Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS

Ophthalmoscope HEINE BETA 200®
Lees voor het ingebruiknemen van de oogspiegel HEINE BETA 200® deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig en bewaar hem voor eventueel later gebruik.
Dit product niet als huishoudelijk afval behandelen maar apart inleveren
als verbruikt electrisch/electronisch apparaat volgens de in uw gemeente
geldende voorschriften.
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Veiligheidsinformatie
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Aard van gebruik: Dit instrument is bestemd voor onderzoek van het oog.
Voor een veilig gebruik: Gebruik alleen apparaten en handvatten die specifiek ontwikkeld zijn
voor medisch gebruik. De spanning hiervan dient overeen te komen met die van het gebruikte
lampje.
Let op: Een probleemloos functioneren van dit instrument wordt uitsluitend gegarandeerd bij
gebruik van originele HEINE oplaadbare batterijen of bij gebruik van Alkali Mangaan batterijen
(voor eenmalig gebruik).
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Verklaring van de afbeeldingen
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1 Bril-bescherming
2 Stofdichte doorkijkopening
3 Lensrad met correctiewaarden van
+dpt: 1-10 | 15 | 20 | 40
– dpt: 1-10 | 15 | 20 | 25 | 35
4 Venster voor dioptrie-stand (plus = groen, min = rood)
5 geïntergreerde duimsteun
6 HEINE XHL® Xenon Halogeenlamp
7 Centreernokje
8 Stofdichte lichtdoorgang
9 Instelling diverse lichtvelden
10 Filter-keuze (rood-vrij filter kan met elk beeld gecombineerd worden)
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Gebruik
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Voor maximaal gebruiksgemak, houd het instrument zodanig dat de duim in de duimsteun (5) rust.
Vanuit deze stand kunt u met de wijsvinger het lensrad (3), beeld- (9) en filterinstelling (10) bedienen.
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Vervangen van het lampje
Attentie: De goede werking van dit instrument kan alleen gegarandeerd worden bij gebruik
van originele HEINE lampjes.
Neem het instrument van het handvat en trek het lampje eruit.
Wrijf het glas van het nieuwe lampje met een zachte doek schoon.
Doe het lampje tot de aanslag in de oogspiegel met de pin in de uitsparing.

93/42/EWG/CEE/EEC

Reinigen
Het zwarte kunststof huis kan met een met alcohol bevochtigde doek worden gereinigd.
De glaasjes (2 – 8) en 4 kunnen met een wattenstaafje met alcohol worden gereinigd. Beweeg
zonder druk in cirkels vanuit het midden naar de rand.

Garanti

Takuu

Istället för vanliga 2-års garanti, lämnar vi 5 års garanti för detta instrument gällande från det datum det lämnat fabrik
(exkluderat förbrukningsartiklar såsom glödlampor, trattar och batterier mm).
Vi garanterar en funktionell produkt under förutsättning att den används på det sätt som tillverkare och instruktionsblad
föreskriver. Fel som uppstår under garantitiden kommer att åtgärdas utan att kunden debiteras, under förutsättning att
felet uppkommit på grund av fel i material, design eller produktion. Vid åberopande av defekt produkt under garantitiden
skall köparen bevisa att defekten fanns då produkten levererades. Vi lämnar inte någon som helst garanti för defekter
som uppkommit på grund av felaktigt användande eller vid nyttjande av icke-original HEINE tillbehör och reservdelar.
(Särskilt glödlampor, då dessa är designade på följande kriterier: Färgtemperatur, livslängd, säkerhet, optisk kvalité och
prestanda.). Garantin gäller heller inte reparationer och/eller modifieringar gjorda av person som inte är auktoriserad av
HEINE, eller när kund inte följer de anvisningar som levererats med produkten. Modifiering av en HEINE produkt med delar
eller tillbehör som inte överrensstämmer med de ursprungliga HEINE specifikationerna innebär att garantin för produkten
och produktens korrekta funktion upphör. Övriga ansökningar för ersättning, särskilt ersättning för skada ej direkt relaterad
till HEINE produkten, är exkluderade.
För reparationer, var vänlig kontakta den återförsäljare som kan returnera varorna till oss eller våra auktoriserade agenter.

