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Informasi yang dimuat di dalam panduan ini tidak boleh direproduksi baik keseluruhan atau sebagian 
tanpa izin tertulis dari produsen. Sebagai bagian dari kebijakan pengembangan produk yang 
berkelanjutan, maka kami, produsen, berhak untuk membuat perubahan pada spesifikasi dan informasi 
lain yang dimuat di dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.  

Hak Cipta © Keeler Limited 2014. Dipublikasikan di Inggris 2014.
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DAFTAR ISI

Silakan klik daftar isi berikut ini untuk langsung memilih bagian atau 
menelusuri dengan menggunakan tombol ‘Berikutnya’ dan ‘Kembali’ di 
sebelah kanan. Mengeklik ‘Beranda’ akan membawa Anda kembali ke 
halaman ini. 

Pendahuluan   2
Simbol yang digunakan di dalam Petunjuk Pemakaian ini   3 
dan kemasan Lampu Celah

Indikasi penggunaan   4 
Penggunaan yang dimaksudkan/ tujuan dari instrumen 
Keterangan singkat tentang instrumen 

Keselamatan   5
Petunjuk pembersihan dan disinfeksi   7
Pengangkutan, penyimpanan dan kondisi kerja

Pemasangan dan persiapan unit digital 8
Kontrol   11
Emisi elektromagnetik   12
Spesifikasi Teknis  14
Informasi kontak, pengemasan dan pembuangan  15
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1 PENGANTAR

Terima kasih Anda telah telah membeli produk Keeler ini.

Petunjuk Pemakaian ini ditujukan semata-mata untuk pemasangan 
perangkat keras pada lampu celah di rangkaian kamera digital (DCA), 
yang dipakai untuk menampilkan gambar yang ditangkap dan harus 
digunakan bersama-sama perangkat lunak pencitraan yang mematuhi 
CE atau yang telah disetujui oleh FDA, yang dipasang di PC yang telah 
disetujui untuk penggunaan medis. Untuk petunjuk yang lebih terperinci, 
untuk penggunaan Lampu Celah Desktop Keeler, silakan membaca 
Panduan Lampu Celah EP59-70040.

Silakan membaca panduan ini dengan seksama sebelum menggunakan 
Lampu Celah Keeler, untuk memastikan keselamatan pasien dan 
memastikan Anda mendapatkan performa terbaik dari perangkat optik 
yang presisi ini.

Panduan ini harus dibaca dalam kesempatan yang sama dengan 
penggunaan Petunjuk Pemakaian Lampu Celah Keeler (EP59-70040). 
Silakan menghubungi distributor jika Anda belum memiliki Petunjuk 
Pemakaian ini.

w w w. k e e l e r. c o . u k
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2 SIMBOL YANG DIGUNAKAN DI PETUNJUK PEMAKAIAN UNTUK PENGGUNAAN DAN PENGEMASAN UNIT:

Nama dan alamat produsen

Tanda tindakan wajib

Ikuti Petunjuk Pemakaian

Bahaya radiasi optik

Peringatan: Tegangan Berbahaya

Bahaya Tersandung

Permukaan panas

Tanda peringatan umum

Penggunaan Suku Cadang Tipe B

Radiasi non-ionisasi

Jaga agar tetap kering

Nomor Referensi

Nomor Seri

Tanggal produksi

Tanda CE pada produk ini menunjukkan bahwa produk telah diuji dan sesuai 
dengan ketentuan yang dicantumkan di dalam Arahan Peralatan Medis 93/42/EEC

Bagian ini menghadap ke atas

Bahan cocok untuk daur ulang

Mudah pecah

Simbol pada Produk atau pada Kemasannya dan petunjuknya 
memperlihatkan bahwa produk beredar di pasar setelah Agustus 2005 dan 
produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai Sampah Rumah Tangga.

Petunjuk Pengoperasian

Pencahayaan +

Pencahayaan –

Sambungan PC

Sambungan Kamera

w w w. k e e l e r. c o . u k
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3 INDIKASI PENGGUNAAN 5  KETERANGAN SINGKAT TENTANG INTRUMEN  

4  PENGGUNAAN YANG DIMAKSUDKAN/ 
TUJUAN INSTRUMEN

Lampu Celah Keeler adalah biomikroskop lampu bercelah berdaya listrik-
AC dan dimaksudkan untuk digunakan dalam pemeriksaan bagian mata 
anterior, mulai dari cornea epithelium hingga posterior capsule. Alat ini 
digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit atau trauma yang 
mempengaruhi sifat struktural bagian mata anterior.

