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 نمايه هاي ايمني :   

 به منظور استفاده ايمن از اين محصول ، هشدارهاي مهم در دفترچه راهنما ي آن نوشته شده و ارائه گرديده است .

 رادرك كنيد.مفهوم اشكال زير   "هشدارهاي ايمني  "پيشنهاد مي شود كه قبل از خواندن متن و 

 مفهوم                                                                                        نشانه                                           

 

 . مي باشد  جراحت ، سوختگي ، شوك الكتريكي و غيرهشامل صدمات شخصي   •

 .مي باشد  يا تجهيزات آسيب هاي احتمالي شامل آسيب هاي جدي به ساختمان •

 

 

 موارد بازدارنده : 

 

 موارد پيشگيري                                                                     نشانه ها

 

 مابين اجزاي دستگاه گير نكند . انگشتانتان احتياط كنيد كههنگام متمايل سازي دستگاه، 

 

 .آرامي در زاويه دلخواه متمايل سازيد افتادن اجزاي دستگاه، آن را به جهت جلوگيري از شل شدن/

 

 

 

 .  ناديده گرفتن اين عالمت ممكن است منجر به صدمات شخصي و آسيب هاي احتمالي گردد 

هشدارهاي مورد نظر را با كلمات يا نشانه ديگري .  اين عالمت نشانه احتمال وقوع خطر مي باشد  
 . در داخل عالمت و يا حتي نزديك به آن بيان مي كند 

 احتياط

 مفهوم                                                                                          نشانه                                           
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واضح ديده شود سپس كليد  Scale مشكي خطوطكه  كنيدچشمي را طوري تنظيم  ،Ring چرخاندنابتدا با  )1

Power .مطمئن شويد باتري مناسب داخل دستگاه قرار دارد. را بزنيد تا دستگاه روشن شود 

 صحيح خودآنرا در محل  Lens Tableو Lens Holderقسمت مربوطه قرار دهيد و توسط ) لنز مورد نظر را در2

 .ثابت نگه داريد

 

 

سبز رنگ دقيقاً در مركز قرار  Targetبايستي  Axis Wheelو  Prismو  Diopter Power Knob) با استفاده از 3

 .در پنجره درجه بندي بخوانيدرا زاويه محور  گيرد و وضوح الزم را داشته باشد، سپس عدد ديوپتر و

 

 

 

 راهنماي سريع كاربري دستگاه

 رينگ تنظيم چشمي
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در  شود. خاموش ميكردن دستگاه بطور خودكار  روشن پنج دقيقه پس ازها  ) جهت افزايش طول عمر باتري4

تالل در عملكرد از باتري نامرغوب باعث اخاستفاده مجدداً آن را روشن كنيد.  Powerصورت نياز توسط كليد 

 مناسب دستگاه خواهد شد.

 

 دستگاه را خاموش كنيد.  Power) پس از اتمام كار با دستگاه با استفاده از كليد 5

 .) براي انجام تنظيمات و آگاهي از جزئيات و اطالعات بيشتر به دفترچه راهنما مراجعه كنيد6

 

  



  LM-8لنزومتر دستي ي نهشدارهاي ايم

٥ 
 

  

 كنيد . نگزييكارتريج جوهر را بر طبق دفترچه راهنماي انگليسي جا •

 كردن :يز تم

 از يك تكه پارچه سيليكوني نرم و خشك استفاده نماييد .ي تميز كردن دستگاه ، برا •

 استفاده ننماييد. و گردگيرهاي شيميايي   )و غيره، تينر بنزين (به هيچ وجه از محلول هاي فرار  •

 تنظيم و بررسي :  

 نگهداريد .  تكانهاي شديدباشد، آن را دور از ارتعاشات و  ازآنجاييكه دستگاه يك ابزار اپتيكي دقيق مي

 تنظيم هدف:

، تنظيم آن به درستي مركز هدف و درجه بندي چشمي منطبق باشندو  فوكوس شده كه دستگاه بدون وجود لنز،زماني 

جابجا شود، تنظيم آن نياز به تجربه و  با حركت هدف مركز آن اگر هدف در مركز نباشد و صورت پذيرفته است.

 .واحد خدمات پس از فروش تماس بگيريد با  ارك راي اينمهارت دارد. ب

 

  توسط واحد خدمات پس از فروش : نگهداري دوره اي

اي و  ، بازديد دوره، سرويس اپتيكي و ساير مواردگيري صحت اندازهو  جهت اطمينان از عملكرد صحيح دستگاه

 گردد. يكبار توصيه ميسال هر PMپيشگيرانه 

 

 

 توجه: 

دفترچه راهنماي مربوطه مراجعه شود و  Trouble Shootingدر صورت بروز هرگونه اشكال در دستگاه ابتدا به قسمت 

يد از دستكاري و اقدام به تعمير خودداري نموده و سريعاً موضوع را به واحد خدمات دچنانچه موفق به رفع اشكال نش

 سئول جبران خسارات وارده احتمالي نخواهد بود. در غير اينصورت شركت م پس از فروش شركت اطالع دهيد.

 نگهداري


