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Symbolien merkitykset

2

Long Island Technology Groupin optisessa otsavalossa saatetaan käyttää seuraavia 
tärkeitä symboleja. Pyydämme huomioimaan niiden merkitykset.

Huomio: Lue tämän käyttöoppaan sisältämät varoitukset, varotoimet ja 
käyttöohjeet kokonaisuudessaan.

CE-merkintä osoittaa, että tämä tuote on testattu ja että se noudattaa 
asianmukaisia standardeja.

UL-merkintä osoittaa, että tämä tuote on testattu ja että se noudattaa 
asianmukaisia standardeja.

Lisätietoa tuotteesta on tässä käyttöoppaassa.

SÄHKÖISKUN, TULIPALON JA MEKAANISEN VAARAN OSALTA AINOASTAAN SEURAAVAT STANDARDIT 
VOIMASSA: IEC 60601-1 Edition 3, IEC 60601-1-2 Edition 3, 

ANSI/AAMI E-S60601-1 (2005), CAN/CSA-C22.2 Nro. 60601-1 (2008)



Varoitukset ja varotoimet
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Käyttötarkoitus

Käytön vasta-aiheet
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu oftalmisiin toimenpiteisiin eikä läpivalaisuun.

Bristol™-järjestelmä on erittäin kevyt, kannettava lääkinnällinen valolähde. Laite on 
tarkoitettu kiinnitettäväksi pääpantaan tai lääkärin loopin tai lasien runkoon. Iirisjärjestelmän 
ansiosta valopisteen kokoa voidaan säätää kolmeen eri kiinteään läpimittaan. Valo toimii 
erinomaisena lisävalolähteenä tarkastuksissa ja toimenpiteissä.  Bristol™-järjestelmän etuna 
on, että valo asetetaan lääkärin silmien väliin. Näin valo kohdistuu aina täsmälleen samaan 
suuntaan kuin lääkärin katse.

Tämän tuotteen käyttäjillä on oltava perusteellinen asianmukaisten lääkinnällisten 
toimenpiteiden koulutus. Heidän on myös luettava ja ymmärrettävä tämän otsavalon ja 
kaikkien sen kanssa käytettävien laitteiden käyttöoppaat.

Valoa ei saa kohdistaa silmiin. Se voi aiheuttaa silmävaurioita.

Käytä otsavaloa vain Long Island Technology Groupin lisävarusteiden, 
virtalähteiden, akkujen ja ohjaimien kanssa. Tätä laitteistoa ei saa muuntaa.

Huollon saa tehdä vain Long Island Technology Group tai asianmukaisesti 
koulutetut biolääketieteelliset teknikot.

Vältä pitkäaikaista käytönaikaista kosketusta otsavalon kanssa, sillä se 
voi olla kuuma.

Lääkinnällinen sähkölaitteisto edellyttää erityisiä sähkömagneettista yhteen-
sopivuutta (EMC) koskevia varotoimia ja se on asennettava ja otettava 
käyttöön tämän käyttöoppaan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskev-
assa osassa olevien tietojen mukaisesti.



Yleiskatsaus
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A. Otsavalo
B. Otsapanta (lisävaruste)
C. Lasien klipsi (lisävaruste)
D. Kotelo jossa akku
E. Säädettävä iiris
F. Laturi
G. Laturin virtalähde

A

B

C

D
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Otsavalon kokoaminen

KUVA 1.

KUVA 2a.

Kokoaminen ja toiminta

1. Kiinnitä optiikka (1) laseihin silmälasiklipseillä (2), jos laseja käytetään.

Huomaa: Tilauksesta riippuen otsavalo saattaa olla valmiiksi kiinni otsapannassa tai lasien 
klipsissä. Jos otsavalo on kiinni otsapannassa, siirry kohtaan 3.

2. Kiinnitä virtajohto laseihin johdon pidikkeellä (3) kietomalla se sekä johdon että lasien rungon
ympärille kuten kuvissa 2a-c esitetään.