Alat ini dimaksudkan untuk digunakan oleh profesional perawatan 
kesehatan yang benar-benar terlatih dan berwenang saja.
 

Lampu Celah Keeler ini dapat dipasang di atas meja khusus yang 
disediakan oleh Keeler atau dapat juga dipasang di atas meja lain (unit 
refraksi) oleh teknisi yang terlatih.

Lampu Celah Digital Keeler terdiri atas beberapa sub-rakitan;
Menara Pencahayaan; Sistem Observasi; Landasan Translasi XYZ; 
Rangkaian Penyangga Dagu, Rangkaian Kamera Digital dan Meja dengan 
Catu Daya dan Laci Aksesori, (tidak berlaku untuk unit dudukan refraksi) 

Intensitas cahaya dikontrol oleh bangku rheostat variabel yang berada di 
Landasan Translasi XYZ. Ada sejumlah filter yang dapat dipilih sehingga 
pengguna dapat mengendalikan karakteristik cahaya untuk pemeriksaan.

Modul digital dipasang di antara drum pembesaran dan optika 
pengamatan dan digunakan untuk menangkap gambar patologi pasien.

Lampu Celah Keeler dirancang dan disesuaikan dengan Arahan EC 
93/42/EEC dan seri standar kualitas ISO 9000 dan ISO 13485. 

Tanda ‘CE’ (Komunitas Eropa) menegaskan bahwa Lampu Celah Keeler 
mematuhi ketentuan di dalam Arahan EC 93/42/EEC.

Klasifikasi:  Peraturan CE 93/42 EEC: Kelas I 
FDA: Kelas II 
Standar IEC/EN 60601-1: Seri-H - Keselamatan Kelas II 
Bagian aplikasi: Tipe B  
Mode operasi: operasi yang kontinu 

Proses produksi, pengujian, persiapan, perawatan, dan reparasi 
dilakukan secara ketat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan 
standar referensi internasional. 

 

Lampu Celah adalah instrumen yang terdiri atas sumber cahaya yang 
dapat difokuskan untuk menyorotkan lembaran tipis (slit) cahaya ke dalam 
mata. Instrumen ini digunakan bersama dengan biomikroskop. Lampu 
ini memfasilitasi pemeriksaan bagian anterior, atau struktur frontal 
dan bagian posterior dari mata manusia, yang mencakup kelopak mata, 
sklera, konjungtiva, iris, lensa kristal alami, dan kornea. Pemeriksaan 
Lampu Celah binokuler memberikan tampilan perbesaran stereoskopis 
struktur mata secara terperinci, sehingga dapat dilakukan diagnosis 
anatomi untuk berbagai kondisi mata. Kamera digitalnya digunakan untuk 
menangkap gambar untuk patologi ini.

w w w. k e e l e r. c o . u k

Undang-Undang Federal membatasi penjualan alat ini hanya oleh 
dokter atau atas perintah dokter.
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5  KETERANGAN SINGKAT TENTANG INTRUMEN  6  KESELAMATAN

TOKSISITAS FOTO
Karena paparan cahaya kuat yang berkepanjangan 
dapat merusak retina, penggunaan alat pemeriksaan 
okuler ini tidak boleh lama, dan pengaturan 
kecerahan tidak boleh lebih dari yang diperlukan 

untuk memberikan visualisasi yang jelas pada struktur target. Alat ini 
harus digunakan bersama dengan filter yang mengurangi radiasi UV (< 400 
nm) dan, bila memungkinkan, filter yang mengurangi cahaya biru panjang 
gelombang-pendek (<420 nm).

Dosis paparan retina untuk bahaya fotokimia adalah produk cahaya dan 
waktu paparan. Jika nilai sinar dikurangi setengah, akan dibutuhkan waktu 
dua kali lipat untuk mencapai batas paparan maksimal.

