
LEIA E SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES  

CABO KEELER POCKET



Ligação da cabeça dos instrumento ao cabo
A ligação entre a cabeça do instrumento e o cabo é uma rosca. 
Para ligar a cabeça do instrumento, instale-o como apresentado 
e rode no sentido dos ponteiros do relógio. Certifique-se de que 
a ligação entre a cabeça e o cabo é positiva.

Compatibilidade
Os retinoscópios e os oftalmoscópios Specialist, Professional, 
Standard e Practicioner são compatíveis com os Keeler Vista 
2,8v e cabos Keeler 3,6v.

Ligar/desligar o controlo de intensidade
Para ligar o instrumento, rode o controlo de intensidade como 
indicado para a direita. Para desligar o instrumento, rode o 
controlo de intensidade como indicado para a esquerda. 

Inserir/Substituir baterias
Desenrosque a tampa das baterias, coloque as baterias e volte a colocar a 
tampa, como apresentado.
Devem ser utilizadas as seguintes baterias secas:
Cabo Keeler Pocket - 2 x 1,5 AA pilhas de células secas - Duracell MN 1500 
ou equivalentes.

Instruções de limpeza
Para este instrumento, só deve ser utilizada a limpeza manual, sem mergulhar, 
como descrito abaixo:

1. Limpe a superfície externa com um absorvente limpo, pano macio 
humedecido com água/solução detergente (2% de volume) ou água/álcool 
isopropílico (70% por volume).

2. Certifique-se de que a solução em excesso não entra para o instrumento. 
Tenha cuidado para
se certificar de que o pano não está saturado com solução.

3. As superfícies devem ser cuidadosamente secas à mão, utilizando um pano 
macio e limpo.

4. Elimine com segurança os materiais de limpeza utilizados.

Garantia e Assistência
Não existem peças que possam ser substituídas pelo utilizador – qualquer 
acção de manutenção preventiva e assistência tem de ser efectuada por 
representantes autorizados da Keeler.

Os cabos Keeler tem uma garantia de 3 anos e será substituído ou reparado 
gratuitamente de acordo com o seguinte:

1. Qualquer falha deve-se a defeito de fabrico
2. A prova de compra acompanha qualquer reclamação.

DESLIGAR LIGAR
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