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Значение на маркировките
Върху оптичните челни осветители на Long Island Technology Group може да има етикети с тези предупредителни 
маркировки. Спазвайте тези указания.

Предупредителен знак „Внимание!“ служи за обозначаване на всички предупреждения,  
мерки за безопасност и указания за употреба, които се съдържат в дадено ръководство.

Маркировка „CE“ означава, че изделието съответства на изискванията съгласно Директива 
93/42/ЕИО относно медицинските изделия и Директива 2002/95/ЕО относно ограничението  
за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Маркировка „UL“ означава, че изделието е изпитвано и съответства на приложимите стандарти.

Означава, че подробна информация за изделието е изложена в това ръководство за експлоатация.

САМО ЗА ОПАСНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТОКОВ УДАР, ПОЖАР И МЕХАНИЧНИ ОПАСНОСТИ.
IEC 60601-1, издание 4, IEC 60601-1-2, издание 3,

ANSI/AAMI E-S60601-1 (2005), CAN/CSA-C22.2, № 60601-1 (2008).
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Предупреждения и техника на безопасност
Потребителите на изделието трябва да преминат подробно обучение за извършване на съответните медицински 
процедури. Освен това те трябва да се запознаят и да разберат настоящото ръководство на потребителя за този 
челен осветител и цялото оборудване, използвано с него.

 ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не насочвайте лъча на устройството директно към очите.  
Ярката светлина, излъчвана от изделието, може да причини повреди или наранявания.

 ! Преди да пристъпите към употреба на изделието, внимателно се запознайте с ръководството за неговата 
експлоатация.

 ! Избягвайте продължителен физически контакт с челния осветител, докато работи, тъй като е възможно  
да е нагрят.

 ! Стандартното работно разстояние е минимум 40 cm (16 инча). При работа на по-близко разстояние се изисква 
особена предпазливост.

 ! НЕ използвайте изделията за директно осветяване на окото.

 ! НЕ използвайте няколко изделия едновременно за осветяване на една и съща площ. Високоинтензивното 
осветление може да увреди тъканите.

 ! Изделието DaymarkTM трябва да се използва само с изделия и аксесоари на компаниите BFWTM/Long Island 
Technology GroupTM.

 ! Само по лекарско предписание: съгласно федералното законодателство на Съединените американски 
щати това изделие може да се продава или поръчва само от медицински специалисти.

 ! НЕ подлагайте изделието DaymarkTM на силни удари, включително, но не само, изпускане на изделието на пода.

 ! НЕ използвайте изделието за цели, различни от предназначението му.

 ! НЕ извършвайте конструктивни изменения в оборудването.

 ! НЕ отваряйте изделието. В изделието няма вътрешни компоненти, които подлежат на техническо обслужване.

 ! Изделието DaymarkTM на BFWTM трябва да се използва само от квалифициран персонал.

 ! НЕ потопявайте изделието или неговите компоненти в течност.
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Предупреждения и техника на безопасност

 ! НЕ използвайте изделието, ако опаковката му е нарушена.

 ! ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО компонентите и аксесоарите, посочени на страница 5 и 18 от настоящото 
ръководство. Неспазването на това изискване може да намали функционалността на системата, 
да повлияе на безопасната работа с нея, да окаже неблагоприятен ефект върху електромагнитната 
съвместимост, което от своя страна би могло да доведе до несъответствие и да анулира гаранцията.

 ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Избягвайте използването на това изделие в непосредствена близост до друга 
апаратура или поставено върху или под такава апаратура, тъй като това може да доведе до неправилно 
функциониране на изделието. Ако това се налага, трябва да наблюдавате това изделие и останалата 
апаратура, за да се уверите, че функционират нормално.

 ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Преносимо оборудване за радиочестотни комуникации, включително периферното 
оборудване, като например антенни кабели или външни антени, следва да се използва на разстояние 
не по-малко от 30 см (12 инча) от която и е да е част на изделието DaymarkTM, включително от кабелите, 
посочени от производителя. В противен случай е възможно влошаване на работата на изделието.