Apabila tidak ada bahaya radisi optik akut yang teridentifikasi untuk lampu 
celah, dianjurkan agar intensitas cahaya yang langsung menuju mata pasien 
yang diperlukan untuk diagnosis dibatasi hingga tingkat minimal. Abak-anak, 
aphakia dan orang yang matanya sakit akan berisiko tinggi. Risiko ini juga 
dapat meningkat jika orang yang diperiksa telah terkena paparan instrumen 
yang sama atau instrumen optalmik lain menggunakan sumber cahaya yang 
tampak dalam waktu 24 sebelumnya. Ini juga berlaku jika mata telah terkena 
paparan fotografi retina.

Perlu diketahui bahwa paparan mata pada sumber cahaya yang kuat dalam 
waktu lama akan berisiko mengalami luka photic retina/kerusakan okuler.

Banyak instrumen optalmik yang menyinari mata dengan cahaya kuat. 
Intensitas cahaya pada Lampu Celah Keeler dapat disesuaikan mulai dari 
maksimum hingga nol. Selain itu, ada filter inframerah yang dimasukkan ke 
dalam sistem pencahayaan untuk mengurangi tingkat sinar inframerah (IR).

w w w. k e e l e r. c o . u k

Cahaya yang dipancarkan dari instrumen ini sangat berbahaya. Semakin 
lama durasi paparan, semakin tinggi risiko kerusakan okuler. Paparan 
cahaya dari instrumen ini ketika dioperasikan dengan intensitas 
maksimal akan melebihi panduan keselamatan setelah periode 11 menit 
ketika menggunakan lensa tambahan 90D dan 45 menit ketika tidak 
menggunakan lensa tambahan.  

Keeler Ltd, atas permintaan, harus bersedia menyediakan gambar yang 
menunjukkan output spektral relatif instrumen kepada pengguna
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PERINGATAN DAN PERHATIAN          
Perhatikan anjuran berikut ini untuk memastikan keamanan pengoperasian 
intrumen  

PERINGATAN
•  Jangan pernah menggunakan instrumen jika terlihat ada kerusakan dan  

periksa instrumen secara berkala apabila ada tanda-tanda kerusakan atau 
penyalahgunaan.

•  Periksa produk Keeler apabila ada tanda-tanda kerusakan saat pengangkutan/ 
penyimpanan sebelum menggunakannya.

•  Jangan menggunakan instrumen apabila terdapat gas / cairan mudah terbakar, 
atau di dalam lingkungan yang kaya oksigen.

•  Undang-Undang Federal AS membatasi penjualan alat ini hanya oleh dokter 
atau atas perintah dokter.

•  Alat ini dimaksudkan untuk digunakan oleh profesional perawatan kesehatan 
yang benar-benar terlatih dan berwenang saja.

• Produk ini tidak boleh dicelupkan ke dalam cairan.

•  Reparasi dan modifikasi instrumen hanya boleh dilakukan oleh teknisi khusus 
dari Pusat Layanan Teknis Produsen atau oleh personel yang terlatih dan diberi 
wewenang oleh produsen. Produsen tidak bertanggung jawab atas kerugian 
dan/atau kerusakan yang diakibatkan dari reparasi yang tidak resmi; karenanya, 
tindakan semacam itu akan membuat garansi tidak berlaku.

•  Rangkai kabel daya dengan aman untuk mengurangi risiko tersandung atau 
membahayakan pengguna.

•  Sebelum membersihkan instrumen atau unit dasar, pastikan kabel daya telah dicabut.

•  Lampu dapat mencapai suhu tinggi ketika digunakan – biarkan dingin sebelum 
menanganinya.

• Siklus Kerja 50% dalam 6 menit untuk unit lampu 12 V saja.

• Jangan melebihi maksimal waktu paparan yang dianjurkan.

•  Apabila instrumen mengalami guncangan (misalnya, jika tiba-tiba jatuh), 
dan sistem optik atau sistem pencahayaan rusak, mungkin instrumen perlu 
dikembalikan kepada produsen untuk diperbaiki.  

•  Berhati-hatilah ketika menangani lampu halogen. Lampu halogen dapat 
pecah jika tergores atau rusak.

•  Setelah melepas lampu, jangan menyentuh kontak listrik Lampu Celah dan 
pasien secara bersamaan.

•  Pemilik instrumen bertanggung jawab untuk melatih personel tentang 
penggunaan yang benar.

•  Pastikan instrumen atau meja instrumen ditempatkan di atas permukaan 
yang rata dan stabil.

•  Hanya gunakan suku cadang dan aksesoris asli Keeler atau keselamatan dan 
performa alat dapat terganggu.

