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Följande viktiga symboler kan förekomma på din Long Island 
Technology Group optiska pannlampa. Notera deras betydelse.

Obs: Läs denna användarhandbok för att ta del av samtliga 
varningar, försiktighetsåtgärder samt bruksanvisning.

CE-märket anger att denna produkt har testats och uppfyller 
tillämpliga standarder.

UL-märket anger att denna produkt har testats och uppfyller 
tillämpliga standarder.

Mer information om denna produkt återfinns i denna användarhandbok.

Symbolbeskrivningar
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BETRÄFFANDE ELEKTRISK CHOCK, ELD OCH MEKANISK ÅVERKAN ENDAST I ENLIGHET MED 
IEC 60601-1 utgåva 3, IEC 60601-1-2 utgåva 3, 

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



Användare av denna produkt bör ha gedigen utbildning i de tillämpliga 
medicinska förfarandena. De bör också läsa och förstå denna användarhandbok 
till denna pannlampa och all utrustning som används tillsammans med den.

Lys inte med lampan i ögonen. Ögonskador kan uppstå.

Använd pannlampan endast med Long Island Technology Groups tillbehör, 
nätaggregat, batterier och styrenheter. Denna utrustning får inte modifieras.

Service får utföras endast av Long Island Technology Group eller adekvat 
utbildad biomedicinsk tekniker.

Undvik långvarig kontakt med pannlampan under användning eftersom 
den kan vara het.

Medicinsk elektrisk utrustning kräver särskilda försiktighetsåtgärder avseende 
EMC och måste installeras och tas i bruk enligt EMC-informationen i avsnittet 
Elektromagnetisk kompatibilitet i denna handbok.

Avsedd användning
Dover™ är en bärbar medicinsk lampa. Lampan är avsedd att monteras på en huvudrem eller på 
bågarna på läkarens lupp eller glasögon. Lampan är en utmärkt extra ljuskälla vid undersökningar 
och ingrepp. Fördelen med Dover™-systemet är att lampan är positionerad mellan läkarens ögon 
så att ljusstrålen alltid är riktad exakt på det som läkaren ser på.

Icke avsedd användning
Denna produkt är inte avsedd för ögonkirurgiska procedurer eller för genomlysning.

Varningar och försiktighetsåtgärder
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Översikt

A. Pannlampa
B. Huvudrem (tillbehör)
C. Glasögonklämma (tillbehör)
D. Hållare med batteri
E. Batteriladdare
F. Nätaggregat till laddare
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Montering av pannlampan

1. Sätt fast optiken (1) på glasögonen med hjälp av glasögonklämman (2) om glasögon används.

FIGUR 1.

2. Fäst elkabeln på glasögonen med hjälp av kabellindan (3) genom att linda
den runt både kabeln och glasögonbågen så som visas i figur 2a-c.

FIGUR 2a.

Montering och användning

1. Optik
(P002505)

2. Glasögonklämma
(tillbehör)
(P002327)

3. Kabellinda
(P002331)
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Observera att pannlampan kan levereras förinstallerad på huvudremmen eller glasögonklämman, 
beroende på hur den beställdes. Om pannlampan levererades förinstallerad på en huvudrem, 
gå vidare till nr 3.
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FIGUR 2b.

FIGUR 2c.

3. Placera batteriet (4) i hållaren (5).
4. För att uppfylla EMC-kraven krävs att medföljande ferrit sitter på kabeln intill styrenheten.

6



FIGUR 3. 

Använd endast batterier från Long Island Technology Group. Om batterierna 
byts ut av outbildad personal kan det resultera i farliga tillstånd, såsom brand eller explosion.

Styrenhet

4. Batteri (P002520)
5. Batterihållare (P002550)
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1. Anslut pannlampans kabel till hållarens kontakt (9), fäst det gängade skyddet ordentligt.
2. Sätt fast styrenheten på midjebältet med styrenhetens klämma (8).
3. Sätt på lampan genom att trycka på en av sidoknapparna (7).
4. Öka ljusstyrkan genom att trycka på en av sidoknapparna (7).
5. Ljusstyrkan växlar från låg till hög.
6. För att släcka lampan, håll in båda sidoknapparna (7) i en sekund. 

4 5
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FIGUR 4.

