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 :  يايمن نمايه هاي

مشخصات و هشدارهاي الزم در دفترچه راهنما ي آن توضيح  ،از خطر براي اپراتور و ديگران به منظور استفاده ايمن از اين دستگاه و اجتناب

 .داده شده و روي بدنه دستگاه نيز عالمت زده شده است

  .آشنا شويدمفهوم اشكال زير را با   "هشدارهاي ايمني  "شود كه قبل از خواندن متن و  پيشنهاد مي

 نشانه                                                                                                                                   مفهوم 

 

 شكلها :

 نشانه                                                                                                                                         مفهوم 

  

 

 

 

 .مي باشد برق گرفتگي و غيره ،سوختگي ،شكستگي ،پيچ خوردگي ،ضرب ديدگي ،جراحت وارده احتمالي شامل صدمات •

 .آسيب هاي جدي  مي باشد كه مي تواند صدمه به ساختمان يا تجهيزات مقدماتي را شامل شودنيز آسيب هاي فيزيكي •

 

 .عدم توجه و ناديده گرفتن اين عالمت ممكن است منجر به خطر مرگ يا صدمات جدي گردد 

 .  ناديده گرفتن اين عالمت ممكن است منجر به صدمات شخصي و آسيبهاي فيزيكي گردد 

مفهوم خاص آن نيز با استفاده از كلمات يا تصوير نزديك به . اين شكل نماد عملي است كه از انجام آن اجتناب شده است 
 . شكل روبرو بيان مي شود 

  .  مفهوم آن نيز با كلمات يا تصوير نزديك به شكل روبرو بيان مي شود . اين شكل نيز نشان دهنده يك عمل اجباري است 

   .مفهوم آن نيز با كلمات يا تصوير نزديك به شكل روبرو بيان مي شود .مي باشد) هشدار دهنده ( اين شكل نماد خطر 
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 موارد ايمني : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

 مفهوم ها نشانه

 

وضوح ديد خود را نسبت به اسليت و صورت بيمار تنظيم  ،براي ممانعت از آسيب به چشم و بيني  بيمار در هنگام جابجايي بدنه اصلي
 .كنيد

 

خدمات پس از در صورت نياز به هرگونه تعمير فقط با واحد .خودداري كنيداز بازنمودن دستگاه  ،شوك الكتريكي اب ازت اجتنجه
 .فروش تماس بگيريد

 

 .حتماً از ارت دار بودن كابل و پريز برق اطمينان حاصل نماييد شوك الكتريكي ناشي از جريان نشتي جهت جلوگيري از جرقه يا

 

 .فقط از فيوزهاي مجاز و مناسب استفاده نماييد .قبل از تعويض فيوزها حتماً كابل برق را از دستگاه جدا كنيد

 

 وشاخهر به داخل دستگاه  جلوگيري كنيد و از گرفتن داز قرار دادن ظروف  محتوي مايعات روي دستگاه و متعاقباً  تماس آب و مواد ديگ
   .با دستان خيس خودداري نماييدبرق 

 

 منفذ وشكاف هاي بدنه دستگاه قرار ندهيد. ،جهت جلوگيري از شوك الكتريكي  اجسام فلزي را داخل حفره

 

در صورت مشاهده دود .فوراً كليد برق را خاموش و كابل برق را بكشيد ،جهت اجتناب از آتش سوزي  در زمان عملكرد  نادرست دستگاه
 .با خدمات پس از فروش شركت تماس بگيريد و سوختگي

 
 .منبع تغذيه دستگاه را به ولتاژ درست بنابر پالك مشخصات داده شده وصل نماييد
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 موارد پيشگيري هنشان

   

 .نصب  نماييد ،دستگاه را روي سطح هموار ،جهت جلوگيري از آسيب  و جراحت

     

   .با دستان خيس خودداري نماييدبرق  از گرفتن دوشاخه

 

  .مراقب انگشتان بياشيد كه ما بين قطعات متحرك گير نكند،ايمني اپراتور و بيمار جهت

  

  .دقت كنيد كه انگشتان بيمار ما بين آن گير نكند ،از آسيب ديدگي در هنگام كار با دستگاه جهت اجتناب