•  Matikan setelah digunakan. Apabila penutup debu digunakan, Ada risiko 
panah berlebih.

• Untuk penggunaan dalam ruangan saja (lindungi dari kelembaban)

•  Peralatan listrik dapat terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik. Jika ini 
terjadi ketika menggunakan peralatan ini, matika unit dan pindah posisinya.

• Jangan menyentuh konektor dan pasien secara bersamaan.

•   DSL digital Keeler tidak dimaksudkan untuk digunakan dengan teknologi 
nirkabel. Jangan mencolokkan dongle nirkabel ke port USB. Disarankan 
untuk menonaktifkan teknologi nirkabel di komputer untuk mencegah akses 
yang tidak sah ke kamera.

w w w. k e e l e r. c o . u k
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7  PETUNJUK PEMBERSIHAN DAN DISINFEKSI

       Sebelum membersihkan instrumen atau unit landasan, 
pastikan kabel daya dan kabel USB telah dicabut.

Hanya gunakan pembersihan manual tanpa pencelupan untuk instrumen 
ini seperti yang dijelaskan. 
Jangan menggunakan autoklaf atau mencelupkan ke dalam cairan 
pembersih. Selalu cabut catu daya dari sumber listrik sebelum 
membersihkan.

a  Seka permukaan luar dengan absorben bersih, kain yang dibasahi 
dengan air / larutan deterjen (volume deterjen 2%) atau larutan air / 
larutan isopropil alkohol (volume IPA 70%). Hindari permukaan optik.

b Pastikan bahwa cairan tidak masuk ke instrumen.
 Hati-hati untuk memastikan kain tidak penuh dengan larutan. 

c  Permukaan harus dikeringkan dengan tangan dengan hati-hati 
menggunakan kain yang bersih.

d Buang bahan pembersih yang telah digunakan dengan aman.

8  PENGAKUTAN, PENYIMPANAN DAN KONDISI KERJA

Batas kondisi lingkungan berikut ini dianjurkan untuk Lampu Celah 
Keeler, untuk pengangkutan dan penyimpanan, dianjurkan agar Lampu 
Celah tetap berada di dalam kemasan aslinya.

LINGKUNGAN KERJA
+10°C hingga +35°C
Kelembaban relatif 30% hingga 75%

KONDISI PENGAKUTAN DAN PENYIMPANAN
Pengangkutan: -40°C hingga +70°C
Penyimpanan: -10°C hingga +55°C

Sebelum digunakan, Lampu Celah harus didiamkan untuk 
menyesuaikan dengan suhu ruangan selama beberapa jam. 
Ini sangat penting apabila unit telah disimpan atau diangkut 
dalam lingkungan yang dingin; ini dapat menyebabkan 
kondensasi parah yang terkumpul di dalam elemen optik.

•  DSL digital Keeler tidak dapat digunakan di lingkungan yang dekat 
dengan sumber gangguan elektromagnetik (MRI – pencitraan resonansi 
magnetik, CT – tomografi komputer, RFID – identifikasi frekuensi radio, 
detektor metal, alat pelacak elektronik dan peralatan sistem keamanan 
elektromagnetik lainnya). Jangan membawa Lampu Celah digital Keeler ke 
dalam lingkungan resonansi magnetik.
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9  PEMASANGAN UNIT DIGITAL

Untuk Lampu Celah Keeler varian ‘Digital Ready (Siap-Digital)’, Rangkaian 
Kamera Digital (DCA) harus dibeli secara terpisah; silakan hubungi Keeler 
atau distributor setempat untuk perinciannya.

Persiapkan Lampu Celah sesuai Petunjuk Pemakaian (IFU) EP59-70040, 
Hubungi distributor jika Anda tidak bisa mendapatkan salinan Petunjuk 
ini.

1  Pasang Rangkaian Kamera Digital (DCA) – berhati-hatilah dalam 
melepas unit eyepiece dari blok pembesaran dengan cara melepas 
sekrup sambil memegangi eyepiece-nya. Unit eyepiece berbentuk 
seperti ekor merpati yang sesuai untuk dipasang di blok pembesaran.