6. Sidoknappar
7. Hållarklämma

(P002357)
8. Kabelkontakt



5. När batteriet börjar bli svagt piper hållaren för att ange att batteriet snart är slut.

Omfattande användning av hög belysning kan förkorta batteriets livslängd.
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Material som behövs för att byta till glasögonklämma: 

9. Pannlampa
10. Glasögonklämma
11. Medföljande skruvmejsel

med platt huvud
12. Medföljande insexnyckel

 

9 10
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Byta pannlampan från huvudrem till glasögonklämma



1. Ta bort kabeln från de två kabelklämmorna på baksidan. 

2. Ta bort kabeln från huvuddynan på framsidan genom att försiktigt snäppa loss de tre knapparna. 
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3. Skruva loss förbindningsinlägget med medföljande skruvmejsel och insexnyckel.

4. Ta bort förbindningsinläggen och de tre brickorna när de har skruvats loss. Skruven sitter
troligtvis fortfarande i förbindningshylsan. 
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5. Placera kabeln mellan glasögonklämmans armar. Om kabeln inte passar ska klämmorna
dras isär för att skapa mer utrymme. Ta två av de borttagna brickorna och placera dem med
konkav sida mot stångens hålighet.

6. För in stången med brickorna i glasögonklämmorna. Kontrollera att riktningen på kabeln och
Dover stämmer överens med vad som visas ovan.
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7. Placera förbindningsinläggets hylsa genom glasögonklämman och mellanstången. 

8. Håll fast förbindningsinläggets hylsa med tummen och för in förbindningsinläggets skruv i hylsan. 
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9. För in skruven och skruva in den i hylsans öppna ände.
10.

. 

Skruva fast skruven med både skruvmejseln med platt huvud och insexnyckeln så att Dover 
monteras ordentligt på glasögonklämmorna. Observera att det ska finnas en bricka över som 
kan förvaras i tillbehörspåsen och användas när lampan ska sättas tillbaka på huvudremmen.
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>14 hours at 25,000 lux (Turbo)
Field size/Color Temperature 1”-3” diameter at 16”, ~6500 K CCT



1. Ta bort batteriet genom att dra i fasthållningsfliken (13) eller trycka batteriet genom
åtkomstluckan (14) på hållarens baksida.

FIGUR 5.

2. Koppla in nätkabeln (17) i nätaggregatet.
3. Koppla in nätkabeln (17) i batteriladdaren (15).
4. Den gröna indikatorlampan för batteriladdning (16) blinkar när batteriet laddas upp.

När den gröna lampan lyser med ett fast sken är batteriet helt uppladdat. En röd lampa indikerar ett fel.
4.

FIGUR 6.

5. Fullständig uppladdning av batteriet före användning säkerställer längsta möjliga batterilivslängd.
6. För att kontrollera batteriladdningen, tryck på den svarta knappen på batteriet. Fyra gröna fält i batterimätaren

(18) anger full laddning.

13. Fasthållningsfliken
14. Åtkomstlucka

Batteri
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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

15. Batteriladdare
(P002130)

16. Batteriladdningsindikator
17. Nätkabel till laddare
18.  Batterimätare 

(laddningsnivå) 



FIGUR 7.

7. Ta ut batteriet ur laddaren när det är helt uppladdat (15).

   VARNING! För att undvika elstöt får laddningsblecken INTE vidröras!
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Pannlampa
1. Rengör delarna i Dover™ med en alkoholsudd.
2. Använd endast linsduk eller linspapper på den optiska linsens yta.
3. Använd tryckluft på burk för att rensa luftventilerna om damm har ansamlats.

   Häll inte någon rengöringslösning direkt på ytan på Dover™.

Steriliserings- eller rengöringsmetoder med stark värme eller luftfuktighet får 
inte användas, eftersom dessa förstör produkten.

   Sänk aldrig ned optiken eller batteriet i någon typ av vätska.

**Samtliga garantier upphör att gälla om någon del av systemet skadas på 
grund av att felaktigt rengöringsmedel eller -metod används.

Rengöring och underhåll
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Specifikationer
ELEKTRISKA MÄRKDATA

Maximala elektriska märkdata för enheten 11,25 V, 1,0 A 

LYSDIOD 
Inspänning 3-3,5 V likström 
Ineffekt 3 watt max

HÅLLARE
Inspänning 11,25 V likström 
Uteffekt 2,5 watt

BATTERI (litiumjon)
Utspänning 11,25 V likström
Kapacitet 3,2 Ah  

LADDARE
Laddarens inspänning  110/240 V växelström 50–60 Hz
Laddarens utspänning 24 V likström 2,5 A

KLASSIFICERING
Klassificering och typ Medicinsk utrustning klass I, allmän 

medicinsk utrustning endast vad gäller 
elstöt, brand och mekaniska risker

DIMENSIONER
PANNLAMPA

L x B x H 5,7 x 2,2 x 2,5 cm 
VIKT

VIKT

STYRENHET W/BATTERI W/HÅLLARE
 12 x 7,6 x 3,49 cm 

 

