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KÄYTTÖOHJE LED 3W VALO

Käyttökuntoon laittaminen
1. Avaa toimituspakkaus ja tarkista kaikki osat.
2. Uusi akku on vain perusladattu. Lataa uusi
akku ennen käyttöä. Ensimmäinen lataus
kestää n. 2-3 tuntia. Laturin merkkivalo
muuttuu vihreäksi, kun akun lataus on täysi.
3. Kiinnitä LED-osa luppilaseihin ja pujota johdon
kumilenkit silmälasien sankaan (tai otsapantaan
sekä pujota johto otsapannan alle).
Katso kuvat engl. manuaalista.
4. Kiinnitä johto keskusyksikköön.
5. Kiinnitä keskusyksikkö klipsillä tai laita se taskuun.
6. Kytke virta kiertämällä keskusyksikön tai johdon virtakatkaisijaa.
7. Tarkista valo ja tarvittaessa säädä keskusyksikön kirkkauden säädöstä.
8. Säädä LED-osan paikka vertikaalisesti ja horisontaalisesti,(pitkässä käytössä
lamppu saattaa lämmetä 40°C:een).
9. Käytön jälkeen, kytke aina virta pois virtakatkaisijasta.
10. Mikäli keskusyksikön akkuindikaattorin vihreä valo muuttuu punaiseksi, lataa akku.
11. Älä taivuta, kierrä tai vedä johtoja jännitykseen säilytyksen ajaksi.
Vikatilanteet
Vikatilanteissa yhteys Grex Medical Oy:n asiakaspalveluun puh: 050 3600082.
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Kuljetus
Suojaa LED 3W valo huolellisesti kuljetuksen ajaksi esim. kuplamuovilla. Kuljeta
vaakatasossa. Kantaessasi Micro LED 3W valoa irrota johdot liittimistään
vahingoittumisen estämiseksi ja pidä huolellisesti kiinni keskusyksiköstä putoamisen
välttämiseksi.
Säilytys
1. Käytä ja säilytä LED 3W valoa vain seuraavissa olosuhteissa:
– Lämpötila
10-40°C
– Kosteus
30-85%
2. Älä taivuta, kierrä tai vedä johtoja jännitykseen säilytyksen ajaksi.
3. Kerää virtajohto löysälle rullalle säilytyksen ajaksi. Kiinnitä johdot kuminauhalla tai
nippusiteellä.
4. Älä altista keskusyksikköä tai johtoja suoralle auringonvalolle, kuumuudelle tai
tärähtelylle. Nämä saattavat vahingoittaa laitetta
5. Akku:
- Li-ion akku saattaa ylikuumentua jos sitä säilytetään täysin ladattuna pitkiä aikoja.
- Tyhjennä akku pitkäaikaista säilytystä varten ja säilytä keskusyksiköstä erillään
15-25°C:ssa

Puhdistus
1. Puhdista ulkoisesti säännöllisesti käyttäen nukkaamatonta liinaa ja neutraalia
pesuainetta
2. Puhdistukseen ei pidä käyttää helposti höyrystyviä tai syttyviä aineita kuten
alkoholia, asetonia tai bentseeniä. Valmistaja ei vastaa em. aineiden mahdollisesti
aiheuttamista vioista.
3. Laitteen sisäosia ei saa altistaa minkäänlaisille nesteille
4. Älä käytä puhdistustoimenpiteitä joissa laite voi altistua suositeltuja käyttö- ja
säilytys lämpötiloja korkeammille olosuhteille.

Huolto ja takuu
LED 3W valon huoltotoimenpiteet tulee tehdä valmistajan hyväksymässä
huoltopisteessä.
LED 3W valon ja akun takuuaika on 12 kuukautta myyntipäivästä lukien, jos ei
asiasta ole sovittu kirjallisesti toisin. Takuu kattaa valmistusvirheet, LED 3W valon
normaalista käytöstä aiheutuneet rikkoutumiset.
Takuu ei kata LED 3W valon käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä,
huolimattomuudesta tai väärästä asennuksesta johtumia vikoja. Takuu raukeaa mikäli
LED 3W valoa huolletaan, säädetään tai muutetaan valmistajan ohjeiden
vastaisesti.

