VIETCAN Co., Ltd.
Phòng 4A Toà nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Quận 12, TP. HCM
Lầu 5, 781/C1 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
Tel: 08. 6290 8200
Fax: 08. 6290 8230
Web: http://www.vietcan.com
Email: info@vietcan.com

SINH HIỂN VI KHÁM MẮT
Model: SL-450 / SL-250
Hãng SX: Nidek
Hướng Dẫn Sử Dụng
Khi SLIT-LAMP SL-450 / SL-250 được sử dụng các bước bật và tắt máy được tuân theo
sự hướng dẫn sau.
Việc bật hoặc tắt máy không đúng quy trình có thể gây hư hỏng thiết bị.
Bật máy
1. Kiểm tra dây cắm điện đã được nối
với bàn nâng và thân máy.
2. Bật công tắt mở máy Power on/off
lần lượt cho chân bàn và cho thân
máy.
3. Hướng dẫn bệnh nhân đặt mắt vào vị
trí đo.
4. chỉnh độ cao chân bàn sao cho bệnh
nhân cảm thấy thoải mái nhất.
5. Tiến hành đo khám cho bệnh nhân .

Tắt máy
1. Tắt công tắt off lần lượt cho thân

máy và cho chân bàn
2. Dùng bao phủ bụi phủ máy khi

máy không sử dụng.

! CẢNH BÁO
o Luôn luôn thực hiện đúng theo các trình tự bật và tắt máy

 Nếu trong quá trình sử dụng có gặp sự cố, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng kỹ thuật
– 08. 62908200
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

VIETCAN Co., Ltd.
Phòng 4A Toà nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Quận 12, TP. HCM
Lầu 5, 781/C1 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
Tel: 08. 6290 8200
Fax: 08. 6290 8230
Web: http://www.vietcan.com

Email: info@vietcan.com

SINH HIỂN VI KHÁM MẮT
Model: SL-1800
Hãng SX: Nidek
Hướng Dẫn Sử Dụng
Khi SLIT-LAMP SL-1800 được sử dụng các bước bật và tắt máy được tuân theo sự
hướng dẫn sau.
Việc bật hoặc tắt máy không đúng quy trình có thể gây hư hỏng thiết bị.
Bật máy
1. Kiểm tra dây cắm điện đã được nối
với bàn nâng và thân máy.
2. Bật công tắt mở máy Power on/off
lần lượt cho chân bàn và cho thân
máy.
3. Hướng dẫn bệnh nhân đặt mắt vào vị
trí đo.
4. chỉnh độ cao chân bàn sao cho bệnh
nhân cảm thấy thoải mái nhất.
5. Tiến hành đo khám cho bệnh nhân .

Tắt máy
1. Tắt công tắt off lần lượt cho thân

máy và cho chân bàn
2. Dùng bao phủ bụi phủ máy khi

máy không sử dụng.

! CẢNH BÁO
o Luôn luôn thực hiện đúng theo các trình tự bật và tắt máy

 Nếu trong quá trình sử dụng có gặp sự cố, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng kỹ thuật
– 08. 62908200
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