2  Pasanglah rangkaian kamera digital ke bagian belakang blok 
pembesaran dan kencangkan kenopnya untuk memasangnya.

3  Pasang kembali unit eyepiece ke bagian belakang DCA dan 
kencangkan kembali kenopnya.

Berhati-hatilah agar tidak ada kotoran atau debu yang masuk 
ke dalam komponen optik.

kenop pengencang
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4  Putarlah lengan ayun ke sisi mana pun dari unit, dan dengan sekrup 
plus, lepaskan pelat penutup jalur kabel. 

5  Lepaskan penutup hub USB pada landasan Lampu Celah dengan 
mengendurkan sekrup kecil dengan kepala plus dan mengangkat 
penutupnya.

6  Sambungkan kabel USB yang pendek (3020-P-7028) ke soket 
pada sisi bawah dari DCA dan ke soket yang sesuai pada hub 
USB yang terletak di landasan Lampu Celah. Pastikan ada 
cukup kelenturan pada ujung hub USB agar Lengan Celah 
dapat berputar. 

7  Aturlah kabel di ceruk jalur kabel pada lengan Lampu Celah 
dan pasanglah kembali pelat penutupnya.

ke kamera
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8  Sambungkan kabel USB yang lebih panjang untuk menyambungkan PC 
ke hub dan pasang kembali pelat penutup hub USB-nya, dan ini akan 
mengencangkan kabelnya.

9  Jepitlah difuser tambahan dan filter biru di tempatnya di tiang tegak 
menara Lampu Celah, di atas ketinggian cermin. Sejajarkan slot ke 
bagian bawah yang berbentuk lempeng. 

10  Pasanglah kabel serat optik untuk pencahayaan latar. Ujung yang 
pendek dipasang ke bagian atas rumah lampu, sedangkan ujung 
panjang ke lengan ayun serat optik yang berada di dekat cermin.

11  Jika perangkat lunak yang mematuhi CE atau yang telah 
disetujui FDA telah diinstal, sambungkan kabel PC USB ke PC.

ke PC

sisi ujung panjang

sisi ujung pendek
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PENYETELAN PENCAHAYAAN LATAR  

TOMBOL PENCAHAYAAN DAN PRATINJAU 
Tekan tombol ini untuk menyetel pencahayaan kamera

Tambah waktu pencahayaan (milidetik)
Pratinjau gambar bingkai beku ke arah maju

Kurangi waktu pencahayaan (milidetik) 
Pratinjau gambar bingkai beku ke arah mundur

10  KONTROL

TOMBOL TANGKAP    
Tekan sekali untuk mendapatkan ‘bingkai beku’
Gunakan tombol pratinjau gambar untuk  
memilih bingkai terbaik
Tekan sekali lagi untuk menangkap bingkai  
yang dipilih

PINTASAN KEYBOARD   
Ctrl + Alt + :
F6  Mata kiri
F7  Mata kanan
F8  Bekukan bingkai / Trigger
F9  Waktu pencahayaan lama
F9  Pratinjau gambar bingkai beku ke arah maju
F10  Waktu pencahayaan sebentar
F10  Pratinjau gambar bingkai beku ke arah mundur

AKSESORI / SUKU CADANG DIGITAL   
Kabel USB Kamera ke hub  3020-P-7028
Kabel USB hub ke PC   3020-P-7029
Iluminator eksternal   3020-P-5039
Difuser tambahan   3020-P-7034
Filter biru tambahan   3020-P-7035
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Petunjuk dan pernyataan produsen – emisi elektromagentik
Lampu Celah Keeler ditujukan untuk penggunaan dalam lingkungan 
elektromagnetik yang dijelaskan berikut ini. Pelanggan atau pengguna 
harus memastikan bahwa alat ini digunakan di lingkungan tersebut.

Uji emisi Kepatuhan Lingkungan elektromagnetik - Panduan

Emisi RF
CISPR 11

Kelompok  1 Lampu Celah Keeler hanya menggunakan energi 
RF saja untuk fungsi internalnya. Oleh karena 
itu, emisi RF-nya sangat rendah dan tampaknya 
tidak akan menyebabkan gangguan apa pun pada 
peralatan elektronik yang berada di dekatnya.

Emisi RF
CISPR 11

Kelas  B Lampu Celah Keeler cocok digunakan di 
lingkungan fasilitas perawatan kesehatan 
profesional. Lampu Celah Keeler tidak 
dimaksudkan untuk digunakan di lingkungan 
rumah. 

