Keeler K-L.E.D. Pannlampa
Bruksanvisning

Nästa

Inledning
Tack för att du har valt en Keeler K-L.E.D.
pannlampa. Denna produkt är designad och
tillverkad så att den ska ge dig många års
problemfri och säker användning.
Läs bruksanvisningen noga för att säkerställa en
optimal funktion.
Pannlampan är avsedd att användas inom
tandvård och kirurgi för belysning av områden
som undersöks av användaren.

Tillbaka Nästa

Innehåll
1

Symboler

2

Varningar och försiktighetsåtgärder

3

K-L.E.D. pannlampa med enkel batterienhet
Beskrivning av produkten
Laddning av enkel batterienhet

4

K-L.E.D. pannlampa med laddnings- och förvaringsenhet
Beskrivning av produkten
Laddning av batteri i förvaringsenheten

5

Montering av K-L.E.D. pannlampa på luppbågen

6

Tillbehör

7

Rengöring

8

Teknisk information

9

Garanti och serviceinformation

10 Kontaktinformation
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”Nästa” och ”Tillbaka” nedtill till höger. Om du klickar på ”Hem” kommer du tillbaka till denna sida.

Som en del av vår policy för ständig produktutveckling förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra specifikationerna utan föregående meddelande.
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Symboler
Läs bruksanvisningen och studera alla varningar,
försiktighetsåtgärder och annan information.
Denna produkt är CE-märkt, vilket innebär att den har testats
och befunnits uppfylla de krav som ställs i EU:s
medicintekniska direktiv 93/42/EEG.
Dubbelisolerad.

Typ B-skydd mot elektriska stötar.

Intensivt ljus.
Nätspänningsindikator.
Separat sopsortering för elektrisk och elektronisk utrustning.

Batteristatus.
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Varningar och försiktighetsåtgärder
Varning
• Använd inte produkten om den är skadad och undersök den
regelbundet för att se att den inte har skadats.
• Lys aldrig rakt i en persons ögon. Titta inte in i lampan under
användning. Felaktig användning kan skada synen.
• Använd inte produkten i närheten av brandfarliga gaser.
Produkten får inte nedsänkas i några som helst vätskor.
• Anslut inte nätadaptern till ett trasigt vägguttag.
• Placera nätsladden så att det inte finns någon risk för någon

Försiktighet
• Produkten är konstruerad för säker användning i
temperaturer mellan +10ºC och +35ºC.
• Använd endast den medföljande batteriladdaren från Keeler.
• Lämna gamla batterier till batteriåtervinning i enlighet med
lokala bestämmelser.
• Litiumbatterier innehåller inga giftiga tungmetaller såsom
kvicksilver, kadmium eller bly.
• Förvaras oåtkomligt för barn.

att snubbla eller skada sig.
• Försök inte att öppna eller modifiera batterierna.
• Produkten innehåller inga delar som kan bytas eller repareras.
Kontakta en behörig serviceverkstad för ytterligare
information.
• Enlig federal lag i USA får denna utrustning endast säljas till
eller på uppdrag av läkare.
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K-L.E.D. pannlampa med enkel batterienhet
Beskrivning av produkten

A

B

A Uppladdningsbart batteripaket
B Nätadapter och stickkontakter
C Batteriladdare
D LED-lampa
E Anslutningssladd

C
E

D

Innan du börjar använda produkten ber vi dig kontrollera att ovanstående finns med.
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Laddning av enkel batterienhet
Ersätt skyddsplattan med lämplig vägguttagsadapter och anslut

Koppla på laddnings- och

kabeln till uttaget på baksidan av laddaren.

förvaringsenheten genom att
ansluta nätadaptern till ett
vägguttag.
Stäng av batteriet. Den gröna
lysdioden visar att laddnings- och
förvaringsenheten är på.
Placera batteriet i laddningsfacket
enligt bilden.
Den gula lysdioden visar
batteriets laddningsstatus.

IEC 60320 TYP 7 elkabel
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Laddning av enkel batterienhet
Batteriet kan användas när som helst under laddningscykeln och
återgår automatiskt till laddning när det sätts tillbaka i
laddningsfacket.
Batteriet kan lämnas kvar i laddnings- och förvaringsenheten
när det inte används. Laddaren avbryter laddningen
automatiskt när batteriet är helt laddat.

Laddnings- och förvaringsenhet
Grön lysdiod tänd

Laddnings- och förvaringsenhet på

Gul lysdiod släckt

Batteriet laddat

Gul lysdiod blinkar

Toppladdning

Gul lysdiod tänd

Snabbladdning

Batterienhet
Lysdiod blinkar

Batteriet behöver laddas.

Laddningscykel
Batteriet tar omkring 3 timmar
att ladda helt.
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K-L.E.D. pannlampa med laddnings- och förvaringsenhet
Beskrivning av produkten
A Nätadapter och stickkontakter

A

B Uppladdningsbart batteripaket
C Laddnings- och förvaringsenhet
D LED-lampa
E Anslutningssladd

C
B

B
E

D
Laddningsfack 2

Laddningsfack 1

Innan du börjar använda produkten ber vi dig kontrollera att ovanstående finns med.
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Laddning av batteri i förvaringsenheten
Ersätt skyddsplattan med lämplig vägguttagsadapter och anslut

Koppla på laddnings- och förvaringsenheten genom att ansluta

kabeln till uttaget på baksidan av laddaren.

nätadaptern till ett vägguttag.
Stäng av batteriet. Den gröna lysdioden visar att laddnings- och
förvaringsenheten är på.
Placera batteriet i ett av
laddningsfacken enligt
bilden.
Den gula lysdioden
visar batteriets
laddningsstatus.

