
NÁVOD NA POUŽITÍ 

OPTOTYP – 6000M, 6000MI 

Vyrobeno v bílé barvě z oceli 

Metaakrylátová obrazovka s sítotiskem pro dospělé nebo děti 

Fluorescenční elektrické osvětlení 

Napětí při 220 V. 50 Hz 

45 x 11 x 40 

Zásuvka SCHUKO 

 

1. VŠEOBECNÝ POPIS 

Optotypy výrobce FABRICADOS TRITÓN, S. L, přístroje pro měření zrakové ostrosti. 

Doporučujeme, abyste k řádnému použití postupovali podle pokynů v tomto dokumentu. 

 

2. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRODUKTU 

Optotypy společnosti FABRICADOS TRITÓN, SL splňují základní požadavky stanovené v příloze I směrnic 93/42/CEE a 2007/47/ES 

o zdravotnických prostředcích, které zaručují bezpečnost, pokud je produkt používán v souladu se zamýšleným účelem, 

dodržujte bezpečnostní opatření k používání tohoto dokumentu a poskytujte výhody, které mu byly přiděleny. 

 

3. POKYNY PRO VAŠE POUŽITÍ 

Postupujte podle pokynů uvedených v bodě 4 tohoto dokumentu. Zavěste optotyp na připravený povrch dokonale plochý a 

s dostatečným prostorem, aby se zabránilo problémům s rozměrovou stabilitou a / nebo neslučitelností, a ujistěte se, že plocha 

unese hmotnost zařízení. 

Připojte zařízení k proudovému zkratu 240-240V / 50Hz s uzemněním. 

Spusťte hlavní spínač a zapněte světelný zdroj. 

Po dokončení užívání odpojte spotřebič od elektrické energie, abyste předešli zbytečné spotřebě energie a přehřátí lampy. 

 

4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Používání prototypu by mělo být prováděno kvalifikovaným personálem. 

Před použitím výrobku zkontrolujte stav produktu. 

Ujistěte se, že je přístroj stabilní, připevněno na správném háku a že oblast je chráněna před nárazy. 

Optotypy musí instalovat více než jedna osoba. 

Ujistěte se, že připojujete přístroj k proudovému zkratu 240 - 240V/50 Hz s uzemněním. 

Pokud je elektrický kabel poškozen, okamžitě jej odpojte od elektrického obvodu a nemanipulujte s ním. 

Neumisťujte lampu v podmínkách vysoké teploty nebo vlhkosti, mohlo by dojít k jejímu poškození. 

5. OPRAVY 

V případě, že chcete změnit některé součásti, kontaktujte naše technické oddělení. Nepoužívejte žádné součásti, které výrobce 

neposkytuje. 

 

6. DEZINFEKCE A ÚDRŽBA 

Chcete-li provést čištění, odpojte síťovou zástrčku a očistěte vlhkým hadříkem. Okamžitě odstraňte veškerou vlhkost. 

Nepoužívejte abrazivní přípravky. 

 

7. LIKVIDACE 

Dodržujte důkladnou likvidaci odpadního materiálu tohoto výrobku. 


