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عمومي اخطاري نښهد استعمال الرښوونې وګورئ

 
Conformité Européeneد توليد نېټه

 
د تودوخې حدد توليدوونکي نوم او ادرس

 
په اروپايي ټولنه کې جواز لرونکی د توليد هېواد

نماينده

د ناکاره برېښنايي او اليکټرانيکي 
د ګېټالګ شمېرهتجهيزاتو )WEEE( بيا کارول

 
د بنډل کوډله دې ځای پاس خوا ته

د اتموسفير فشار حدوچ يې وساتئ

د نمجنتيا حدنازك

که پېکج ته زيان رسېدلی وي نو 
ژباړهمه يې کاروئ

کيلر لوپ )Keeler Loupe( فريم د EEC/93/42، قاعده )اروپايي ټولنه( 745/2017 او د روغتيايي آالتو د کيفيت د مديريت 
سستمونو ISO 13485 تر مخې طرح او جوړ شوی دی.

I کالس :CE درجه بندي: 
II کالس :FDA  

په دې السي كتاب کې ورکړل شوی معلومات بايد د توليدوونکي مخکې ليکل شوي منظورۍ پرته په بشپړ يا برخه کي بيا چاپ نه 
کړای شي. د محصول دوامداره پرمختګ لپاره زموږ د تګالرې د يوي برخې په توګه موږ توليدوونکی حق لرو چې پرته له مخکې 

خبرتيا څخه په دې سند کې شامل مشخصاتو او نورو معلوماتو ته بدلون ورکړو.
دا IFU د Keeler UK او د Keeler USA په ويب پاڼو کي هم شتون لري.

د چاپ حقوق Keeler Limited 2021 © په 2021 کې په برطانيه کې چاپ شوی.

د استعمال لپاره نښې - 1
ټاکل شوی استعمال / د آلې مقصد

کيلر لوپس )Keeler Loupes( او فريمز )Frames( په مختلفو کلينيکي ترتيباتو کې د کارولو لپاره دي په 
شمول خو تر دي کاروونکو ته محدود ندي د غاښونو درملتونونو کې، د سترګو د درملنې په کلينيکونو، د 

جراحۍ په تياترونو، روغتونونو کې، د ځناورو د درملنې مرکزونو، شخصي مشورو په خونو او د جراحۍ 
په چاپېريالونو کې او د روزل شويو محصلينو او تجربه لرونکو مسلکيانو لخوا کارول کيږي.

خبرداري او احتياطونه 1-1
مهرباني وکړئ په ياد وساتئ چې زموږ د آالتو مناسب او خوندي فعاليت يوازې تضمين دی که چيرې دواړه 

آالت او د دوی پرزي په ځانګړي ډول د Keeler Ltd لخوا جوړ شوی وي. 
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الندې احتياط مشاهده کړئ ترڅو د لوپس خوندي چلښت ډاډمن شي.

خبرداري

مهرباني وکړئ په ياد وساتئ چې زموږ د آالتو مناسب او خوندي فعاليت يوازې تضمين دی که چيرې 	 
دواړه آالت او د دوی پرزي په ځانګړي ډول د Keeler Ltd لخوا جوړ شوی وي.

د کارولو څخه وړاندې وګورئ چې ستاسو د Keeler محصول ته په انتقال / زېرمه کې د رسېدلي زيان 	 
کومې نښې خو نشته.

که محصول ته په ښکاره ډول کوم زيان رسېدلی وي نو مه يې کاروئ او وخت په وخت يې د زيان يا 	 
ناوړه ډول د کارول کېدا نښې نښانو لپاره معاينه کوئ.

د متحده اياالتو د فدرالي قانون له مخې يواځې ډاکټران يا روغتيايي کارمندان اجازه لري چې دا آله 	 
خرڅه کړي يا په فرمان خرڅه شي.

دا آله يواځې په مناسب ډول روزل شويو او جواز لرونکو روغتيايي مسلکيان لخوا د کارول کېدا لپاره 	 
جوړه شوې ده.

دا محصول بايد په مايعاتو کي ډوب نه کړای شي.	 

احتياط

يوازې د Keeler اصلي تصويب شوي پرزي او اړوند شيان ورسره وکاروئ کنه نو د آلې خونديتوب او 	 
فعاليت په بد ډول اغېزمنېدلی شي.

