düşüş)
<%5 UT
5 s için (UT >%95
düşüş)

<%5 UT
(UT >%95 düşüş)
%40 UT
5 döngü için (v %60
düşüş)
%70 UT
25 döngü için (UT
%30 düşüş)
<%5 UT
5 s için (UT >%95
düşüş)

Şebeke güç kalitesi, tipik bir
hastane ortamı için uygun
olmalıdır. Keeler Yarık Lambanın
kullanıcısının, elektrik kesintileri
sırasında kesintisiz çalışması
gerekiyorsa enstrümanla birlikte
kesintisiz güç kaynağı kullanılması
önerilir.

Güç frekansı
(50/60 Hz)
manyetik alanı.
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Güç frekansı manyetik alanları,
tipik bir hastane ortamında tipik
bir konum için belirlenen seviyede
olmalıdır.

Bağışıklık testi

Not: UT , test seviyesinin uygulanmasından önceki a.c. şebeke voltajıdır.
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Elektromanyetik ortam kılavuz

15.3 ELEKTROMANYETIK BAĞIŞIKLIK

15.4 ÖNERILEN GÜVENLI MESAFELER

Kılavuz ve üretici beyanı - elektromanyetik bağışıklık
Keeler Yarık Lamba, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazın bu tip ortamlarda kullanılması,
müşteri veya kullanıcının sorumluluğundadır.

Mobil RF iletişim ekipmanları ve Keeler Yarık Lamba arasında önerilen
ayrım mesafeleri
Keeler Yarık Lamba, yayılan RF parazitlerinin kontrol edildiği
elektromanyetik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Keeler Yarık
Lamba müşterileri ya da kullanıcıları, iletişim ekipmanının maksimum çıkış
gücüne göre mobil RF iletişim ekipmanları (vericiler) ve Keeler Yarık Lamba
arasında aşağıda önerilen minimum mesafeleri koruyarak elektromanyetik
parazitin önlenmesine yardımcı olabilirler.

Bağışıklık
testi

IEC 60601
Test
seviyesi

Uyumluluk
seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları,
vericinin frekansı için geçerli denklemle
hesaplanan önerilen ayrım mesafeleri dışında
kablolar dahil olmak üzere Keeler Yarık Lambanın
hiçbir parçasının yakınında kullanılmamalıdır.

Vericinin maksimum
nominal çıkış gücü (W)

50 kHz ila 80 Mhz
d = 1.2√ p

80MHz ila 800MHz
d = 1.2√ p

800MHz ila 2,5GHz
d = 2.3√ p

0,01

0,12

0,12

0,23

0,01

0,37

0,37

0,74

1

1,2

1,2

2,3

10

3,7

3,7

7,4

100

12

12

23

Önerilen ayrım mesafesi
İletilen RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms

3V

d = 1.2 √ p

Yayılan RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80MHz ila
2.5GHz

3 V/m

d = 1.2 √ p 80MHz ila 800 MHz
d = 2.3 √ p 800MHz ila 2,5GHz
Burada ‘p’ verici üreticisine göre watt (W)
cinsinden vericinin maksimum çıkış gücü
değeri ve ‘d’ metre (m) cinsinden önerilen ayrım
mesafesidir.
belirlendiği üzere sabit RF vericilerinin alan
şiddetleri, her frekans aralığında uyumluluk
seviyesinden düşük olmalıdır.²
Bu sembolle işaretlenmiş ekipmanların
yakınlarında parazit oluşabilir.

Not: 8
 0 Mhz ve 800 Mhz arasında, daha yüksek bir frekans aralığı geçerlidir. Bu kılavuz tüm durumlar için geçerli
olmayabilir. Elektromanyetik yayılma yapılar, objeler ve insanların emilim ve yansıtma durumlarından etkilenir.

Vericinin frekansına göre ayrım mesafesi (m)

Yukarıda listelenmemiş maksimum çıkış gücüne sahip vericiler için, metre
(m) cinsinden önerilen ayrım mesafesi (d) vericinin frekansı için geçerli
denklem kullanılarak belirlenebilirken, (p) verici üreticisine göre watt (W)
cinsinden vericinin maksimum çıkış gücü değeridir.
Not: 80 MHz ila 800 MHz arasında, daha yüksek frekanslar için ayrım mesafesi geçerlidir. Bu kılavuz tüm durumlar için geçerli
olmayabilir. Elektromanyetik yayılma yapılar, objeler ve insanların emilim ve yansıtma durumlarından etkilenir..

