Lâmpada de Cabeça Keeler K-L.E.D.
Instruções

Seguinte

Introdução
Agradecemos a sua compra da lâmpada de cabeça
Keeler K-L.E.D. Este produto foi concebido e
fabricado para assegurar um funcionamento
seguro e sem problemas durante muitos anos.
Siga as Instruções do Utilizador para garantir
máximo desempenho.
A lâmpada de cabeça foi concebida para ser
utilizada em ambientes cirúrgicos e dentais, para
iluminar as áreas a serem examinadas pelo
utilizador.
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Clique no índice para ir directamente para a secção que seleccionou ou navegue utilizando os botões "Next"
(Seguinte) e "Back" (Anterior) do lado direito. Ao clicar em "Home" (Página Inicial) volta a esta página.
Como parte da nossa política de desenvolvimento contínuo do produto, reservamos o direito de alterar e/ou corrigir as especificações em
qualquer altura sem aviso prévio.
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Símbolos
Leia as instruções do utilizador relativas a Avisos e Precauções
e a informação adicional.
O selo da CE deste produto indica que foi testado e que está
em conformidade com as disposições da Directiva 93/42/CEE
relativa aos Dispositivos Médicos.
Isolamento duplo.

Protecção Tipo B contra choques eléctricos.

Luz intensa.
Indicador de alimentação de rede.
Recolha separada para equipamento eléctrico e electrónico.

Estado da pilha.
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Avisos e Precauções
Aviso
• Não utilizar o produto se estiver danificado e inspeccionar
periodicamente para detectar sinais de danos.
• Não apontar a luz directamente para os olhos de uma pessoa.
Não fixar a vista na luz durante a utilização desta. Isso pode
ser prejudicial para os olhos.
• Não utilizar na presença de gases inflamáveis.
Não mergulhar este produto em fluidos.
• Não ligar o adaptador de rede a uma tomada de rede
danificada.

Precaução
• O produto foi concebido para funcionar com segurança a uma
temperatura ambiente entre +10°C e +35°C.
• Utilizar apenas o carregador Keeler fornecido.
• Descartar-se da pilha em conformidade com os regulamentos
locais sobre reciclagem de pilhas.
• As pilhas de iões de lítio não contêm metais pesados tóxicos,
tais como mercúrio, cádmio ou chumbo.
• Manter fora do alcance das crianças.

• Posicionar o cabo de corrente de maneira a eliminar o risco de
o utilizador poder tropeçar nele e causar danos.
• Não desmontar nem tentar modificar a pilha.
• Este dispositivo não possui peças cuja manutenção possa ser
efectuada pelo utilizador. Contacte o representante de
manutenção autorizado para mais informações.
• A Lei Federal restringe a venda deste dispositivo a um médico
ou por ordem de um médico.
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Lâmpada de Cabeça K-L.E.D. com Pilha Única
Descrição do Produto

A

B

A Pilha Recarregável
B Fonte de Alimentação e Adaptadores
C Carregador da Pilha
D Fonte de Iluminação LED
E Conector

C
E

D

Antes de utilizar o produto verifique que tem todas as peças acima indicadas.
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Carga da Pilha Única
Substitua a placa de fecho pelo adaptador de rede apropriado e

Ligue o carregador ligando-o à

ligue a ficha do cabo à tomada de alimentação na traseira do

tomada de rede.

carregador.
Desligue a pilha. O LED verde
indica que o carregador está
ligado.
Coloque a pilha no receptáculo do
carregador, como se ilustra abaixo.
Um LED amarelo indica o nível de
carga da pilha.

Conector IEC 60320 TIPO 7
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Carga da Pilha Única
A pilha pode ser usada em qualquer altura durante o ciclo de
carga, voltando a carregar automaticamente quando for
colocada de novo no receptáculo do carregador.
A pilha pode ficar no carregador quando não estiver a ser
utilizada. O carregador pára automaticamente de carregar a
pilha quando esta atingir a carga total.

Carregador da pilha
LED verde

Carregador da pilha ligado

LED amarelo apagado

Pilha carregada

LED amarelo intermitente A completar a carga
LED amarelo contínuo

A carregar rapidamente

Pilha
LED intermitente

A pilha necessita de carga

Ciclo de carga da pilha
A pilha demora aproximadamente
3 horas a carregar completamente.
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Lâmpada de Cabeça K-L.E.D. com Unidade de Armazenamento
e Carga da Pilha
Descrição do Produto

A

A Fonte de Alimentação e Adaptadores
B Pilha Recarregável
C Unidade de Armazenamento e Carga
da Pilha (Carregador)
D Fonte de Iluminação LED
E Conector
C
B

B
E

D
Receptáculo do
Carregador 2

Receptáculo do
Carregador 1

Antes de utilizar o produto verifique que tem todas as peças acima indicadas.
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Carga da Unidade de Armazenamento e Carga da Pilha
Substitua a placa de fecho pelo adaptador de rede apropriado e

Ligue o carregador ligando-o à tomada de rede.

ligue a ficha do cabo à tomada de alimentação na traseira do
carregador.

Desligue a pilha. O LED verde indica que o carregador está
ligado.

