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FONTE DE LUZ XENON 

LV-l00X - Fonte de Luz com uma lâmpada xenon de l00W

LV-180X - Fonte de Luz com uma lâmpada xenon de 180W

CE: 

Instruções de Operação 

Versão: 1.8. PT 

24.08.2015, Gliwice 



Informações de Direitos Autorais 

Este dispositivo é fabricado pela Vimex Sp. z o. o. com sede em Gliwice. 

Este manual é de propriedade intelectual do fabricante. 

Este manual contém informações com relação ao funcionamento, manutenção e resolução de 

problemas para o dispositivo, referido mais adiante como "Fonte de luz" com uma lâmpada xenon 

de eficiência elevada. 

O usuário que adquirir o dispositivo não tem o direito de alterar o conteúdo do manual de instrução, 

nem de publicá-lo de forma incompleta. O fabricante não é responsável por nenhum efeito de 

alterações não autorizadas no conteúdo desta instrução. 

O dispositivo não deve ser usado de forma contrária à sua finalidade ou em qualquer outra forma 

que não seja aquela indicada nas instruções de operação. 

A modificação, desmontagem, reprodução do dispositivo ou seus componentes individuais sem o 

consentimento por escrito do fabricante são proibidas e protegidas pelos direitos autorais. 

Tabela No. O: Dados básicos sobre o dispositivo e o seu local de instalação. 

Referência do Dispositivo/ Artigo Número: 

Número de Série do Dispositivo: 

Local de Instalação: 

Data da Instalação: 

Pessoa treinada no uso do dispositivo: 

Preencha os dados acima e guarde as instruções de operação para consultas futuras. 

Outras Informações 

• Nome do Fabricante: Vimex Sp. z o. o . 

• Endereço: ui. Górnych Watów 15 lokal uzytkowy nr 3 

• Fone: 0048 32 230 86 82 ext. 13 

• Fax: 0048 (32) 230 86 83 

• www: www.vimex-endoscopy.com 

• E-mail sales@vimex.eu 
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FONTE DE LUZ XENON 

LV-300X - Fonte de Luz com uma lâmpada xenon de 300W

CE: 

Instruções de Operação 

Versão: 1. 7. PT

24.08.2015, Gliwice 



Informações de Direitos Autorais 

Este dispositivo é fabricado pela Vimex Sp. z o. o. com sede em Gliwice. 
Este manual é de propriedade intelectual do fabricante. 
Este manual contém informações com relação ao funcionamento, manutenção e resolução de 
problemas para o dispositivo, referido mais adiante como "Fonte de luz" com uma lâmpada xênon 
de elevada eficiência. 
O usuário que adquirir o dispositivo não tem o direito de alterar o conteúdo do manual de instrução, 
nem de publicá-lo de forma incompleta. O fabricante não é responsável por nenhum efeito de 
alterações não autorizadas no conteúdo desta instrução. 
O dispositivo não deve ser usado de forma contrária à sua finalidade ou em qualquer outra forma 
que não seja aquela indicada nas instruções de operação. 
A modificação, desmontagem, reprodução do dispositivo ou seus componentes individuais sem o 
consentimento por escrito do fabricante são proibidas e protegidas pelos direitos autorais. 

Tabela No. O: Dados básicos sobre o dispositivo e o seu local de instalação. 

Referência do Dispositivo/ Artigo Número: 

Número de Série do Dispositivo: 

Local de Instalação: 

Data da Instalação: 

Equipe treinada no uso do dispositivo: 

Preencha os dados acima e guarde as instruções de operação para consultas futuras. 

Outras Informações 

• Nome do Fabricante: Vimex Sp. z o. o . 

• Endereço: ui. Górnych Watów 15 lokal uzytkowy nr 3 

• Fone: 0048 32 230 86 82 ext. 13 

• Fax: 0048 (32) 230 86 83 

• www: www.vimex-endoscopy.com 

• E-mail sales@vimex.eu 
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