Emisi harmoni 
IEC 61000-3-2

Kelas  A

Fluktuasi voltase /
emisi kedipan
IEC 61000-3-3

Mematuhi

Petunjuk dan pernyataan produsen – kekebalan elektromagnetik
Lampu Celah Keeler ditujukan untuk penggunaan dalam lingkungan 
elektromagnetik yang dijelaskan berikut ini. Pelanggan atau pengguna 
harus memastikan bahwa alat ini digunakan di lingkungan tersebut.

Uji kekebalan Tingkat Pengujian 
IEC 60601 Tahap Kepatuhan Lingkungan elektromagnetik - 

panduan

Lucutan 
elektrostatis 
(ESD)
IEC 6100-4-2

± 6 kV kontak
± 8 kV udara

± 6 kV kontak
± 8 kV udara

Lampu Celah Keeler hanya 
menggunakan energi RF saja 
untuk fungsi internalnya. Oleh 
karena itu, emisi RF-nya sangat 
rendah dan tampaknya tidak akan 
menyebabkan gangguan apa pun 
pada peralatan elektronik yang 
berada di dekatnya.

Transien/
ledakan cepat 
elektris,
IEC 61000-4-4

±2 kV untuk kabel 
catu daya
±1 kV untuk kabel 
catu daya

±2 kV untuk kabel 
catu daya
±1 kV untuk kabel 
catu daya

Kualitas aliran listrik harus 
disesuaikan dengan fasilitas 
perawatan kesehatan profesional

Lonjakan arus.
IEC 61000-4-5

± 1 kV saluran ke 
saluran
± 2 kV saluran 
untuk saluran 
input/output

± 1 kV saluran ke 
saluran
± 2 kV saluran 
untuk saluran 
input/output

Kualitas aliran listrik harus 
disesuaikan dengan fasilitas 
perawatan kesehatan profesional

Penurunan 
voltase listrik, 
interupsi 
pendek, dan 
variasi voltasi 
pada jalur 
masuk daya 
listrik.
IEC 61000-4-11

<5% UT

(> 95% dicelupkan 
di UT)
40% UT

(60% dicelupkan di 
UT) untuk 5 siklus
70% UT 
(30% dicelupkan di 
UT) untuk 25 siklus
<5% UT

(>95% dicelupkan di 
UT) untuk 5 siklus

<5% UT

(> 95% dicelupkan 
di UT)
40% UT

(60% dicelupkan di 
v) untuk 5 siklus
70% UT 
(30% dicelupkan di 
UT) untuk 25 siklus
<5% UT

(>95% dicelupkan di 
UT) untuk 5 siklus

Kualitas aliran listrik harus 
disesuaikan dengan lingkungan 
fasilitas perawatan kesehatan 
profesional. Apabila pengguna 
Lampu Celah Keeler bermaksud 
melanjutkan penggunaan lampu 
selama gangguan daya listrik, 
disarankan agar instrumen 
diberikan aliran listrik dari suplai 
daya tanpa pemutusan (UPS).

Medan magnet 
frekuensi daya 
(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Medan magnetik frekuensi daya
harus berada pada karakteristik 
tingkat yang setara untuk 
lingkungan fasilitas perawatan 
kesehatan profesional.

Catatan: UT adalah voltase AC utama sebelum dilakukan tingkat pengujian. 

11  EMISI ELEKTROMAGNETIK
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Petunjuk dan pernyataan produsen – kekebalan elektromagnetik
Lampu Celah Keeler ditujukan untuk penggunaan dalam lingkungan 
elektromagnetik yang dijelaskan berikut ini. Pelanggan atau pengguna 
harus memastikan bahwa alat ini digunakan di lingkungan tersebut.

Uji 
kekebalan

Tingkat 
Pengujian
IEC 60601

Tahap 
Kepatuhan

Lingkungan elektromagnetik - panduan

Peralatan komunikasi RF portabel dan seluler 
tidak boleh didekatkan ke bagian Lampu Celah 
Keeler mana pun, termasuk kabel, selain 
jarak pemisah yang disarankan terhitung dari 
persamaan yang berlaku terhadap frekuensi 
pemancar.