  

 .درحين نگهداشتن بدنه اصلي قسمت روشنايي را به آرامي متمايل سازيد ،جهت جلوگيري از صدمه به سر بيمار

  
 .از حداقل نور استفاده نماييد ،به منظور جلوگيري از ناراحتي يا صدمات احتمالي به چشم  بيمارهنگام تنظيم دستگاه 

   

 .منبع تغذيه را خاموش نماييد و براي جلوگيري از شوك الكتريكي سيم برق را بكشيد ،هنگام  تعويض المپ

   
چرا كه ممكن است  حرارت باالي آن دقت داشته باشيد، بايد به ،تعويض المپ بالفاصله پس از خاموش كردن آن صورت اقدام بهدر 

  .باعث سوختگي گردد

  

 .) و منتظر بمانيد تا بدنه اصلي خنك شودجهت جلوگيري از شوك الكتريكيسيم برق را بكشيد ( ،قبل از  انجام مراقبت روزانه
 اجتناب از سوختگي )جهت (

  
 .به اجزاي داخلي محفظه المپ در زمان كار و بالفاصله پس از خاموش كردن منبع تغذيه به دليل احتمال سوختگي دست نزنيد

  
  .لوازم جانبي را در جاي مناسبي قرار دهيد ،جهت جلوگيري از افتادن ابزار و لوازم دستگاه در حين كار و يا جابجايي

 
ميكروسكوپ و پايه بازوي  ،بازوي روشنايي قفلهايجهت جلوگيري از آسيب بدني بواسطه اجزاي متحرك، قبل از جابجايي دستگاه 

 .آن را بسته و ثابت كنيد

 
ثانيه  65از  بيشتر حداكثر شدت نور بكارگيري .شد آسيب چشمي خواهد منجر به دستگاهدر معرض نور قرار گرفتن طوالني مدت چشم 

 .باشد ميايمني  حداز خارج 

 

 

 

 

 احتياط
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  قابل تنظيم است. توسط كليد تنظيم روشنايي المپشدت نور  را بزنيد تا دستگاه روشن شود. Power)كليد 1

 
2 (PD  كنيددستگاه را تنظيم چشمي دستگاه را. 

 گذاريد طوريكه پيشاني بيمار در جايگاه پيشاني قرار گيرد.ب "chinrest"روي ) چانه بيمار را 2

 

 كنيم:ات نور به اين صورت عمل ميتنظيم) جهت 3

وقتي اسليت  را بچرخانيد. »كنترل طول اسليت پيچ« و »نترل پهناي اسليتپيچ ك«اسليت نور  و ارتفاع پهنا براي تنظيم
 طرفين به »اسليت طولكنترل  پيچ« هدايتبا  باشد. دسترس ميهاي مختلف در اندازه در رانينقطه نو باشدكامال باز 

را به چپ  آنرا شل كرده و  »متمركز كننده اسليت پيچ«. دهيدتصوير اسليت را از حالت عمودي به افقي تغييرتوانيد  مي
سازي  جهت متمايل شود. منحرف ميدهيد بدين ترتيب نور اسليت از مركز ديد اسليت به چپ و راست و راست حركت 

 .سپس بكشيدو  شود باز آنتا قفل را بفشاريد  »متمايل كننده نور ضامن قفل« عمودي نور به سمت پايين

 

 راهنماي سريع كاربري دستگاه

نمايش طول اسليت پنجره  

 پيچ كنترل طول اسليت

 مقياس زاويه اسليت

 پيچ كنترل پهناي اسليت

متمركز كننده اسليت پيچ  

عموديمتمايل كننده  ضامن قفل  
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 .موجود به راست و چپ حركت دهيد فيلترهاي بين را جهت انتخاب فيلتر مورد نياز از »اهرم انتخاب فيلتر«) 4-1

 

 آگاهي از جزئيات و اطالعات بيشتر به دفترچه راهنما مراجعه كنيد.)  براي انجام تنظيمات و 5

 دستگاه را خاموش كنيد.  Power) پس از اتمام كار با دستگاه با استفاده از كليد 6

 

  

 نگهداري كاربر :