Baz istasyonlar, (mobil / kablosuz) telefonlar ve karasal mobil telsizler, amatör telsizler, AM ve FM radyo yayınları ve TV
yayınları gibi sabit vericilerin alan şiddetleri, teorik olarak kesin bir şekilde tahmin edilemez. Sabit RF vericiler nedeniyle
elektromanyetik ortamı değerlendirmek için, elektromanyetik saha çalışması yapılmalıdır. Keeler Yarık Lambanın
kullanıldığı noktada ölçülen alan şiddeti yukarıda belirtilen geçerli RF uyumluluk seviyesini aşarsa, normal çalıştığını teyit
etmek için Keeler Yarık Lamba gözlemlenmelidir. Anormal bir performans gözlemlenirse, Keeler Yarık Lambanın yeniden
oryantasyonu veya taşınması gibi ek önlemler gerekebilir.

1

2

150 kHz ila 80 MHz’lik frekans aralığının üzerinde, alan şiddetleri 3 V/m’den az olmalıdır.
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15.5 TEKNIK ÖZELLIKLER

SISTEM BILEŞENLERI

OPTIK SISTEM

3020-P-2000
3020-P-5032
3020-P-5040

40H Yarık Lamba, Kırılma Ünitesi Seti
Yarık Lamba
Güç Kaynağı ve Soket Kiti

3020-P-2003
3020-P-5032
3020-P-7017

40H LED Yarık Lamba, Tabla Üstüyle Standart Set
LED Yarık Lamba
PSU

3020-P-2007
3020-P-5056
3020-P-5040
3020-P-2006
3020-P-5056
3020-P-7017

Tip

Galilean yakınsak dürbün @ 8°

Büyütme

Döner tamburla x6, x10, x16, x25 ve x40

Göz merceği

x12,5

Görüş alanı

34, 22, 14, 8,5 ve 5,5 mm

Göz bebekleri arası mesafe

49,0 ila 77mm

Objektif lensinin odak mesafesi

107mm

40H LED Yarık Lamba, Kırılma Ünitesi Seti
LED Yarık Lamba
Güç Kaynağı ve Soket Kiti

Objektif lensinin yakınsak açısı

13°

Güç kaynağı ME Ekipmanlarının bir parçasıdır

YARIK PROJEKSIYON SISTEMI VE TABANI
Yarık Genişliği

0-12mm sürekli değişken

Yarık Uzunluğu

12mm (1mm – 12mm sürekli değişken)

Açıklık çapları

0,2, 1mm kare, 2, 3, 5, 9 ve 12mm

Filtreler

Şeffaf; kırmızısız; nötr yoğunluk; difüzör; mavi; sürekli
takılı olan IR ısı emici filtre

Yarık açısı

+/- 90° sürekli

Yarık rotasyonu

Parça numarası

40H Yarık Lamba, Tabla Üstüyle Standart Set
Yarık Lamba
PSU

KORUMASI

IPxO

SINIF II ME EKIPMANI

Ana parçalar ve fonksiyonel topraklama arasındaki yalıtım, en az iki tür korum a sağlamaktadır.

GÜÇ KAYNAĞI

Parça numarası

Güç kaynağı ünitesi

Anahtar modu, EN60601-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
ile uyumlu (100V – 240V giriş) +/- %10 çoklu priz

Referans ölçekle +/- 180°

Güç kaynağı çıkışı

12V DC: 2,5 amper IEC/EN 60601 ile uyumlu olmalıdır

Yarığın Dikey Eğimi

0°, 5°, 10°, 15° & 20°
25mm Z ekseni, 107mm X ekseni, 110mm Y ekseni

Uyumlu olduğu
standartlar

Elektrik Güvenliği (Medikal) BS EN 60601-1

Taban hareketi
Yatay ince ayar

12mm

Tabla üstü boyutları

405 x 500mm

Fiksasyon lambası

LED

Işık kaynağı

6V 20W Halojen lamba / LED

AĞIRLIK, AMBALAJLI (YAKLAŞIK)

