
LEIA E SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES  

CABO FINO KEELER



Cabo fino Keeler
Leia atentamente esta secção de instruções antes de utilizar o produto Keeler.
Para a sua segurança e a dos clientes, siga todas as informações fornecidas 
nesta secção. As informações seguintes destinam-se a realçar os potenciais 
riscos de segurança que podem estar associados a uma má utilização ou dano.

Atenção

Este produto não pode ser utilizado na presença de gases inflamáveis.

Não desmonte nem modifique a bateria. Não existem peças no interior que 
possam receber assistência.

Não elimine a bateria no fogo. Não perfure.

Não utilize uma bateria que esteja deformada, corroída, visualmente danificada 
ou que esteja a verter.

Se o produto emanar um odor estranho, calor ou fumo, interrompa a utilização 
imediatamente. A utilização continuada de um produto ou peça danificados 
pode causar ferimentos.

Não mergulhe a unidade em qualquer líquido.

Não utilize a unidade se estiver danificada e, periodicamente,  efectue uma 
inspecção visual de sinais de dano.

Apenas os cabos fino Keeler com uma base vermelha, podem ser utilizados 
no carregador Keeler Lithium. Não tente inserir um cabo Keeler com base azul 
em carregadores Keeler Lithium. Consultar identificação dos cabos e lâmpadas 
Keeler.

Cuidado
Retire as baterias de células secas antes de longos períodos de armazenagem.

Utilize apenas baterias recarregáveis Keeler Pt. No. EP39 18918

Carregue apenas utilizando carregadores Keeler Pt. Nos 1941-P-5289, 
Carregador Double 1941-P-5326, Mini carregador

Não misture diferentes tipos de baterias.

Não carregue baterias num ambiente em que a temperatura possa exceder os
40oC ou ficar abaixo de 0oC.

Manter fora do alcance de crianças.

Apenas para utilização no interior (proteger da humidade)

!



Para evitar a condensação, deve colocar o instrumento à temperatura ambiente 
antes da utilização.

Ao ligar os cabos às cabeças dos instrumentos, verifique se a voltagem das 
lâmpadas corresponde à voltagem do cabo.
Certifique-se de que o controlo se encontra na posição off (desligado) quando 
concluir o exame.

Quando substituir a célula de lítio, retire o cabo e insira a nova célula. Substitua 
a tampa inferior e coloque o cabo no carregador.

Ambiente
Elimine a bateria de acordo com a legislação local sobre a reciclagem de 
baterias.

Coloque fita adesiva nos contactos da bateria de forma a evitar curtos circuitos 
durante a eliminação.

As baterias Li-ion não contêm metais duros tóxicos como, por exemplo, 
mercúrio, cádmio ou chumbo.

Identificação de cabos e lâmpadas Keeler
Os cabos e as lâmpadas Keeler possuem uma codificação de cores para 
permitir a distinção entre um cabo de baterias de células secas (2,8V) e um 
cabo recarregáveis (3,6v). Os cabos possuem a seguinte codificação de cores:

Base azul  =  2,8v para baterias de células secas
Base vermelha  =  3,6v para baterias recarregáveis

Certifique-se de que, ao substituir as lâmpadas, a voltagem corresponde à 
voltagem do cabo.



Inserir/Substituir baterias
Desenrosque a tampa das baterias, insira as baterias e volte a colocar a tampa 
como se mostra na
Fig 1.

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 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. Os 
cabos fino Keeler possuem um indicador de potência. Mostra se 
o aparelho está ligado ou desligado.
Vermelho = Ligado         Prateado = Desligado

Identificação do cabo
Os cabos fino Keeler possuem um código de cores para permitir 
a distinção entre um cabo de baterias secas (2,8v) e um cabo 
recarregável (3,6v). 
O código de cores é o seguinte:
Base azul  = 2,8v para baterias secas (com   
    revestimento circular)
Base vermelha = 3,6v para baterias recarregáveis
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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.
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