Coloque a pilha dentro
de um dos receptáculos
da unidade, como
ilustrado.
Um LED amarelo indica
o nível de carga da
pilha.
Conector IEC 60320 TIPO 7
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Carga da Unidade de Armazenamento e Carga da Pilha
A pilha pode ser usada em qualquer altura durante o ciclo de

Clipe do Cinto

carga, voltando a carregar automaticamente quando for

O clipe de cinto pode ser retirado da pilha se o utilizador

colocada de novo no receptáculo do carregador.

preferir transportar a unidade no bolso.

As pilhas podem ficar no carregador quando não estiverem a ser
utilizadas. O carregador pára automaticamente de carregar as
pilhas quando estas atingirem a carga total.

Carregador da pilha
LED verde

Carregador da pilha ligado

LED amarelo apagado

Pilha carregada

LED amarelo intermitente A completar a carga
LED amarelo contínuo

A carregar rapidamente

Pilha
LED intermitente

A pilha necessita de carga

Ciclo de carga da pilha
A pilha demora cerca de 2 horas a carregar
totalmente no receptáculo 1 e aproximadamente
4 horas a carregar totalmente no receptáculo 2.
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Montagem da Lâmpada de Cabeça K-L.E.D. na Armação Porta-lupas

1 Para retirar as lupas da armação, segure na

2 Introduza a luz LED na barra da lupa.

3 Volte a colocar as lupas e a luz LED na articulação

barra da lupa entre o polegar e o dedo

Certifique-se que a luz LED está

da armação segurando na barra da lupa como

indicador de uma mão e com a outra mão

correctamente instalada e fixa em posição,

indicado anteriormente.

puxe-a para fora da articulação.

como ilustrado.

Posicione os pinos da articulação nos orifícios da
barra da lupa e empurre as lupas contra a
articulação.
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Montagem da Lâmpada de Cabeça K-L.E.D. na Armação Porta-lupas

4 Se a luz LED for utilizada sem as lupas,
monte-a na barra de espaçamento, como

5 Prenda o cabo aos lados da armação por
meio dos clipes fornecidos.

6 Ligue o cabo da luz LED ao orifício do
conector na parte superior da pilha.

ilustrado.
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Acessórios
K-L.E.D. com Pilha Única
2001-P-7027

Barra de espaçamento

1919-P-5266

Pilha sobresselente

K-L.E.D. com Unidade de Armazenamento e Carga da Pilha
2001-P-7027

Barra de espaçamento

1919-P-5207

Pilha sobresselente

1299-P-5061

Clipe para prender no vestuário

EP39-33931

Tapete sobresselente da base
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Instruções de Limpeza
Esta fonte de luz só deve ser limpa utilizando métodos de
limpeza manual que não envolvam a imersão da mesma, como
se descreve a seguir. Não efectue a autoclavagem do
instrumento, nem o mergulhe em fluidos de limpeza.
a Limpe a superfície externa com um pano absorvente limpo
que não liberte cotão, humedecido com uma solução de água
/ detergente (2% de detergente em volume) ou com uma
solução de água / álcool isopropílico (70% de AIP em volume).
Evite as superfícies ópticas.
b Verifique que o excesso de solução não penetra no
instrumento. É necessário muito cuidado para assegurar que o
pano não fica saturado com solução.
c As superfícies devem ser cuidadosamente secas à mão com um
pano limpo que não liberte cotão.
d Elimine com segurança os materiais de limpeza usados.
e Não utilize a luz LED até estar completamente seca.
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Informação Técnica
Tensão de entrada

C.A. 100 – 240 V/50-60 Hz/700 mA

Tensão nominal de saída

C.C. 12 V para 2,5 amps

Funcionamento

Contínuo

Classificação de segurança eléctrica

Classe II

Temperatura operacional

+10oC a +35oC

Temperatura de transporte

-40oC a +70oC , 10% a 95% de HR

Classificação FDA do dispositivo

Classe 1, Controlos gerais.

Testado segundo as normas:
IEC 60601-1

Segurança Eléctrica

IEC 60601-1-2

EMC

ISO 9022-2:1994

Sistemas ópticos e equipamento
óptico Métodos de teste ambientais Frio, calor e humidade.

ISO 9022-3:1994

Sistemas ópticos e equipamento
óptico Tensões mecânicas.
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Garantia e Informação sobre Manutenção
A sua luz LED está garantida por um período de 3 anos e a sua
substituição ou reparação será efectuada gratuitamente desde
que satisfaça às seguintes condições:
1 Todas as falhas são causadas por fabrico defeituoso.
2 O instrumento foi usado em conformidade com estas
instruções.
3 A reclamação é acompanhada de prova de compra.
Note que as pilhas estão cobertas por esta garantia apenas
durante o período de 1 ano.
Como parte do desenvolvimento contínuo dos nossos produtos,
reservamos o direito de alterar e/ou corrigir as especificações em
qualquer altura sem aviso prévio.
O instrumento não possui peças que possam ser reparadas pelo
utilizador. Toda a manutenção de prevenção e todas as
reparações necessárias devem ser efectuadas por um
representante autorizado da Keeler.
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Informação para Contacto
Fabricado no R.U. por:

Distribuído por:

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA

Keeler Instruments Inc.
456 Parkway
Broomall
PA 19008, EUA

Linha Grátis: 0800 521251
Tel: +44 (0)1753 857177
Fax: +44 (0)1753 827145

Linha Grátis: 1 800 523 5620
Tel: 610 353 4350
Fax: 610 353 7814

Como parte da nossa política de melhoria contínua do produto, reservamos o direito de
alterar e/ou corrigir as especificações em qualquer altura sem aviso prévio.
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