 ! При работа с електромедицински апарати следва да се спазват специални предпазни мерки, свързани  
с електромагнитна съвместимост. Те трябва да се монтират и въвеждат в експлоатация в съответствие  
с изискванията за електромагнитна съвместимост, изложени в това ръководство.

Предназначение
 Светодиодният осветител DaymarkTM на BFWTM служи за осигуряване на допълнително, постоянно  
и контролирано осветление по време на медицински процедури Изделието е предназначено за употреба  
в операционни зали. Допълнителното удобство на системата DaymarkTM се състои в това, че осветителят  
се разполага между очите на медицинския специалист и светлинният лъч винаги е насочен в точната посока  
на гледане на лекаря. Изделието е предназначено за ползване в професионална болнична среда, с изключение  
на райони в близост до високочестотни хирургични апарати и помещения с радиочестотно екраниране  
на електромедицински системи за ядрено-магнитен резонанс. Моля, спазвайте инструкциите за сглобяване  
на стр. 6, както и инструкциите за поддръжка на стр. 17 за осигуряване на основна безопасност.
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Общи сведения

Описание на системата
 Светодиодният челен осветител DaymarkTM на BFWTM представлява система от стъклени лещи с антиотражателно 
покритие, снабдена с ирисова диафрагма за регулиране на диаметъра на светлинното петно, със здрав пластмасов 
корпус с прецизен алуминиев държач на системата от лещи. Мощният светодиоден осветител осигурява осветяване 
и е оборудван с полупроводников контролер и батерия с функция за включване и изключване и 5 нива на осветяване. 
Системата включва две резервни батерии и зарядно устройство. Подвижната долна част на осветителя може  
да се завърта наляво и надясно, което улеснява насочването на светлинния лъч.

Както е показано по-долу, изделието е монтирано към лента за глава и може да се носи на главата от медицинския 
специалист. Системата за монтиране на лента се регулира, за да бъде удобна за носене и позволява регулиране  
на мястото на осветителя между очите на потребителя, за да не се създава сянка.

Предлагат се два модела лента — класически модел от пластмаса, като показания по-долу, снабден с копчета  
за регулиране на размера, и модел Key West, който е по-лек и по-удобен (не е показан на снимката).

A B C

D

E F

G

A. Светодиоден осветител DaymarkTM

B. Лента за глава (аксесоар)
   Класическа лента (вж. по-горе)
   Лента Key West (не е показана)

C. Захранващ кабел
D. Батерия
E. Държач за батерия/контролер
F. Зарядно устройство за батерия (показан е обикновен тип)
G. Блок за захранване на зарядното устройство
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Монтаж и експлоатация
Феритен филтър

1. Отворете корпуса на феритния филтър, като дръпнете скобата.

2. Закрепете феритния филтър към захранващия кабел близо до покритието конектора.

 ! НЕ използвайте изделието DaymarkTM без феритния филтър — това може да доведе до нарушаване  
на електромагнитната съвместимост.
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Монтаж и експлоатация
Челен осветител

A

B

CD

A. Предна леща на челния осветител
B. Регулиращ пръстен за ирисова диафрагма
C. Захранващ кабел
D. Свързващ елемент

Работа с изделието DaymarkTM

1. Долната част на осветителя (под регулиращия пръстен на ирисовата диафрагма) може да бъде обърната 
леко наляво и надясно за по-лесно насочване на светлинния лъч.

2. Регулиращият пръстен на ирисовата диафрагма (B) дава възможност за промяна на размера на светлинното 
петно, проектирано от осветителя. Свързващият елемент (D) може да се регулира за вертикално насочване  
и регулиране на положението.
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Монтаж и експлоатация
Класическа лента

A

Лента Key West
B

A

A. Копчета за регулиране

Регулиране на класическия модел лента за глава
1. За да разширите или да стесните лентата, 

завъртете копчета (A).