دا آله په داسې چاپېلایر کې په خوندي توګه کار کولو لپاره طرحه شوې ده چې د تودوخې کچه يې له 	 
C° 10+ تر C° 35+ په منځ کي وي.

د ماشومانو د رسيدني څخه يې لرې وساتئ.	 
د ټينګښت د جوړېدو څخه د مخنيوي لپاره، د کارونې څخه وړاندې آله پرېږدئ چې د خونې د تودوخې 	 

کچې ته راشي.
يوازې د چت الندې کارولو لپاره )له نمجنتيا څخه يې وساتئ(.	 
آله کې دننه داسې هيڅ پرزي نشته چې کاروونکې يې په خپله ساتنه يا صفايي ترسره کړي. د نورو 	 

معلوماتو لپاره مجاز خدمت وړاندې کوونکي سره تماس ونيسئ.
 په دي IFU کې ورکړل شوي د عادي خيال ساتنې د الرښوونو تعقيب کې پاتې راتلنې په پايله کې ښايي 	 

د دې توليد عملياتي موده راکمه شي.
د محصول د کارونې مودې په پای کې محصول د محلي چاپيلایر الرښوونو )WEEE( سره وغورځوئ.	 

منع کوونکی موارد 1-2
هيڅ کوم ممانعت نشته چې دا آله د ناروغانو کوم نفوس سره کارول کېدې شي، پرته له هغو ممانعتونو چې 

الندې په لنډ ډول ورکړل شوي دي.
کيلر لوپ او فريم د کاروونکي د نظر ډګر او ژوروالی رامحدودوي، او په ښکاره توګه ليدلو لپاره يې 

مجبوروي چې سر او ورمېږ په غېرعادي ډولونو ونيسي تر څو ښه وويني. 
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د مېکروبونو څخه د پاکونې الرښوونې - 2
د دې الې د پاکونې لپاره بايد يوازي نه ډوبوونکی د پاکوالي مواد څنګه چې تشريح شوي وکارول شي. په 

پخار يې مه پاکوئ او نه يې د پاکونې په مايعاتو کې ډوبوئ۔

بهرنۍ سطح د يو داسي ټوکر سره پاک کړئ چې پاک، جذبوونکی، او ذرات نه غورځوونکی وي او د يونونو - 1
څخه پاکو شويو اوبو )de-ionised( / د پاکونې ډيټرجنټ محلول )په حجم 2% ډټرجنټ( سره يا اوبو / د 

آيسوپروپايل الکولي محلول )په ججم د IPA %70( سره لوند کړل شوی وي. عدسه ييزې سطحو څخه ډډه وکړئ.
ډاډ ترالسه کړئ چې اضافي محلول آلې ته دننه الړ نه شي. احتياط څخه کار واخلئ ترڅو ډا ډ ترالسه - 2

کړئ چې ټوکر محلول څخه لوند نه دی.
سطحې بايد په الس د يوې پاکې ذرات نه پرېښوونکي ټوکر سره په احتياط سره پاکې کړای شي.- 3
کارول شوي د پاکونې مواد په خوندي ډول وغورځوئ.- 4

د لوپ فريم برابرول او ترينه استفاده کول- 3
لکه څنګه چې ښودل شوي د پن ماونټنګ سيسټم له الرې فريم ته د لوپ واحد سم کړئ۔- 1

ساتونکی پوښ خپل ځای هغه شان وروستل کيږي لکه څرنګه چې ښيل شوي دي.- 2

ساتونکی پوښ په سم موقعيت کې
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د نسخه شوې عدسې فرېم په ښودل شوي ډول لګول کيږي.- 3

په پوزه کېناستونکی برخي ته تغير ورکولو - 4
لپاره، جندره کوونکې کامره هم هغه شان 

تاو کړئ چې څرنګه ښودل شوې تر څو په 
پوزه کېناستونکې برخه خوشې شي. بيا 

ممکنه وي چې په پوزه کېناستونکې برخه 
خپل سم ځای ته ورکش کړای شي.

په پوزه کېناستونکې برخه خپل موقعيت ته - 5
وروستلو لپاره جندره کېدونکې کامره هم 

 هغه شان تاو کړئ چې څرنګه ښودل 
شوې ده.