IEC 60320 TYP 7 elkabel
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Laddning av batteri i förvaringsenheten
Batteriet kan användas när som helst under laddningscykeln och
återgår automatiskt till laddning när det sätts tillbaka i
laddningsfacket.

Bälteshållare
Bälteshållaren kan tas bort från batteriet om du föredrar att
bära det i en ficka.

Batterierna kan lämnas kvar i laddnings- och förvaringsenheten
när de inte används. Laddaren avbryter laddningen automatiskt
när batterierna är helt laddade.

Laddnings- och förvaringsenhet
Grön lysdiod tänd

Laddnings- och förvaringsenhet på

Gul lysdiod släckt

Batteriet laddat

Gul lysdiod blinkar

Toppladdning

Gul lysdiod tänd

Snabbladdning

Batterienhet
Lysdiod blinkar

Batteriet behöver laddas.

Laddningscykel
Batteriet tar omkring 2 timmar att ladda helt i
laddningsfack 1 och omkring 4 timmar att ladda
helt i laddningsfack 2.
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Montering av K-L.E.D. pannlampa på luppbågen

1 För att ta bort lupperna från bågen håller

2 Fäst LED-lampan på luppstaget.

3 Sätt tillbaka lupperna och LED-lampan på bågens

du luppstaget mellan ena handens tumme

Se till att LED-lampan sitter ordentligt på

gångjärn genom att hålla luppstaget på samma

och pekfinger och drar loss det från

plats som på bilden

sätt som tidigare.

gångjärnet som du håller i den andra

För in gångjärnets stift i motsvarande hål på

handen.

luppstaget och tryck fast lupperna på gångjärnet.
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Montering av K-L.E.D. pannlampa på luppbågen

4 Om LED-lampan ska användas separat utan
lupper fästs den på distanshållaren enligt

5 Fäst kabeln på bågens ena skalm med hjälp
av medföljande kabelhållare.

6 Anslut LED-lampans sladd till kontakten på
batteriets ovansida.

bilden.
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Tillbehör
K-L.E.D. med enkel batterienhet
2001-P-7027

Distanshållare

1919-P-5266

Reservbatteri

K-L.E.D. med laddnings- och förvaringsenhet
2001-P-7027

Distanshållare

1919-P-5207

Reservbatteri

1299-P-5061

Rockhållare

EP39-33931

Reservmatta
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Rengöring
Använd endast manuell rengöring utan nedsänkning i någon
vätska enligt beskrivningen nedan. Autoklavera inte enheten
och sänk inte ned den i någon som helst rengöringsvätska.
a Torka av utsidan med en ren absorberande, dammfri trasa
fuktad med vatten/diskmedel (2 %) eller vatten/isopropanol
(70 %). Vidrör inte optiken.
b Var noga så att ingen vätska tränger in i instrumentet.
Se till att trasan inte är indränkt i tvättlösning.
c Torka ytorna noga för hand med en ren dammfri trasa.
d Hantera allt rengöringsavfall enligt lokala föreskrifter.
e Använd inte LED-lampan igen förrän den är helt torr.
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Teknisk information
Ingångsspänning

100-240 V~ / 50-60 Hz / 700 mA

Utgångsspänning

12 V DC vid 2,5 A

Drift

Kontinuerlig

Elsäkerhetsklassificering

Klass II.

Drifttemperatur

+10ºC till +35ºC

Transporttemperatur

-40ºC till +70ºC, 10 % till 95 % rel.
luftfuktighet

FDA apparatklassificering

Klass 1, (generell utrustning).

Testad med avseende på
följande standarder:

IEC 60601-1

Elsäkerhet

IEC 60601-1-2

Elektromagnetisk kompabilitet

ISO 9022-2:1994

Optik och optisk utrustning –
Metoder för miljötestning –
Kyla, värme och luftfuktighet.

ISO 9022-3:1994

Optik och optisk utrustning –
Mekanisk påkänning.
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Garanti och serviceinformation
Din LED-lampa omfattas av 3 års garanti och byts eller repareras
utan kostnad under denna tid förutsatt att följande villkor är
uppfyllda:
1 Felet beror på brister i tillverkningen.
2 Instrumentet har använts i enlighet med denna
bruksanvisning.
3 Inköpsbevis medföljer garantianspråket.
V.g. notera att batterierna bara omfattas av denna garanti
i 1 år.
Som en del av vår policy att hela tiden utveckla våra produkter
förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra
specifikationerna utan föregående meddelande.
Innehåller inga delar som kan bytas eller repareras.
Förebyggande underhåll och service måste utföras av en behörig
Keeler-tekniker.
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Kontaktinformation
Tillverkad i Storbritannien av:

Distribueras av:

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA

Keeler Instruments Inc.
456 Parkway
Broomall
PA 19008, USA

Gratissamtal i Storbritannien:
0800 521251
Tel: +44 (0)1753 857177
Fax: +44 (0)1753 827145

Kostnadsfritt (i Nordamerika):
1 800 523 5620
Tel: 610 353 4350
Fax: 610 353 7814

Som en del av vår policy att hela tiden förbättra våra produkter förbehåller vi oss rätten
att när som helst ändra specifikationerna utan föregående meddelande.
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