225 g 

MILJÖ

 

PRESTANDA
Batteriets livslängd efter intensitetsinställning 

25 g

Fältstorlek/färgtemperatur

Överensstämmer med:
IEC 60601-1 utgåva 3
IEC 60601-1-2 utgåva 3
AAMI ES60601-1 utgåva 1
CSA C22.2 nr 60601-1:08 utgåva 2 18

L x B x H

Drift
Förvaring
Relativ luftfuktighet
Tryck/altitud

15–26,7 °C
0–40 °C
45–75 %
860−1 060 hPa/2 000 m

> 28 timmar vid 8 000 lux (nivå 1)
> 20 timmar vid 14 000 lux (nivå 2)
> 19 timmar vid 20 000 lux (nivå 3)
> 13 timmar vid 24 000 lux (nivå 4)
> 10 timmar vid 30 000 lux (nivå 5) 8,9 
cm diameter vid 40,6 cm, ~7 000 K CCT 



Portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka medicinsk 
elektrisk utrustning.

;L !!

!!

!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

Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk emission
DoverTM är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller 
användaren av DoverTM ska säkerställa att den används i en sådan miljö.

Emissionstest Överensstämmelse Elektromagnetisk 
miljö – riktlinjer

RF-emission
CISPR 11

RF-emission
CISPR 11

Övertoner
IEC 61000-3-2

Spänningsfluktuationer/
flimmer

IEC 61000-3-3

Grupp 1

Klass A

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

!

Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet  

Immunitetstest
 

IEC 60601 testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

 

3 Vrms  

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 

Elektromagnetisk kompatibilitet
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DoverTM använder RF-energi 
endast för sin interna funktion. 

Dess RF-emission är därför 
mycket låg och kommer 

sannolikt inte att orsaka några 
störningar i närliggande 

elektrisk utrustning.
DoverTM är lämplig för 

användning i alla inrättningar 
utom bostäder och sådana 
inrättningar som är direkt 
anslutna till det allmänna 

lågspänningsnät som 
försörjer byggnader som 
används som bostäder.

DoverTM är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller 
användaren av DoverTM ska säkerställa att den används i en sådan miljö.

Lednings-
bunden RF 
IEC 
61000-4-6

Utstrålad 
RF IEC 
61000-4-3

3 Vrms 
150 kHz–80 
MHz

3 V/meter 
80 MHz–2,5 
GHz

3 V/m från 30 
MHz till 1 GHz, 
3V/m för 1 GHz 
till 25 GHz 
(1 000 Hz 80 % 
modulerad 
testsignal)

Bärbar och mobil RF 
kommunikationsutrustning får inte 
användas närmare någon del av DoverTM, 
inklusive kablar, än det rekommenderade 
separationsavståndet som beräknats 
genom den ekvation som är tillämplig för 
sändarens frekvens.

Rekommenderat separationsavstånd:

Batteridriven enhet

d = 1,17 √P

d = 1,17 √P 80 MHz till 800 MHz

d = 2,33 √P 800 MHz till 2,5 GHz

där P är den nominella maximala 
uteffekten hos sändaren i watt (W) enligt 
sändarens tillverkare och d är det 
rekommenderade separationsavståndet i 
meter (m).
Fältstyrkan hos fasta RF-sändare, fastställd 
genom en elektromagnetisk undersökning 
på plats (1), ska understiga 
överensstämmelsenivån i varje 
frekvensområde (2).
Störningar kan uppstå i närheten av 
utrustning som märkts med följande 
symbol:



!

;O!!

Rekommenderade separationsavstånd mellan portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning 
och DoverTM  

Sändarens maximala
nominella uteffekt

Separationsavstånd efter sändarens frekvens, 
i meter

W 150 kHz till 80 MHz  

d = P

80 MHz till 800 MHz  

d = P  

800 MHz till 2,5 GHz  

d = P 
0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,37 0,37 0,737 
1 1,17 1,17 2,33 
10 3,70 3,70 7,37 
100 11,70 11,70 23,30 

1,17 1,17 2,33

;N!!

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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ANM 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.
ANM 2: Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i samtliga situationer. Elektromagnetisk vågutbredning 
påverkas av absorption och reflektion från ytor, föremål och människor.