1. Optiikka
(P002505)

2. Silmälasiklipsi
(lisävaruste)
(P002327)

3. Johdon pidike
(P002331)



KUVA 2b.

KUVA 2c.
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3. Aseta akku (4) koteloon (5).
4. Kaapelissa on käytettävä pakkauksen mukana toimitettua ferriittiä ohjaimen

lähellä sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimusten mukaisesti.



KUVA 3.

Ohjain
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KUVA 4.

Käytä vain Long Island Technology Groupin akkuja. Jos akut vaihtaa kouluttamaton henkilökunta, 
se voi johtaa vaaratilanteisiin kuten tulipaloon tai räjähdykseen.

4. Akku (P002520)
5. Akkukotelo (P002550)

6. Sivupainike
7. Kotelon kiinnike

(P002357)
8. Johdon kiinnike
9. Säädettävä iiris

1. Yhdistä otsavalon johdo kotelon liittimeen (9), varmista, että kierrekorkki on hyvin kiinni.
2. Kiinnitä ohjain vyönauhaan ohjaimen klipsillä (8).
3. Valon saa päälle painamalla jompaa kumpaa sivupainikkeista (7).
4. Valon kirkkautta voi nostaa painamalla jompaa kumpaa sivupainikkeista (7).
5. Kirkkaustaso vaihtuu painalluksilla alhaisesta korkeaan ja takaisin.
6. Sammuta valo pitämällä jompaakumpaa sivupainikkeista (7) painettuna yhden sekunnin ajan. 
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6. Säädä valopisteen kokoa leveästä kapeaan säädettävällä iiriksellä (9).

KUVA 5.
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5. Kun akun varaus on vähenemässä, kotelo antaa merkkiäänen ja ilmaisee, että
akun virta loppuu välittömästi.

Kirkkaamman valon pitkäaikainen käyttö voi vähentää akun käyttöaikaa.
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Otsavalon siirtäminen otsanauhasta silmälasiklipsiin

Tarvitset:

10. Otsavalon
11. Silmälasiklipsin
12. Mukana tulevan

tasapäämeisselin
13. Mukana tulevan

kiintoavaimen
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1. Poista johto kahdesta takimmaisesta johtoklipsistä

2. Poista johto otsapehmusteesta avaamalla varovasti kolme nepparia.
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4. Poista kiinnitysholkit ja kolme tiivisterengasta. Asetusruuvi on todennäköisesti
vielä kiinnitysvarressa.

3. Vapauta kiinnitys käyttämällä mukana tulevia ruuvimeisseliä ja kiintoavainta.
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5. Aseta johto kulkemaan silmälasiklipsin kiinnitysvarsien välistä. Jos sille ei ole tarpeeksi tilaa,
työnnä varsia erilleen toisistaan. Ota kaksi tiivisterengasta ja aseta ne kiinnitysvarren reiän
koveralle puolelle.

6. Liu'uta varsi tiivistysrenkaineen silmälasiklipsiin. Tarkista, että johto ja Dover ovat kuvan
osoittamassa suunnassa.
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8. Ruuvaa kiinnitysruuvi paikoilleen; pidä kiinnitysholkkia paikallaan peukalolla painamalla.

7. Työnnä kiinnitysholkki silmälasiklipsien ja välivarren läpi.



. 
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>14 hours at 25,000 lux (Turbo)
Field size/Color Temperature 1”-3” diameter at 16”, ~6500 K CCT

9. Aseta asetusruuvi paikoilleen ja ruuvaa holkin avoimeen päähän.
10. Lukitse asetusruuvipaikoilleen käyttämällä tasapäämeisseliä ja kiintoavainta. Dover on nyt paikoil-

laan silmälasiklipsesissä. Huomaa, että kiinnityksessä jäi yli yksi tiivisterengas, jota voidaan säilyttää
lisävarustepussissa, kunnes sitä tarvitaan laitteen otsanauhakiinnitykseen.



