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1.0

Symboler

!

Bemærk!

Læs advarslerne og brugsanvisningen i driftsvejledningen.

CE-mærket på produktet angiver at det er afprøvet i henhold til og overholder
bestemmelserne i direktiv 93/42/EØF for medicinsk udstyr.

2.0

Advarsler

Inden dette Keeler-produkt tages i brug, bør denne sektion omhyggeligt gennemlæses. Af
hensyn til Deres egen og Deres kunders sikkerhed skal alle nedenstående sikkerhedsregler
iagttages. Oplysningerne i det følgende har til formål at gøre opmærksom på de potentielle risici
der kan være forbundet med forkert brug og beskadigelse af udstyret.

!

Advarsel
Dette produkt må ikke anvendes hvor der er brændbare luftarter til stede.
Undlad at skille batteriet ad eller foretage ændringer af det. Det indeholder ingen dele der kan
serviceres af brugeren.
Undlad at brænde, gennemhulle eller kortslutte batteriet.
Undlad at bruge et batteri der er deformeret, utæt, korroderet eller har synlige skader. Et
beskadiget eller lækkende batteri skal håndteres med største forsigtighed. Hvis man kommer
i kontakt med elektrolyt, skal det angrebne område afvaskes med sæbe og vand. Hvis
elektrolytten kommer i kontakt med et øje, skal der straks søges lægehjælp.
Hvis produktet afgiver unormal lugt, varme eller røg, bør man straks ophøre med at bruge det.
Fortsat brug af et beskadiget produkt eller komponent kan give anledning til kvæstelser.
Undlad at nedsænke produktet i væske.
Undlad at bruge produktet hvis det er beskadiget, og undersøg det med mellemrum for synlige
tegn på skader.
Undlad at tilslutte produktet til en beskadiget netkontakt.
Hvis tilslutningen er dårlig, kan kontaktbenene blive varme. Pas på ved afbrydelse.
Undgå at have løsthængende ledninger hvor man kan risikere at falde over dem.
I USA er det et lovkrav at produktet kun kan sælges af eller efter forskrift af en læge.

!

Forsigtig
Brug udelukkende Keeler-batteri nr. 1919-P-1013
Opladning må kun foretages med et Keeler ladeapparat, del nr. 1941-P-5334
Undgå at oplade batteriet på et sted hvor temperaturen kan komme op over 40°C eller under
0ºC.
Skal holdes uden for børns rækkevidde
Kun til indendørs brug (skal beskyttes mod fugtighed)
For at forhindre kondensdannelse skal instrumentet bringes op til stuetemperatur inden brug.
Ved udskiftning af lithiumbatteriet skal der slukkes for instrumentet, inden den nye batterienhed
monteres.
Elektrisk udstyr kan påvirkes af elektromagnetisk interferens. Hvis dette skulle ske under brug af
instrumentet, skal der først slukkes for det, hvorefter det flyttes.

3.0

Miljøhensyn

Batteriet skal bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser om genbrug af batterier.
Sæt tape på batteriets kontakter for at undgå kortslutning under bortskaffelse.
Li-ion-batterier indeholder ingen toksiske metaller, som f.eks. kviksølv, kadmium eller bly.

4.0

Beskrivelse af produktet

Justering af
hovedbøjle

Vantage

Hovedbøjle

Batterienhed
Justering af hovedbøjle

Ladeapparat

Strømindgang

5.0

Isætning og udskiftning af batteri

Udløs batteriet ved at trykke på udløserkontakten, som vist, og løft batteriet ud af holderen.

(API2 vises)

Det nye batteri isættes ved at anbringe det i holderen, indtil det er forsvarligt tilsluttet.

(API2 vises)

6.0

Montering på væg

6.1

6.2

Kontrol

6.3

6.4

FORSIGTIG

!

6.5

7.0

Opladning

Udskift blindpladen med den rette netstikadapter, og slut stikket på kablet til strømindgangen på
ladeapparatet.

Tænd for ladeapparatet ved at slutte den til en netkontakt. Anbring reservebatteriet eller
hovedtelefonen i ladeapparatet som vist på illustrationen.

(API2 vises)

Lithiumbatteri
Blinkende LED – batteriet trænger til at oplades.
Ladeapparat
Slukket LED – batteriet er fuldt opladet.
Blinkende LED – opfyldningsladning.
Konstant LED – hurtigladning.
Batteriet kan bruges når som helst i ladecyklussen og vil automatisk genoptage opladningen når
det anbringes i ladeapparatet igen.
Retningspilen på ladeapparatet viser hvilket batteri der oplades.

Opladning
af batteri på
hovedbøjle

8.0

Ladecyklus

Fuld opladning af batteriet i instrumentet tager ca. 2 timer.

Batteriet fungerer i ca. 1 time på fuld kraft.
Det tager 4 timer at oplade reservebatteriet, 1919-P-1013.

Opladning af
reservebatteri

9.0

Garanti og service

Indeholder ingen dele der kan serviceres af brugeren. Al forebyggende vedligeholdelse og
servicering skal udføres af en autoriseret Keeler-forhandler.
Keeler-ladeapparatet omfattes af 3 års garanti og erstattes eller repareres uden beregning
under følgende forudsætninger:9.1

At den eventuelle defekt skyldes fabrikationsfejl.

9.2

At strømforsyningen har været brugt i overensstemmelse med nærværende vejledning.

9.3

At skadesanmeldelsen ledsages af kvittering.

Batterier nyder garanti i 1 år fra købsdatoen.

10.0

Tekniske data

Strømforsyning (se mærkepladen):
Mærkeeffekt:
Driftmåde:
Klassifikation:
Sikkerhedsklasse:
Omgivelsestemperatur:
Transport:
Standarder:

11.0

100-240 V - 50/60 Hz
12 V ; 2,5 A
Kontinuerlig
Udstyr - Klasse II
Beskyttelse mod elektrisk stød - Type B
Dobbeltisoleret
fra +10 til +35°C
fra -40 til +70°C, relativ fugtighed 10-95%
IEC60601-1 Elektrisk sikkerhed / IEC 60601-1-2 EMC
ISO9022-2 Miljøbeskyttelse
ISO9022-3 Miljøbeskyttelse

Rengøring

Instrumentet bør kun rengøres manuelt og uden nedsænkning i væske, som beskrevet
nedenfor.
11.1

Tør overfladen med en ren, absorberende, ikke-fnuggende klud fugtet med en
opløsning af vand og sæbe (2 volumenprocent) eller vand og isopropylalkohol (70
volumenprocent).

11.2

Pas på at opløsningen ikke trænger ind i instrumentet. Kluden må ikke mættes med
opløsning.

11.3

Overfladen håndtørres med en ren, ikke-fnuggende klud.

11.4

Brugte rengøringsmaterialer skal bortskaffes på forsvarlig måde.

12.0

Kontaktoplysninger

FREMSTILLET I STORBRITANNIEN AF:
Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
England
Tlf.: +44 (0)1753 857177
Fax: +44 (0)1753 827145
FRIKALD: +44 (0)800 521 251
DISTRIBUTION:
Keeler Instruments Inc
456 Parkway
Broomall
PA 19008, USA
Frikald: +1 800 523 5620
Tlf.: +1 610 353 4350
Fax: +1 610 353 7814

Som led i vores politik om konstant produktforbedring forbeholder vi os ret til ændringer af
specifikationerne uden varsel.
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