Jarak pemisah yang disarankan

Konduksi RF 
IEC 61000-4-6

3 Vrms 3 V d = 1,2 √ p

Radiasi RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80MHz hingga 
2,5GHz

3 V/m d = 1,2 √ p  80MHz hingga 800 MHz
d = 2,3 √ p  800MHz hingga 2,5GHz

Dengan P adalah peringkat daya output maksimum 
dari pemancar dalam satuan watt (W) sesuai 
dengan produsen pemancar, dan d adalah jarak 
pemisah yang disarankan dalam satuan meter (m).
Kuat medan dari pemancar RF konstan, seperti yang 
telah ditentukan oleh survei situs elektromagnetik¹, 
harus lebih rendah dibandingkan tingkat 
penyesuaian dalam setiap rentang frekuensi.²
            Gangguan dapat terjadi di sekitar peralatan 

yang ditandai dengan simbol ini:

Catatan:  Pada 80MHz dan 800MHz, rentang frekuensi tertinggi diterapkan. Panduan ini mungkin tidak berlaku untuk semua 
situasi. Rambatan elektromagnetik dipengaruhi oleh absorpsi dan refleksi dari struktur, objek, dan manusia.

1  Kuat medan dari pemancar konstan, termasuk stasiun basis (seluler / nirkabel) untuk telepon dan radio seluler darat, radio 
amatir, siaran radio AM dan FM, dan siaran TV tidak dapat diprediksi secara teoretis dengan tepat. Untuk menilai lingkungan 
elektromagnetik yang disebabkan oleh pemancar RF tetap, harus dilakukan survei situs elektromagnetik. Jika medan kuat 
yang diukur dalam lokasi tempat Lampu Celah Keeler digunakan melebihi tingkat penyesuaian RF yang berlaku di atas, 
Lampu Celah Keeler harus ditinjau untuk memastikan bahwa ia dapat berfungsi secara normal. Jika kinerja abnormal 
ditinjau, pengukuran tambahan bisa saja diperlukan, termasuk reorientasi atau relokasi Lampu Celah Keeler.  

2 Di atas rentang frekuensi 150kHz hingga 80 MHz, kuat medan harus kurang dari 3 V/m.

Jarak pemisahan yang dianjurkan antara peralatan komunikasi RF 
seluler dan Lampu Celah Keeler
Lampu Celah Keeler dimaksudkan penggunaannya dalam lingkup 
elektromagnetik dengan gangguan radiasi RF yang terkontrol. Pelanggan 
atau pengguna Lampu Celah Keeler dapat membantu mencegah gangguan 
elektromagnetik dengan menjaga jarak minimal antara peralatan 
komunikasi portabel dan bergerak (transmiter) dengan Lampu Celah 
Keeler seperti rekomendasi di bawah ini, menurut output daya listrik 
maksimal peralatan komunikasi:

Daya output maksimum 
transmiter (W)

Jarak Pemisah menurut frekuensi transmiter (m)

50 kHz hingga 
80MHz 
d = 1,2√ p

80MHz hingga 
800MHz
d = 1,2√ p

800MHz hingga 2,5GHz
d = 2,3√ p

0,01 0,12 0,12 0,23

0,01 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

Untuk transmiter yang dipasang pada output daya maksimum yang tidak 
tercantum di atas, jarak pemisah (d) yang dianjurkan dalam satuan meter 
(m) dapat ditentukan menggunakan persamaan yang sesuai dengan 
frekuensi ransmiter, di sini P adalah tingkat output daya maksimum 
transmiter dalam watt (W) menurut produsen transmiter.
Catatan:  Pada 80MHz dan 800MHz, jarak pemisah untuk frekuensi tertinggi akan diberlakukan. Panduan ini mungkin tidak 

berlaku untuk semua situasi. Rambatan elektromagnetik dipengaruhi oleh absorpsi dan refleksi dari struktur, objek, 
dan manusia.
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DIGITAL SYSTEM CAMERA
Kamera Resolusi 1600 x 1200

Kelas Piksel: 2 MPixel

Ukuran sensor: 1/1,8”

Teknologi Sensor: CCD

Spesifikasi PC PC yang telah disetujui untuk penggunaan medis

CPU: Intel Core 2 Duo 2,33GHz atau lebih tinggi

Memori: RAM 1GB atau lebih tinggi

Port USB: 2.0 atau lebih tinggi

Kecepatan hard disk 5200 rpm atau lebih tinggi

Sistem operasi: Microsoft Windows XP Service pack 3 atau 

lebih tinggi,

Windows 7/8 32-Bit atau 64-Bit

Persyaratan perangkat lunak Perangkat lunak pencitraan yang mematuhi CE atau yang 
telah disetujui oleh FDA

BERAT, KEMASAN (PERKIRAAN)
Lampu Celah dengan sandaran dagu 20,0Kg, 75 x 54 x 45cm  W x D x H

Meja dengan PSU & Laci Aksesoris 5,2Kg, 51 x 42 x 15cm  W x D x H

PERLINDUNGAN MASUK IPxO

PERALATAN IME KELAS II  
Sekat antara bagian utama dan arde fungsional memberikan setidaknya dua perlindungan.