KUVA 6.

KUVA 7.

 
 

Akku 
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Guidance and manufacturer’s declaration– electromagnetic immunity
The Ambrose™ is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 

customer or user of the Ambrose™ should assure that it is used in such an environment.
Immunity 
Test

IEC 60601 Test 
Level

Compliance 
Level

Electromagnetic Environment 
Guidance

Conducted 
RF IEC 
61000-4-6

Radiated 
RF IEC 
61000-4-3

3Vrms
150kHz– 80 
MHz

3V/meter
80 MHz– 2.5 
GHz

3 Vrms

3 V/m from 
30MHz to 1 
GHz, 3V/m for 
1GHz to 2.5 
GHz; (1000 Hz 
80% Modulated 
Test Signal)

Portable and mobile RF communications 
equipment should be used no closer to 
any part of the Ambrose™, including 
cables, than the recommended separation 
distance calculated from the equation 
application to the frequency of the 
transmitter.

Recommended Separation Distance :

Battery Operated Device

d = P

d = P 80 MHz to 800 MHz

d = P 800 MHz to 2.5 GHz

Where P is the maximum output power 
rating of the transmitter in watts (W) 
according to the transmitter manufacturer 
and d is the recommended separation 
distance in meters(m).

2.33

1.17

1.17

1. Poista akku vetämällä kiinnityskielekkeestä (13) tai työntämällä kotelon pohjassa olevasta
aukosta (14).

2. Kytke verkkovirtajohto (17) virtalähteeseen.
3. Kytke verkkovirtajohto (17) laturiin (15).
4. Vihreä latausvalo (16) vilkkuu, kun akku latautuu. Vihreä, pysyvä valo tarkoittaa, että akku

on latautunut. Punainen valo on vikailmaisin.

5. Akun lataaminen kokonaan ennen käyttöä varmistaa pisimmän käyttöajan.
6. Tarkista akun varaus painamalla akussa olevaa mustaa painiketta. Latausasteen ilmaisimen neljä vihreää palkkia 

(18) osoittavat, että akku on täysin ladattu.

14. Kiinnityskieleke
15. Aukko

16. Laturi (P002130)
17. Akun latausvalo
18. Laturin

verkkovirtajohto
19. Akun latausasteen 

ilmaisin



KUVA 8.

7. Kun akku on täysin ladattu, poista se laturista (15).
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VAROITUS: Sähköiskun välttämiseksi laturin siivekkeisiin EI SAA koskea



Puhdistaminen ja kunnossapito
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Otsavalo
1. Puhdista Bristol™-järjestelmän osat alkoholipyyhkeellä.
2. Käytä optisen linssin pinnan puhdistamiseen vain linssiliinaa tai linssipaperia.
3. Poista ilma-aukkoihin mahdollisesti kerääntynyt pöly paineilmalla.

Älä kaada puhdistusliuosta suoraan Bristol™-laitteen pinnalle.

Älä käytä mitään sterilointimenetelmää tai puhdistusmenetelmää, jossa käytetään liiallista 
lämpöä tai kosteutta, sillä se vaurioittaa laitetta.

Optiikkaa tai akkua ei saa upottaa mihinkään nesteeseen.

**Minkä t ahansa järjestelmän osan vaurioittaminen virheellisillä puhdistusaineilla tai 
puhdistusmenetelmillä mitätöi kaikki takuut.