Poiketen tavanomaisesta kahden vuoden takuusta, myönnämme laitteelle viiden vuoden takuun tehdastoimituksesta (pois
lukien kulutustarvikkeet kuten polttimot, suppilot ja akut). Takaamme laitteen moitteettoman toiminnan, kun laitetta käytetään asianmukaisesti valmistajan ohjeita noudattaen. Laitteessa takuuaikana esiintyvät materiaali-, valmistus- tai rakenneviat korjataan veloituksetta. Havaittaessa tuotteessa vika ostajan tulee osoittaa, että laitteen takuu on voimassa. Takuu
ei koske vikoja, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, huolimattomasta käytöstä tai muiden kuin alkuperäisten
HEINE- varaosien käytöstä tai muiden kuin valtuutetun huoltohenkilökunnan tekemistä muunnoksista tai korjauksista.
Takuu raukeaa moitteettoman toiminnan osalta, jos HEINE tuotetta muokataan osilla tai lisäosilla, jotka eivät kuulu
alkuperäiseen HEINE spesifikaatioon ja edelleen mitätöi takuun minkä tahansa tällaisesta modifikaatiosta tai muutoksesta
aiheutuneen vaatimuksen osalta.
Takuu raukeaa, jos laitteelle on tehty huoltotöitä muilla kuin Heinen valtuuttamilla henkilöillä tai käyttäjä ei noudata laitteen
mukana tulleita käyttöohjeita.
Laitteen rikkoutumisesta aiheutuneita välillisiä kustannuksia ei huomioida. Korjaustapauksissa ota yhteys laitteen myyjään.

Garantia
Algemene garantievoorwaarden
In tegenstelling tot de wettelijke garantieperiode van 2 jaar verlenen wij voor dit apparaat / instrument een garantie van 5
jaar ingaande op de dag van aflevering door de fabrikant (uitgezonderd hiervan zijn verbruiksmaterialen zoals b.v. lampjes,
tips en batterijen).
Deze garantie geldt voor een goed functioneren bij normaal gebruik volgens de voorschriften en adviezen in de gebruiksaanwijzing. Gedurende de garantieperiode worden defecten kostenloos hersteld indien deze aantoonbaar zijn ontstaan door
materiaal-, productie- of constructiefouten.
In geval van een garantie-aanspraak binnen de garantietermijn dient de koper aan te tonen dat het defect al direct bij
ontvangst van het product aanwezig was. Deze wettelijke waarborg en garantie zijn niet van toepassing op normale gebruiksslijtage, foutief gebruik, bij gebruik van niet-originele HEINE onderdelen en toebehoren (dit geldt vooral en met name voor
lampjes, daar deze voor elk HEINE-instrument speciaal zijn ontwikkeld op basis van de volgende eigenschappen:
kleurtemperatuur, levensduur, veiligheid, optische eigenschappen en lichtsterkte), tevens vervalt de garantie bij ingrepen
door niet door HEINE hiertoe geautoriseerde personen, of wanneer de voorschriften van deze gebruiksaanwijzing niet worden
opgevolgd.
Elke aangebrachte aanpassing of wijziging van HEINE apparatuur met onderdelen die niet overeenkomen met de originele
HEINE specificatie maakt de garantie op probleemloze werking van de apparatuur ongeldig en daarmee de aanspraak op
garantie wegens een gebrekkig functioneren, voor zover dit te herleiden is tot de aangebrachte wijziging of aanpassing.
Verdere aansprakelijkheid, in het bijzonder aanspraken op vergoeding van schaden, anders dan aan het HEINE product zelf,
zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
In het geval van reparatie kunt u contact opnemen met uw leverancier, die het artikel aan ons of aan onze vertegenwoordiging kan zenden.

Ao invés dos usuais 2 anos de garantia, nós garantimos este produto por 5 anos a partir da data de seu despacho de
nossa fábrica (isto exclui consumíveis como as lâmpadas, espéculos e baterias).
Nós garantimos o funcionamento adequado desta unidade provida desde que usada conforme o pretendido pelo fabricante
e de acordo com as instruções para o uso. Serão reparados quaisquer defeitos ou falhas que acorram durante o período de
garantia gratuitamente desde que causados por falhas no material, desenho ou mão-de-obra. No caso da reclamação de
defeito no produto durante o período de garantia, o comprador deverá provar de que o defeito se fazia presente no produto
no momento em que foi despacho. A usual garantia legal e nossa garantia não se aplicam para o uso incorreto, uso de
partes, peças ou acessórios não originais HEINE (Especialmente lâmpadas, pois estas são projetadas com ênfase nos
seguintes critérios: Cor, temperatura, expectativa de vida, segurança, qualidade ótica e desempenho). Também exclui os
reparos ou modificações feitos por pessoas não autorizadas por HEINE ou casos onde o consumidor não siga as instruções
de uso supridas com o produto. Qualquer modificação de um produto HEINE com partes ou partes adicionais em não
conformidade com as especificações originais HEINE invalidarão a garantia para a correta função do produto e adiante
invalidará qualquer reclamação de garantia a qual resulte da troca ou modificação. Outras reclamações, em particular as
reclamações por danos não diretamente relacionadas ao produto HEINE, estão excluídas.
Para reparos, por favor, contate seu fornecedor, que encaminhará a mercadoria para nós ou agente autorizado.
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