(1) Fältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för radiotelefoner (mobila/trådlösa) och 
mobila radioapparater på land, amatörradio, AM- och FM-radioutsändningar samt TV-utsändningar 
kan inte förutsägas teoretiskt med noggrannhet för bedömning av den elektromagnetiska miljön 
orsakad av fasta RF-sändare, varför en elektromagnetisk platsbesiktning bör övervägas. Om de 
uppmätta fältstyrkorna på den plats där den fasta sändaren används överskrider den för DoverTM 
tillämpliga RF-överensstämmelsenivån enligt ovan bör DoverTM observeras för bekräftelse av 
normal drift. Om onormal funktion observeras kan ytterligare åtgärder krävas, såsom omriktning 
eller flyttning av DoverTM.(1)
(2) Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkorna vara lägre än 3 V/m.

DoverTM är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö i vilken utstrålade RF-störningar är 
kontrollerade. Kunden eller användaren av DoverTM kan bidra till att förhindra elektromagnetiska 
störningar genom att upprätthålla ett minsta avstånd mellan portabel och mobil RF-kommunika-
tionsutrustning (sändare) och DoverTM så som rekommenderas nedan, enligt kommunikations-
utrustningens maximala uteffekt.

För sändare med en nominell maximal uteffekt som inte anges ovan kan det rekommenderade 
separationsavståndet i meter (m) beräknas med användning av den ekvation som gäller för 
sändarens frekvens, där P är sändarens nominella maximala uteffekten i watt (W) enligt sändarens 
tillverkare.
ANM 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.
ANM 2: ISM-banden (industriella, vetenskapliga och medicinska) mellan 150 kHz och 80 MHz är 
6,765 MHz till 6,795 MHz; 13,553 MHz till 13,567 MHz; 26,957 MHz till 27,283 MHz; och 40,66 MHz 
till 40,70 MHz.
ANM 3: En ytterligare faktor på 10/3 har tagits med i formeln som används för att beräkna det 
rekommenderade separationsavståndet för sändare inom ISM-frekvensbanden mellan 150 kHz och 
80 MHz och i frekvensområdet 80 MHz till 2,5 GHz för att minska risken för att mobil/portabel 
kommunikationsutrustning skulle kunna orsaka störningar om den oavsiktligt förs in i 
patientområden.
ANM 4: Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i samtliga situationer. Elektromagnetisk 
vågutbredning påverkas av absorption och reflektion från ytor, föremål och människor.



Felsökning

;U !!

Symtom  
Lampan lyser inte 

Det går inte att ändra 
lampans styrka
Lampan lyser svagt

Garanti mot defekter i utförandet gäller för följande delar av Dover™ vid normal 
användning i ett (1) år från datum för försäljning av Long Island Technology 
Group (innefattar delar och arbete).

LED-optik och styrenhet
Kablar och kontakter
Batteri och laddare

Olyckshändelse, felanvändning, vanvård eller ändringar
Service utförd av icke auktoriserade personer
Användning med icke godkända tillbehör
Anslutning till felaktig strömstyrka och spänning

•
•
•

Garantin täcker inte produkter som skadats på grund av följande:
•
•
•
•

I samtliga fall förbehåller sig Long Island Technology Group rätten att fastställa orsaken 
till samtliga felfunktioner och kommer att efter eget gottfinnande fastställa ersättning 
och/eller reparation som täcks av denna garanti.

Sänd alla förfrågningar till:

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

Tel: (631)-270-4463
Fax: (631)-414-7078

Garanti och service
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Obelis s.a.
Blvd Général Wahis 53
1030 Bryssel, Belgien
Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32)2.732.60.03

E-post: mail@obelis.net

Möjligt problem Lösning
Lampan är inte ansluten till 
nätaggregatet eller batteriet
Batteriet är urladdat
Nätaggregatet eller batteriet 
fungerar inte

Styrenheten är trasig

Lysdioden är nästan förbrukad

Lampans styrka är inställd på 
låg nivå
Linsen är smutsig

Koppla in lampans sladd eller 
anslut batteriet
Ladda upp batteriet
Returnera nätaggregatet eller 
batteriet till tillverkaren för 
reparation

Returnera lampan till 
tillverkaren för reparation

Returnera lampan till 
tillverkaren för lampbyte

Öka styrkan med hjälp av 
styrenheten
Rengör linsen enligt 
anvisningarna i denna 
användarhandbok



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

E464967
Överensstämmer med:
IEC 60601-1 utgåva 3, IEC 60601-1-2, utgåva 3
AAMI ES60601-1 utgåva 1, CSA C22.2 nr 60601-1:08 utgåva 2

Innehållet är ömtåligt.
Innehåller Li-jonbatterier, hanteras varsamt.

Revision 3 11/11/15