 Tekniset tiedot
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SÄHKÖLUOKITUS
Laitteen enimmäissähköteho  14.4 V; 1.5 A  

LED
3–3.5 V tasavirta
3 W maksimi

KOTELO
14.4 V tasavirta
≈3 Wattia

AKKU (litiumioni)
14.4 V tasavirta 
3.1 Ah  

LATURI
110/240 V verkkovirta 50–60 Hz
24 V tasavirta 2,5 A

LUOKITUS
Luokitus ja tyyppi

MITAT
OTSAVALO

5.7 cm x 2,2 cm x 2,54 cm

OHJAIN, AKKU JA KOTELO
12.1 cm x 7.6 x 3.5 cm 
225 g

YMPÄRISTÖ

 

SUORITUSKYKY

25 g

Seuraavien standardien mukainen:
IEC 60601-1 painos 3
IEC 60601-1-2 painos 3
AAMI ES60601-1 painos 1
CSA C22.2 Nro 60601-1:08 painos 2

Tulojännite
Lähtöteho

Tulojännite
Tuloteho

Lähtöjännite
Kapasiteetti

Laturin tulojännite
Laturin lähtöjännite

Luokan I lääkinnällinen laite, yleinen lääkinnäl-
linen laite koskien vain sähköiskua, tulipaloa ja 
mekaanisia vaaroja

PxLxK
Paino

PxLxK
Paino

Käyttö
Varastointi
Suhteellinen kosteus
Paine/korkeus merenpinnasta

15 °C – 26.7 °C
0 °C – 40 °C
45–75 %
860–1060 hPa / 2000 m

Akun käyttöaika kirkkausasetuksen mukaan

Kentän koko/väri lämpötila

> 28 tuntia; 8 000 luksia (taso 1)
> 20 tuntia; 14 000 luksia (taso 2)
> 19 tuntia; 20 000 luksia (taso 3)
> 13 tuntia; 24 000 luksia (taso 4)
> 10 tuntia; 28 000 luksia (taso 5)
Läpimitta 8.9 cm; 40,6 cm, ~6500 K CCT
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!Conforms to:
IEC 60601-1 Edition 3
IEC 60601-1-2 Edition 3
AAMI ES60601-1 Edition 1
CSA C22.2 NO 60601-1:08 Edition 2

ELECTROMAGNETIC CAPABILIT Y
Portable and mobile RF communications equipment can affect medical electrical equipment

 

  

 
 

 

!

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range 
applies. 
NOTE 2: These guideline may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is 

Sähkömagneettinen valmius
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Päästötesti Määräystenmukaisuus

Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11 Ryhmä 1

Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11 Luokka A

Ei sovellu

Ei sovellu

Kannettavat ja matkaviestintäradiotaajuuslaitteet voivat vaikuttaa 
lääkinnälliseen sähkölaitteistoon.

Ohje ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt

Ohje ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto

BristolTM-järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. 
BristolTM-järjestelmän omistajan tai käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään kyseisessä ympäristössä.

BristolTM-järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. 
BristolTM-järjestelmän omistajan tai käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään kyseisessä ympäristössä.

Harmoniset päästöt
IEC 61000-3-2

Jännitevaihtelut/välkyntä
IEC 61000-3-3

Sähkömagneettinen 
ympäristöohjeistus

BristolTM-järjestelmä käyttää 
radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen 

toimintaansa. Tästä syystä sen 
radiotaajuuspäästöt ovat erittäin 
alhaiset eivätkä todennäköisesti 
aiheuta häiriötä läheisyydessä 

oleviin sähkölaitteisiin.

BristolTM-järjestelmä soveltuu 
käytettäväksi kaikissa laitoksissa 
lukuunottamatta kotitalouksia ja 
laitoksia, jotka on liitetty suoraan 

julkiseen alhaisen jännitteen 
virtaverkostoon, joka toimittaa 

virtaa kotitalouskäyttöön tarkoitet-
tuihin rakennuksiin

Häiriönsi-
etotesti

IEC 60601 
-testitaso

Määräystenmu-
kaisuustaso

Sähkömagneettinen 
ympäristöohjeistus

Johdettu 
radiotaajuus 
IEC 
61000-4-6

Säteilty 
radiotaajuus 
IEC 61000- 
4-3

3 Vrms 
150 kHz – 80 
Mhz

3 V/m 
80 MHz – 2,5 
GHz

3 Vrms

3 V/m 30 MHz – 
1 GHz, 3 V/m 1 
GHz – 25 GHz; 
(1000 Hz 80 % 
testisignaalin 
modulaatio)

Kannettavia ja matkaviestintäradiotaa-
juuslaitteita ei pidä käyttää suositeltua 
etäisyyttä lähempänä BristolTM-järjestelmää 
tai sen johtoja. Suositeltu etäisyys 
lasketaan lähettimen taajuudesta yhtälöä 
soveltamalla.