A. Ушенце за регулиране
B. Бутон за разширяване

Регулиране на лентата за глава на модела Key West
1. За да стесните, изтеглете ушенцето за регулиране (A).
2. За да разширите, натиснете бутона за разширяване (B) 

и изтеглете предната част на лентата напред.
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Монтаж и експлоатация
Контролер

A

B

C

A. Конектор за захранване
B. Държач с батерия
C. Странични бутони

Държач за батерия/контролер
1. Включете кабела на челния осветител в конектора за захранване (C) и затегнете плътно капачката с резба. 
2. Закрепете държача за колана с клипса.
3. Включете осветлението, като натиснете някой от страничните бутони (C).
4. За да намалите осветлението, натиснете някой от страничните бутони (C).
5. Осветителят разполага с 5 нива на осветеност, които се превключват последователно от високо към ниско.
6. За да изключите осветлението, задръжте натиснати и двата странични бутона (C) за секунда.
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Монтаж и експлоатация
Батерия
 Предлагат се два варианта на 4-клетъчни батерии за челния осветител DaymarkTM на BFWTM, вж. по-долу.

1. За да извадите батерията от държача, издърпайте фиксатора (A) или натиснете батерията през отвора (B), 
който се намира на гърба на държача.

B

A

A. Фиксатор
B. Отвор

2. Нивото на заряда на батерията може да се провери по два начина: да се погледне през прозорчето в долната 
част на държача — пет черни лампи на индикатора за заряд на батерията (C) означават, че тя е напълно 
заредена, или да се натисне бутон (D) на индикатора за заряд на батерията (C), който се намира на предния 
панел на батерията — четири зелени лампи на индикатора означават, че тя е напълно заредена. ЗАБЕЛЕЖКА. 
Държачът издава звук 15 минути преди изтощаване на батерията. 5 минути преди изтощаване на батерията 
яркостта се ограничава до двете най-ниски нива.

C C

D
C. Индикатор за заряд на батерията (състояние на заряда)
D. Бутон на индикатор за заряд на батерията

 ! Зарядът на батерията, оставена в държача, постепенно се изтощава.
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Монтаж и експлоатация
Зареждане на батерията
 Изделието DaymarkTM на BFWTM се доставя с един от двата варианта на зарядни устройства, показани по-долу: 
обикновено зарядно устройство (в ляво) и мини зарядно устройство (в дясно).

AA
A. Индикатор* за зареждане, вж. таблицата по-долу

Индикация* за зареждане
Пулсираща зелена светлина Батерията е в процес на зареждане
Постоянна зелена светлина Батерията е напълно заредена
Червена пулсираща светлина Грешка при зареждане

1. Поставете кабела (D) за променлив ток в захранващия блок (C).
2. Включете захранващия блок (C) в зарядното устройство за батерия (B).
3. За максимално удължаване на експлоатационния ресурс на батерията я зареждайте напълно преди употреба. 

След пълно зареждане изключете батерията от зарядното устройство (B).
D

B

C

B. Зарядно устройство за батерия
C. Захранващ блок
D. Кабел за променлив ток на зарядното устройство
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Монтаж и експлоатация
Сглобяване

A

B

C D

E

F

G H

A. Лента (на снимката е показан класическият модел)
B. Челен осветител
C. Болт
D. Винт с полуобла глава
E. Шайба, 2 бр.
F. Стопорен винт
G. Плоска отвертка
H. Шестограмен ключ

 ! НЕ използвайте осигурител за резби върху свързващите елементи. Неспазването на това изискване може 
да стане причина за непоправими повреди на сглобката и да доведе до опасна ситуация.
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Монтаж и експлоатация
Разглобяване на челния осветител

1. Свалете съединението с помощта на шестограмния гаечен ключ и кръстатата отвертка.

2. Свалете съединението с помощта на плоската отвертка и кръстатата отвертка.



14

Монтаж и експлоатация
Монтаж на челния осветител

3. Поставете сглобката на мястото между двата отвора.

4. Поставете шайбите от външната страна на отворите, така че вдлъбнатата им страна да е към отворите.
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Монтаж и експлоатация
5. Поставете винта с полуобла глава в левия отвор.

6. Затегнете болта от десния отвор и затегнете съединението с помощта на плоска и кръстата отвертка.
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Монтаж и експлоатация
7. Поставете стопорния винт във винта с полуобла глава и го затегнете с шестограмен ключ и кръстата отвертка.
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Почистване и техническа поддръжка
Челен осветител

1. Почиствайте компонентите на DaymarkTM с напоена със спирт салфетка.
2. Оптичните лещи се почистват само със специални кърпички или салфетки за лещи.
3. Почиствайте насъбралия се прах с флакон със сгъстен въздух.

