
LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA 

KEELERS FICKHANDTAG



Anslutning av instrumenthuvuden till handtaget.
Instrumenthuvudet ansluts till handtaget med en skruvgänga. 
Anslut instrumenthuvudet på det sätt som visas och vrid 
det medurs. Kontrollera anslutningen mellan huvudet och 
handtaget.

Kompatibilitet
Keelers Specialist-, Professional-, Standard- och Practitioner-
oftalmoskop och Keelers retinoskop är kompatibla med handtag 
av typ Keeler Vista 2.8v och 3.6v.

Kontroll för på/avslag och ljusstyrka
Slå på instrumentet genom att vrida ljusstyrkekontrollen 
åt höger som visas.  Slå av instrumentet genom att vrida 
ljusstyrkekontrollen åt vänster som visas.

Sätta in/byta batterier
Skruva av batterilocket, sätt in batterierna och sätt sedan tillbaks batterilocket 
på det sätt som visas.
Använd följande typer av torrbatterier:
Keelers fickhandtag - 2 stycken 1,5-volts torrbatterier av typ AA - Duracell MN 
1500 eller motsvarande.

Rengöringsinstruktioner
Rengör endast instrumentet manuellt, på det sätt som framgår nedan, och sänk 
aldrig ner det i vätska av något slag:

1. Torka av den utvändiga ytan med en ren absorberande, luddfri trasa som 
fuktats med en blandning av vatten och rengöringsmedel (2 volymprocent), eller 
med en vatten/isopropylalkohollösning (70 volymprocent).

2. Se till att överskottslösning inte kommer in i instrumentet. Trasan ska inte 
vara helt indränkt med lösningen.

3. Torka ytorna omsorgsfullt för hand med en ren, luddfri trasa.

4. Kassera det material som användes vid rengöringen på ett säkert sätt.

Garanti och service
Det finns inga delar som användaren själv kan utföra service på. Allt 
förebyggande underhåll och all service måste utföras av Keelers behöriga 
representanter.

Din Keelers handtag har en 3-årsgaranti, och vi byter ut den eller reparerar den 
kostnadsfritt på följande villkor:

1. Det fel som föreligger beror på fel vid tillverkningen
2. Inköpet ska kunna styrkas vid varje garantianspråk
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TILLVERKAD I STORBRITANNIEN AV:

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
England
Tel.: +44 1753 857177
Fax: +44 1753 827145
KOSTNADSFRITT: 0800 521 251

Keeler Instruments Inc
456 Parkway
Broomall
PA 19008, USA
Kostnadsfritt:  1 800 523 5620
Tel.: 610 353 4350
Fax: 610 353 7814
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Cybernetic
DISTRIBUTÖR:

Cybernetic
”CE-märkningen på denna produkt visar att den har testats och befunnits uppfylla de krav som ställs i direktivet 93/42/EEG om medicinska anordningar.”