Suositeltu etäisyys:

Akkukäyttöinen laite

d = 1.17 √P

d = 1.17 √P 80 MHz – 800 MHz

d = 2,33 √P 800 MHz – 2,5 GHz

missä P = lähettimen enimmäisteholuokitus 
watteina (W) lähettimen valmistajan mukaan 
ja d = suositeltu etäisyys metreinä (m).
Kiinteiden radiotaajuuslaitteiden sähkömag-
neettisen kartoituksen (1) mukaisten 
kenttätaajuuksien pitäisi olla alle määräysten-
mukaisuustason kullakin taajuusalueella (2).
Häiriötä saattaa ilmetä seuraavilla symboleilla 
merkittyjen laitteiden läheisyydessä:



!
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transmitters, as determined by an 
electromagnetic site survey (1), should be 
less than the compliance level in each 
frequency range (2).
Interference may occur in the vicinity of 
equipment marked with the following 
symbol :
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HUOMAUTUS 1: 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuuksilla käytettävä korkeamman taajuusalueen etäisyyksiä.
HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. 
Sähkömagneettiseen etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama vaimentumi-
nen ja heijastus.
(1) Kiinteiden lähettimien, kuten radiotukiasemien (matka- ja langattomien puhelimien) ja 
maaradiopuhelimien tukiasemien, amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten ja 
TV-lähetysten kenttävahvuuksia ei voida tarkkaan ennakoida teoreettisesti. Kiinteiden 
radiotaajuuslähettimien sähkömagneettisen ympäristön arvioimiseksi on harkittava sähkömag-
neettista testausta. Jos BristolTM-järjestelmän käyttöympäristöstä mitattu kenttävahvuus ylittää 
yllä annetun soveltuvan radiotaajuustason, BristolTM-järjestelmää on tarkkailtava normaalin 
toiminnan varmistamiseksi. Jos toiminta ei ole normaalia, voidaan tarvita lisätoimia, 
esimerkiksi BristolTM-järjestelmän suunnan tai sijaintikohdan muuttaminen
(2) Yli 150 kHz:n taajuusalueella kenttävahvuuksien tulee olla alle 3 V/m.

Kannettavien ja radiotaajuutta käyttävien matkaviestintälaitteiden ja 
BristolTM-järjestelmän välinen suositeltu etäisyys

BristolTM-järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa radiotaa-
juussäteilyhäiriöt on hallittu. BristolTM-järjestelmän omistaja tai käyttäjä voi estää sähkömagneettista 
häiriötä pitämällä kannettavat ja radiotaajuutta käyttävät matkaviestintälaitteet (lähettimet) 
minimietäsiyydellä BristolTM-järjestelmästä alla annettujen suositusten ja lähettimen enimmäisantote-
hon mukaisesti.
Lähettimen 
enimmäisnimellisan-
toteho

