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 نمايه هاي ايمني : 

مشخصات و هشدارهاي الزم روي  ،دستگاه و اجتناب از خطر براي اپراتور و ديگرانمنظور استفاده ايمن از اين به 

 .دستگاه و نيز در دفترچه راهنما ي آن توضيح داده شده است

 .آشنا شويداشكال زير  مفهوم با "هشدارهاي ايمني "پيشنهاد مي شود كه قبل از خواندن متن و 

 

               نشانه                                                                                                                                 مفهوم

 

 شكلها :

     نشانه                                                                                                                                      مفهوم

 

  

 

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

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

 

 .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 احتمالي گردد 

مفهوم خاص آن نيز با استفاده از كلمات يا تصوير كه در داخل . آن بايد اجتناب شوداين شكل نماد عملي است كه از انجام 
 .  يا نزديك شكل نوشته شده است بيان مي شود 

آن نيز با استفاده از كلمات يا تصوير كه در داخل يا نزديك شكل مفهوم . اين شكل نيز نشان دهنده يك عمل اجباري است 
 .  نوشته شده است بيان مي شود 

مفهوم آن با استفاده از كلمات يا تصوير كه در داخل يا نزديك شكل نوشته شده . مي باشد) هشدار( اين شكل نماد خطر 
 . است بيان مي شود 
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 موارد ايمني :

 

 موارد پيشگيري نشانه ها

 

تعمير فقط با در صورت نياز به .خودداري كنيد آندستكاري و تعمير  ،دستگاه از بازنمودن قطعات ،اب از شوك الكتريكيت اجتنجه
 .خدمات پس از فروش تماس بگيريد

 

 محتوي مايعات روي دستگاه و متعاقباً از قرار دادن ظروف ،در صورت ثابت نبودن دستگاه ،جهت جلوگيري از شوك الكتريكي
  .با دستان خيس خودداري نماييدبرق  همچنين از گرفتن دوشاخه.جلوگيري كنيد تماس آب و مواد ديگر به داخل دستگاه

 

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

 

 فقط از فيوزهاي مناسب و مجاز استفاده كنيد. .بكشيدفيوز سيم برق را  فيوز قبل از برداشتن درب ،در حين تعويض فيوزها
  .كابل برق را وصل نكنيده جعبه فيوز باز است تا زمانيكهمچنين 

 

ادامه كار با دستگاه .فوراً منبع تغذيه را خاموش كرده و كابل برق را بكشيد ،در صورت بروز هر پيشامد غير عادي مانند بلند شدن دود
تماس  فروش شركت واحد خدمات پس ازدر اين خصوص با  .ممكن است باعث جرقه الكتريكي گردد ،و ناديده گرفتن مشكل آن

 .بگيريد

 

 

 موارد پيشگيري نشانه ها

  
در اين مورد صدماتي را سهل انگاري  .كنيدمحكم  قسمت پايينگيره ها را در  ،عدم حركت دستگاه به منظور ،جابجايي دستگاه قبل از

 .به همراه خواهد داشت

   

 .از نصب در جاي ناهموار و متحرك خودداري نماييد ،طعاتقستگاه بواسطه افتادن دجهت جلوگيري از آسيب به بدنه 

  

  .با دستان خيس خودداري نماييدبرق  از گرفتن دوشاخه

  

 .اين مورد را به بيمار نيز متذكر شويد .انگشتتان را زير چين رست نگذاريد ،از آسيب ديدگي جهت اجتناب

 

  

 هشدار

 احتياط
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 را بزنيد تا دستگاه روشن شده و آماده به كار گردد. Power)كليد 1

 

 

 

و پيشاني بيمار  Chin Rest) بيمار را پشت دستگاه و در جاي صحيح خود قرار دهيد به طوري كه چانه بيمار روي 2
 قرار گيرد. Forehead Restروي 

 

 

باال و پايين، روي چشم بيمار  جلو و عقب، و ،طرفيندادن بدنه دستگاه به  با حركت ،گيري نمايش صفحه اندازه) پس از 3
Focus .كرده به طوري كه نقطه نوراني وسط قرنيه درون كادر مركزي قرار گرفته و تصوير وضوح الزم را داشته باشد 

 

بدون نسبت به چشم قرار گرفته باشد در فاصله مناسب دستگاه چنانچه باشد  Auto Start) اگر دستگاه در حالت 4-1
 گيري انجام مي شود. ، به صورت خودكار اندازهJoystickفشردن دكمه 

 گيري انجام مي شود. ، اندازهJoystickباشد با فشردن دكمه  Manual) اگر دستگاه در حالت 4-2

 راهنماي سريع كاربري دستگاه
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 PRINTكليد بر روي كاغذ از  چاپنتايجشود. براي  ده ميگيري بر روي صفحه نمايش دستگاه نشان دا ) نتايج اندازه5
 . توجه كنيد كاغذ پرينت درست در جاي خود قرار گرفته باشد.نماييداستفاده 

 

 

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

 به دفترچه راهنما مراجعه كنيد. ) براي انجام تنظيمات و آگاهي از جزئيات و اطالعات بيشتر7

 

  

 بازديدهاي روزنه:

 دستگاه را گيري اندازه كرده و صحت و دقت درگيري  منظم چشم تست نمونه را اندازه زماني در فواصل  •

 .كنيدكنترل 

از دستگاه استفاده  بنابراين زماني كه ،وجود گرد و غبار بر روي اين دستگاه باعث بروز خطا خواهد شد •

 .درپوش لنز را گذاشته و دستگاه را با روكش بپوشانيد ،نموده خاموش آنرا  شود نمي

 دستگاه:كردن يز تم

درصورت وجود اثر انگشت يا لكه همچنين  با دميدن آن را بزداييد. لنز اصلي درصورت وجود گرد و غبار روي •

 .مخصوص تمييز كردن لنز دوربين آن را پاك كنيد دستمال با.هاي چربي

به هيچ وجه از محلول  .استفاده نماييدهمراه دستگاه از پارچه سيليكوني نرم و خشك  ،براي تميز كردن دستگاه •

 و گردگيرهاي شيميايي استفاده ننماييد.  هاي فرار (بنزين، تينر و غيره)

 نگهداري
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 تميز كردن بدنه دستگاه:

 ،اتر ،تينر ،نظير بنزينر جلوگيري از تغيير رنگ اجزاي پالستيكي بدنه دستگاه به هيچ وجه از محلول هاي فرابه منظور   توجه

 .گردد استفاده ننماييد. استفاده از محلول رقيق شده مايع ظرفشويي توصيه مي يز كردنتم براي و غيره نفت

 

چنانچه موثر .توسط پارچه خشك آن را تميز كنيد ،در صورت لكه دار شدن سطوح خارجي و كنترل پنل •

 نبود پارچه اي را توسط محلول رقيق شده مايع ظرفشويي با آب ولرم نم دار نموده و روي محل لكه بكشيد.

 

 

 

 

  توسط واحد خدمات پس از فروش : نگهداري دوره اي

گيري، سرويس اپتيكي، كنترل منبع تغذيه و كليدها و  صحت اندازهو  جهت اطمينان از عملكرد صحيح دستگاه •

 .گردد هرسال يكبار توصيه مي PMاي و پيشگيرانه  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.در غير اينصورت شركت مسئول جبران خ پس از فروش شركت اطالع دهيد.