تنها مواردي كه در ذيل مشخص شده است را به منظور نگهداري از آن  ،ها جهت حفظ ايمني و عملكرد دستگاه

 ات بيشتر دستورات زير را دنبال كنيد :براي جزئي .توانيد انجام دهيد مي

براي جزئيات بيشتر به دفترچه  .را تعويض نماييد Fixation Targetدر صورت لزوم المپ روشنايي و المپ  •

 .راهنماي انگليسي مراجعه كنيد

 موارد نگهداري توسط كاربر:

حركت اجزاي  .را فوكوس نماييد تصوير اسليتو  تنظيم را مردمكديوپتر و فاصله  قبل از بكارگيري دستگاه •

كابل ها و پريز  بايد در جاي  ،. تمامي قسمتهاي دستگاه مانند چين رستدستگاه بايد به نرمي صورت گيرد

 در صورت وجود هرگونه اثر لك روي .دوچشمي و آينه نبايد  كثيف باشد ،لنز شيء .مناسب خود قرار گيرند

 ز نماييد.تميطبق دفترچه راهنما  آنها آن را

 

 

 نگهداري

 اهرم انتخاب فيلتر

 فيلتر جاذب      بدون فيلتر      NDفيلتر آبي       فيلتر سبز     فيلتر           
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 بازديدهاي روزنه:
دستگاه را با  ،در پايان كاربنابراين  ،خواهد شد كاهش كيفيت كاروجود گرد و غبار بر روي اين دستگاه باعث  •

 .روكش بپوشانيد
به هيچ وجه از محلول  دستگاه اجزاي پالستيكيهدرست و ساير  ،چين رستبه منظور جلوگيري از تغيير رنگ  •

استفاده ننماييد. استفاده از محلول رقيق شده مايع  كردنبراي تميز و غيره نفت ،اتر ،تينر ،هاي فرار نظير بنزين
 گردد.  ظرفشويي توصيه مي

 .از يك پارچه خشك استفاده نماييد استيك صفحه زير جويجهت تميز نمودن  •

 تماس با چشم بيمار تميز كردن قسمتهاي مورد
شده مايع  محلول رقيق مرطوب بااي  پارچه را توسط دستگاه هدرست و چين رست (اثر لكه) روي هاي آلودگي •

 .ظرفشويي با آب ولرم تميز كنيد

 تميز كردن لنزها و آينه ها

    ايجاد خراش روي آن خواهد گرديد.باعث  از انبر يا گاز پانسمان جهت تميز كردن سطح لنزاستفاده نكنيد چرا كه 

مراقب باشيد كه انگشتان و يا جسم  .باشد استفاده كنيد اي كه در لوازم استاندارد دستگاه مي از برس تميزكننده •
 .سختي با سطح لنز و آينه تماس نداشته باشد

يك گاز استريل و يا دستمال  .با استفاده از يك برس نرم گرد و غبار را از سطوح لنز و آينه زدوده وتميزكنيد •
آرامي و در حالت دوراني از مركز لنز/آينه % اتر آغشته نموده و به 80% اتيلن الكل و 20محلول بدون پرز را به 

در صورت باقيماندن  .تا اثر لك از بين برود بار تكراركنيد 3يا  2اين كار را  به اطراف آن بكشيد تا تميز گردد.
 پس از فروش شركت تماس بگيريد. اثر لك با واحد خدمات 

  توسط واحد خدمات پس از فروش : نگهداري دوره اي

، حركت  روشناييو  كنترل منبع تغذيه ، و مكانيكي ، سرويس اپتيكيجهت اطمينان از عملكرد صحيح دستگاه •

 گردد. هر سال يكبار توصيه مي PMاي و پيشگيرانه  روان اجزا و ساير موارد، بازديد دوره

 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

 سارات وارده احتمالي نخواهد بود.پس از فروش شركت اطالع دهيد.در غير اينصورت شركت مسئول جبران خ

 در است ممكن. باشد مي نظر مورد آن عمومي جنبه و نداشته اشاره خاصي مدل به متن در مندرج تصاوير
 شود. مشاهده تفاوتهايي مدلها از بعضي