Etäisyys lähettimen taajuuden mukaisesti 
metreinä ilmaistuna

150 kHz – 80 MHz

d = 1,17 P

80 MHz – 800 MHz

d = 1,17 P

800 MHz – 2,5 GHz

d = 2,33 P

Jos lähettimen enimmäisantotehoa ei ole lueteltu yllä olevassa taulukossa, suositeltu etäisyys d metreinä 
ilmaistuna (m) voidaan arvioida lähettimeen soveltuvasta yhtälöstä, jossa P on lähettimen enimmäisan-
totehoasetus watteina ilmaistuna (W) lähettimen valmistajan mukaan.
HUOMAUTUS 1: 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuuksilla käytettävä korkeamman 
taajuusalueen etäisyyksiä.
HUOMAUTUS 2: ISM-kaistat (teolliset, tieteelliset ja lääketieteelliset) välillä 150 kHz – 80 MHz 
ovat 6.765 MHz – 6,795 MHz; 13,553 MHz – 13,567 MHz; 26,957 MHz – 27,283 MHz; ja
HUOMAUTUS 3: Lisätekijä 10/3 on sisällytetty kaavaan, jota käytetään lähettimen suositellun 
etäisyyden laskemiseen ISM-kaistanleveyksillä 150 kHz – 80 MHz ja taajuusalueella 80 MHz – 
2,5 GHz sen todennäköisyyden vähentämiseksi, että kannettava/matkaviestintälaitteisto voisi 
aiheuttaa häiriötä, jos se tuodaan vahingossa potilasalueille.
HUOMAUTUS 4: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneetti-
seen etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama vaimentuminen 
ja heijastus.

0,01
0,1
1 
10 
100 

0,12
0,37
1,17
3,70

11,70

0,12
0,37
1.17
3.70

11.70

0,23
0,737
2.33
7.37

23.30



Vianmääritys
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• Valo-optiikka ja ohjain
• Johdot ja liittimet
• Akku ja laturi

Takuu ei kata tuotteita, jotka ovat vaurioituneet seuraavien johdosta:
• Vahinko, väärinkäyttö, virheellinen käyttö tai muuntaminen
• Huolto valtuuttamattomien henkilöiden toimesta
• Käyttö valtuuttamattomien lisävarusteiden kanssa
• Kytkeminen väärään virtaan ja jännitteeseen

Yhteydenotot:

Long Island Technology Group
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
USA
www.litgp.com
support@litgp.com

Puh: (631)-270-4463
Faksi: (631)-414-7078

Takuu ja huolto

Oire Mahdollinen ongelma Ratkaisu
Ei valotehoa

Valotehoa ei voi muuttaa

Alhainen valoteho

Valolähde ei ole kytketty 
virtalähteeseen tai akkuun
Akku on tyhjä
Virtalähde tai akku ei toimi

Ohjain on rikki

LED-valon käyttöikä on 
umpeutumassa

Valolähteen tehoasetus on 
liian alhainen
Linssi on likainen

Kytke valolähteen johto tai akku

Lataa akku
Palauta virtalähde tai akku 
valmistajalle korjattavaksi

Palauta valolähde valmistajalle 
korjattavaksi

Palauta valolähde valmistajalle 
lampun vaihtoa varten

Lisää tehoa ohjaimesta

Puhdista linssi käyttöoppaassa 
annettujen ohjeiden mukaan

Takuu valmistajan virheitä vastaan soveltuu seuraaviin Bristol™-järjestelmän osiin normaa-
likäytössä yhden (1) vuoden ajan ostopäivästä lukien Long Island Technology Groupilta 
ostettuna (sisältää osat ja työn).

Kaikissa tapauksissa Long Island Technology Group pidättää oikeuden selvittää kunkin 
virheellisen toiminnan syyn ja yksinomaisen harkintansa mukaan päättää ovatko vauriot 
ja/tai korjaukset tämän takuun alaisia.

Obelis s.a.
Blvd Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Puh +(32) 2.732.59.54
Fax +(32)2.732.60.03

Sähköposti mail@obelis.net
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Sisältö on helposti särkyvää.
Sisältää litiumioniakkuja, käsittele varovasti.

Seuraavien standardien mukainen:
IEC 60601-1 painos 3, IEC 60601-1-2 painos 3,
AAMI ES60601-1 painos 1, CSA C22.2 Nro 60601-1:08 painos 2

60 Carolyn Blvd, Farmingdale NY 11735
(631) 270-4463 litgp.com 

Versio 3, 11.11.2015