KOMPONEN SISTEM Nomor Suku Cadang

Lampu Celah 40HDi, Rangkaian Standar dilengkapi dengan Meja  
Lampu Celah  
PSU  

3020-P-2004
3020-P-5030
3020-P-5020

Lampu Celah 40HDi, Rangkaian Unit Refraksi
Lampu Celah 
PSU

3020-P-2001
3020-P-5030
3020-P-5020

Lampu Celah 40HDi, Rangkaian Unit Refraksi (Pasar AS saja)
Lampu Celah  
PSU  

3020-P-2014
3020-P-5030
3020-P-5020

CATU DAYA Nomor Suku Cadang

Unit catu daya
Mode alih, (100V – 240V input) +/- 10% multi 
steker sesuai dengan EN60601-1 EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3

3020-P-5020/ 
3020-P-7033

Output catu daya 12V DC: 2,5 amper harus mematuhi IEC/EN 
60601

Mematuhi Keamanan Listrik (Medis) BS EN 60601-1 

Kompatibilitas elektromagnetik EN 60601-1-2 

Instrumen optalmik – persyaratan dasar dan 
metode pengujian ISO 15004-1
Instrumen optalmik - bahaya radiasi optik ISO 
15004-2

LINGKUNGAN
Suhu Kelembapan Tekanan

Penggunaan +10°C hingga +35°C 30% hingga 90% 800 hpa hingga 1060 hpa

Penyimpanan -10°C hingga +55°C 10% hingga 95% 700 hpa hingga 1060 hpa

Pengangkutan -40°C hingga +70°C 10% hingga 95% 500 hpa hingga 1060 hpa

11  SPESIFIKASI TEKNIS
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PRODUSEN  
Keeler Limited 
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA

Telepon bebas pulsa  0800 521251
Tel:  +44 (0) 1753 857177
Faks +44 (0) 1753 827145

KANTOR PENJUALAN AS
Keeler USA
456 Parkway
Broomall
PA 19008
USA

Nomor Bebas Pulsa  1 800 523 5620
Tel:  1 610 353 4350
Faks 1 610 353 7814

KANTOR INDIA
Keeler India  
Halmer India Pvt. Ltd.
B1-401, Boomerang, Chandivali
Andheri (East)  Mumbai – 400072
India 

Tel:  +91 (22) 6708 0405
Faks +91 (99303) 11090

KANTOR CHINA
Keeler China,
1012B,  
KunTai International Mansion, 
12B ChaoWai St.
Chao Yang District, 
Beijing, 10020 
China

Tel:  +86 (10) 51261868
Faks +86 (10) 58790155

PEMBUANGAN PERALATAN LISTRIK DAN PERALATAN ELEKTRONIK 
(Berlaku di Uni Eropa dan Negara Eropa Lainnya dengan Sistem 
Pengumpulan terpisah).

Simbol pada Produk atau pada Kemasan dan pada petunjuk 
menunjukkan bahwa produk ada di pasar setelah Agustus 2005 
dan produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai Sampah Rumah 
Tangga.

Untuk mengurangi dampak WEEE (Sampah Peralatan Listrik Elektronik) 
terhadap lingkungan dan untuk meminimalkan volume WEEE yang masuk 
ke TPA, kami menyarankan agar di akhir masa hidup Produk, peralatan ini 
didaur ulang atau digunakan lagi.

Jika Anda memerlukan informasi selengkapnya tentang penggunaan kembali 
atau daur ulang, silakan hubungi Kepatuhan B2B di 01691 676124 (+44 1691 
676124). (untuk wilayah Inggris saja).

EP59-70040   Terbitan  4

17  INFORMASI KONTAK, PENGEMASAN DAN PEMBUANGAN