3020-P-5040/
3020-P-7017

Elektromanyetik uyumluluk EN 60601-1-2
Oftalmik enstrümanlar - Temel gereksinimler ve test
yöntemleri ISO 15004-1
Oftalmik enstrümanlar - Optik radyasyon tehlikesi ISO
15004-2

ÇEVRE
Sıcaklık

Nem

Basınç

Çenelikli Yarık Lamba

20,0Kg, 75 x 54 x 45cm G x D x Y

Kullanım

+10°C ila +35°C

%30 ila %90

800 hpa ila 1060 hpa

PSU ve İkinci çekmeceyle tabla
üstü

5,2Kg, 51 x 42 x 15cm G x D x Y

Saklama

-10°C ila +55°C

%10 ila %95

700 hpa ila 1060 hpa

Taşıma

-10°C ila +60°C

%10 ila %95

500 hpa ila 1060 hpa
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16 AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR
YARIK LAMBANIZLA BIRLIKTE GELENLER
Parça adı

Parça numarası

Parça adı

Parça numarası

Test çubuğu

EP39-80243

Çenelik kağıtları

3104-L-8200

Çenelik tertibatı

3020-P-5036

Yarık Lamba taban kablosuna
güç kaynağı (Sadece tabla üstü
modelde)

3020-P-7011

Taban tertibatı (Sadece tabla üstü
modelde)

3020-P-5007

Kırılma standı kablo kiti (Sadece
kırılma standı modelinde)

3020-P-7014

Kumanda kolu lastiği

EP39-70369

Ampul

Küçük projeksiyon aynası

1030-P-7160

EP39-80250

Uzun projeksiyon aynası (standart) EP39-80052

Dust cover

EP39-80273
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YARIK LAMBANIZLA BIRLIKTE GELENLER

EK AKSESUARLAR

Parça adı

Parça numarası

Parça adı

Parça numarası

Elektrik Kabloları - AB

MIS138

Volk dijital lens seti

2105-L-2010

Tonometre R tipi

2414-P-2040

Tonometre T tipi

2414-P-2030

Elektrik Kabloları - Brezilya

3020-P-7007

Elektrik Kabloları - Japonya

3020-P-7008

Elektrik Kabloları - İngiltere

MIS100

Elektrik Kabloları - ABD

3020-P-7016
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17 İLETIŞIM, AMBALAJ VE IMHA BILGILERI
ÜRETICI

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA

HINDISTAN OFISI

Keeler India
Halmer India Pvt. Ltd.
B1-401, Boomerang, Chandivali
Andheri (East) Mumbai – 400072
Hindistan

Ücretsiz numara 0800 521251
Tel +44 (0) 1753 857177
Faks +44 (0) 1753 827145

Tel +91 (22) 6708 0405
Faks +91 (99303) 11090

ABD SATIŞ OFISI

Keeler China,
1012B,
KunTai International Mansion,
12B ChaoWai St.
Chao Yang District,
Beijing, 10020
Çin

Keeler USA
3222 Phoenixville Pike
Building #50
Malvern, PA 19355
ABD
Ücretsiz numara 1 800 523 5620
Tel 1 610 353 4350
Faks 1 610 353 7814

ÇIN OFISI

ESKI ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK EKIPMANLARIN IMHASI

(Avrupa Birliği ve ayrı Toplama Sistemlerine sahip diğer Avrupa Ülkelerinde
geçerlidir).
Ürünün üzerindeki veya Ambalaj ve talimatlardaki bu sembol,
ürünün Ağustos 2005’ten sonra piyasaya sürüldüğünü ve bu
ürünün Evsel Atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini
göstermektedir
WEEE’nin (Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları) çevre üzerindeki
etkilerini azaltmak ve atık sahalarına giren WEEE miktarını minimuma
indirmek için, Ürünün hizmet ömrü dolduktan sonra Ekipmanın geri
dönüştürülmesini ve yeniden kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
Toplama, yeniden kullanım ve geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi almak
isterseniz, 01691 676124 (+44 1691 676124) numaralı telefonlardan B2B
Uyumluluk Departmanına ulaşabilirsiniz. (sadece İngiltere).
EP59-70040 		

Yayın 8

Tel +86 (10) 51261868
Faks +86 (10) 58790155
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