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GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403
E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056
E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

HEAD LOUPE

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
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ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo
manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the
present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le
produit.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden
haben, bevor sie das Produkt benutzen.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual
antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes
de usar o produto.
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 المّيزات
Head Loupeقابل , لمّيزاته الخاصة.  عبارة عن جهاز الذي يقوم بعملّية التكبير بدّقة

 .لالستعمال أيضا من قبل حاملي العدسات اعتياديا بترآيبه من فوقها
Head Loupe2,2:  يسمح بنوعين من التكبيرx في حالة استعمال هيئة العدسات األولى و 

3,3 xالقيمة العينّية للتكبير غير مطلقة بل تقديرّية.  الثانية من فوق في حالة ترآيب الهيئة. 
ال . الجهاز مزّود أيضا بحزام للرأس من الشريط الالصق قابل للضبط وقناع مضاد لالنعكاسات

يمكن استعمال المنتج أو أجزاء منه الستعماالت تختلف عن االستعمال المخّصص له والمأمور 
 .به في هذا الدليل

 
 داتالتحدي

يل وتدريب                       ين ذوي تأه ن مختّص ال طبّيي بل عّم ط لالستعمال من ق ه فق تج موّج في مجال   , المن
 .العيادات؛ هذا المنتج غير مهّيأ لالستعمال في غرفة العملّيات

 
 !عدم االستعمال للتمّعن المباشر في الشمس أو في مصادر إنارة أخرى

دا              ايدة انع بؤري للعدسات لمح بعد ال ى ال م صفاء الصورة والذي قد       المحافظة عل
 .يؤدي إلى تعب النظر

                     
تج مصنوع من مواد مضادة للتآآل ومقاومة للظروف البيئّية المحتملة لالستعمال االعتيادي             , المن

ك ع ذل اّص؛ م باه خ ى انت تاج إل از ال يح إن الجه ك ف ة, لذل ئة مغلق ي بي , من الضروري حفظه ف
ايد تعرضه للضوء والع       ينصح . واالهتمام بحمايته من الغبار لضمان نظافته   , وامل المناخّية  وتح

 . أيضا بحفظ المنتج في مكان يكون الوصول إليه من قبل العاملين في حالة الضرورة سهل
 

 الفعالية
ى    ّية أول يام بتثبيت جهاز التكبير بواسطة الشرائح الالصقة لحزام الرأس ومن ثّم ضبط        , آعمل الق

ناء المجموعة    ة الضرورة     .   البصرّية  انح ى         , في حال به إل  درجة فوق الجبين    90من الممكن قل
 ).         أنظر إلى الصورة(

 
 . التأّآد من أن المحاور المثبتة لجهاز الترآيب غير مرخّية

 
يره بالتقريب البطيء                  , لالستعمال الصحيح    راد تكب ى الشيء الم ة إل بؤري بالعالق بعد ال د ال تحدي
 .ؤيته بأآثر ما يمكن من الوضوححتى التمّكن من ر

ة  ياجات الخاّص ب االحت يار  , بموج ن االخت ن الممك ورة (م نظر للص ير  ) ال ن التكب ا بي  2,2xم
رفوعة     ( ية م نزلة      (x 3,3أو  ) العدسة الثان ية م ؛ البعد البؤري يختلف بموجب الحل     )العدسة الثان

 .المختار
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 .فترات طويلةاستعمال المنتج دائما بالبعد البؤري للعدسات وليس ل

 
 الرعاية

نظارات         ى استعمال صحيح لل ة ضد الخدوش ومواد تنظيف      , لحصول عل تنظيفها بأقمشة ناعم
 . عدم استعمال محاليل اإلذابة. عادّية خاّصة بالزجاج بشرط أال تكون قاشطة

 .تعقيم الجهاز في جهاز التعقيم غير مسموح. من الممكن استعمال سائل مطّهر, لتطهير الجهاز
ية من البخار العضوي           حف  ئة خال تج في بي  º 30+  س و    5º+بدرجة حرارة بيئّية ما بين      , ظ المن
 .س
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