د کاروونکي سر ته په خوندي توګه د فرېم د ورلګولو لپاره، الستی کش يو آرامه موقعيت خوا ته - 	
وښويوئ

ساتونکی پوښ په سم موقعيت کې
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تخنيکي مشخصات- 4
چاپېريالي شرايط:

وکارول

35°C

10°C

%90

%30

1060 hPa

800 hPa

10 ګرامه، موده 	 مياشتېټکان )د پېکنګ پرته(
د زېرمه کولو شرايط

55°C

-10°C

%95

%10

1060 hPa

700 hPa

د لېږد شرايط

70°C

-40°C

%95

%10

1060 hPa

500 hPa

Hz 10 څخه تر Hz 500: 0.5 ګرامهرپېدنه، سينوسی کوږوالی

30 ګرامه، موده 	 مياشتېټکان
10 ګرامه، موده 	 مياشتېټکر

پرزه جات و جانبی لوازم- 5

د برخې شمېرهتوکی

P-7259-2199د جراحي لوپس لپاره د سر پټۍ 

P-7523-2199 د سر تسمه 

P-7136-2199 په بټوه کې د های ټېک لينز ټوکر 

ضمانت- 	
هيڅ پرزه يې د ترميم وړ نه ده – د ستونزو د مخنيوي او د ترميم يعني سروس ټولې چارې بايد د مجار 

Keeler نماينده لخوا ترسره شي.

ستاسو د کيلر محصول د 3 کالونو ضمانت لري او د دغه شرايطو الندې به بې له کوم خرڅ بل درکړل شي، 
يا مرمت کړای شي:
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د ناقصې جوړونې له امله کومه خرابتيا	 
چې آله او اضافي آالت دلته ورکړل شويو الرښوونو سره په سمون کې کارول شوي وي.	 
د دعوې سره د پېرودنې ثبوت مل وي.	 

د پېکج او غورځولو معلومات- 7
د برېښنايي او اليکټرانيکي تجهيزاتو غورځونه

په توليد يا د توليد په پېکج باندې دا نخښه ښيي چې دغه توليد سره د عامې کورنۍ 
خځلې په شان چلند وه نه شي.

په چاپېلایر د WEEE )ناکاره شوي برېښنايي اليکټرانيکي تجهيزات( تاثير راټيټولو او د 
WEEE د غورځولو لپاره په ځمکه کې کېندل شويو ځايونه کې غورځونو اندازه راټيټولو 
په موخه موږ تاسې ته تشويق درکوو چې د دې آلې د عمر په پای کې بايد دا ريسايکل 

شي او بيا وکارول شي.

که تاسو ته د بيا کارونې او ريساکل کولو لپاره د راټولونې په اړه نور معلومات پکار دي نو مهرباني وکړئ په 
B2B کمپالينس باندې 01691676124 )676124 1691 44+( ته ټيليفون وکړئ. )يوازي برطانيه(.

که د آلې په هکله کومه جدي پېښه رامنځته شي نو بايد راپور يې توليدوونکی او د ستاسو په غړی هېواد کې 
مجازې ادارې ته ورکړل شي.
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تماس
توليدوونکی

Keeler Limited
Clewer Hill Road

Windsor
Berkshire

SL4 4AA UK
وړيا ټيليفون 521251 0800

ټيليفون 857177 1753 )0( 44+
فېکس 827145 1753 )0( 44+

د صادرونې نېټه 2021/05/12  EP59-19025 Issue C

په متحده اياالتو کې د خرڅالو دفتر
Keeler USA

Phoenixville Pike 3222
Building #50

Malvern, PA 19355 USA
وړيا ټيليفون 20	5 523 800 1

ټيليفون  4350 353 10	 1
فېکس   7814 353 10	 1

هند کې دفتر
Keeler India

.Halma India Pvt. Ltd
Plot No. A0147, Road No. 24

Wagle Industrial Estate
Thane West – 400604, Maharashtra

INDIA
ټيليفون   8001 4124 22 91+

چين کې دفتر
Halma China Group

名称：沃迈（上海）机电有限公司
地址：上海市闵行区金都路1165弄

123号23幢一号厂房三层B座
电话：021-6151 9025

Visiometrics, S. L., Vinyals, 131
08221 Terrassa, Spain


	1.	د استعمال لپاره نښې 
	1-1	خبرداري او احتیاطونه
	1-2	منع کوونکی موارد

	2.	د مېکروبونو څخه د پاکونې لارښوونې 
	3.	د لوپ فريم برابرول او ترينه استفاده کول
	4.	تخنیکي مشخصات
	5.	پرزه جات و جانبی لوازم
	6.	ضمانت
	7.	د پېکج او غورځولو معلومات

