
LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT

KEELER LOMMEHÅNDTAG



Påsættelse af instrumenthovedet på håndtaget
Forbindelsen mellem instrumenthovedet til håndtag er et 
gevind. Sæt instrumenthovedet på som vist og drej med uret. 
Sørg for at forbindelsen mellem hoved og håndtag er positiv.

Kompatibilitet
Keeler Specialist, Professional, Standard, Practitioner og 
oftalmoskoper og Keeler er retinoskoper er kompatible med 
Keeler Vista 2,8v og 3,6v håndtag.

On/off-lysstyrkekontrol 
Instrumentet slås til ved at dreje lysstyrkekontrollen til højre, 
som vist. Instrumentet slås fra ved at dreje lysstyrkekontrollen til 
venstre, som vist.

Isætning/udskiftning af batterier
Skru batterihætten af, sæt batterierne i og sæt hætten på igen, som vist. 
Der skal bruges følgende tørbatterier:
Keeler lommehåndtag - 2 x 1,5v AA tørbatterier- - Duracell MN 1500 eller 
tilsvarende.

Rengøringsvejledning        
Instrumentet må kun gøres rent manuelt og uden at blive sænket ned i væske, 
som beskrevet herunder:

1. Tør overfladerne af med en ren absorberende, fnugfri klud, hårdt vredet 
op i en vand/vaskemiddelopløsning (2% i volumenprocent) eller vand/
isopropylalkohol (70% i volumenprocent).

2. Sørg for at overskydende opløsning ikke løber ind i instrumentet. Vær 
omhyggelig med at kluden ikke er gennemvædet i opløsning. 

3. Overfladerne skal tørres omhyggeligt efter med en ren, fnugfri klud.

4. Bortskaf det brugte rengøringsmateriale på en sikker måde.

Garanti & service        
Ingen brugerservicérbare dele - al forebyggende vedligeholdelse og servicering 
må kun udføres af repræsentanter, der er godkendt af Keeler.

Håndtag fra Keeler er garanteret i 3 år og vil blive udskiftet eller repareret 
vederlagsfrit under forudsætning af følgende:

1. Fejlen skyldes defekt fabrikation
2. Købsbevis skal følge med hvert krav.
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Cybernetic
DISTRIBUERET AF:

Cybernetic
‘CE-mærket på dette produkt angiver, at det er afprøvet efter og opfylder kravene i direktivet om medicinsk udstyr, 93/42/EØF’