 ! НЕ изливайте почистващ препарат непосредствено върху повърхността на изделието DaymarkTM.

 ! НЕ стерилизирайте и не почиствайте чрез интензивно нагряване или навлажняване на изделието, тъй като 
това може да го повреди.

 ! СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА потопяване на оптичната система в течности.

Забележка: Повреждане на някакъв компонент на модула поради използване на неподходящ почистващ 
препарат или начин на почистване води до анулиране на гаранцията.
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Спецификации
Класификация
Класификация и тип Клас I: медицински аксесоари, медицинско оборудване 

с общо предназначение, отговарящо на изискванията  
за механична и пожарна безопасност.

Експлоатационни условия
Употреба 15 - 26,7 °C (60 - 80 °F)
Съхранение 0 до 40 °C (23 до 104 °F)
Относителна влажност 45% - 75 %
Налягане/Надморска височина 860 - 1060 hPa/2000 m

Технически характеристики
Диаметър на светлинното петно 4" диаметър
Регулиране на размера на петното Ирисова диафрагма, механично управление
Работа на батерията според настройките за яркост 25 часа при 15 000 lux (ниво 1)

12 часа при 30 000 lux (ниво 2)
9 часа при 40 000 lux (ниво 3)
7 часа при 50 000 lux (ниво 4)
5 часа при 60 000 lux (ниво 5)

Цветова температура ~5000 хил. CCT
Индекс на цветопредаване 78

Механични характеристики
Челен осветител Държач с батерия
Д x Ш x В 5,72 x 3,17 x 8,25 cm Д x Ш x В 12,06 x 7,62 x 3,49 cm
Тегло 25 g Тегло 225 g

Електрически характеристики
Максимална сила на електрическия ток на изделието 14,4 V, 2 A
Светодиод Зарядно устройство 

(обикновено и мини)
Входно напрежение 3-3,5 VDC Входно напрежение 24 VDC, 2,5 A
Входна мощност 8 W макс. Изходно напрежение 11,25 - 14,4 VDC, 2,0 A
Срок на експлоатация  
на лампата

10 000+ часа Захранващ кабел (IEC 60320) Максимална дължина —  
3 m

Държач Батерия
Входно напрежение 14,4 VDC Изходно напрежение 14,0 V
Входна мощност 45 Wh Капацитет 3,2 Ah
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Електромагнитна съвместимост
Преносимото и мобилното оборудване за радиочестотни комуникации може да окаже въздействие върху 
електромедицински апарати.

Указания и декларация на производителя за електромагнитни излъчвания
Изделието DaymarkTM е предназначено за употреба в електромагнитната среда, описана по-долу. Клиентите и потребителите следва да се уверят, 

че работните условия на осветителя DaymarkTM отговарят на тези изисквания.

Изпитване за 
устойчивост

Ниво на изпитване 
по IEC 60601

Ниво  
на съответствие Указания за електромагнитната среда

Кондуктивно 
РЧ магнитно 
поле по IEC 
61000-4-6

Излъчено 
РЧ магнитно 
поле по IEC 
61000-4-3

3 Vrms 150 kHz -  
80 MHz

3 V/m, 80 MHz -  
2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m при 30 MHz 
до 1 GHz, 3 V/m 
при 1 GHz  
до 25 GHz; (1000 Hz 
при 80% модулиран 
изпитвателен 
сигнал)

Преносимото и мобилното оборудване за радиочестотни комуникации 
следва да се използва на разстояние от която и да е част на DaymarkTM, 
включително кабелите, не по-малко от препоръчителното отстояние, 
изчислено с приложимото уравнение за честотата на предавателя.

Препоръчително отстояние:

Устройства с батерии

d = 1,17√P,

d = 1,17√P, 80 MHz до 800 MHz,

d = 2,23√P, 800 MHz до 2,5 GHz,

където P е максималната номинална изходна мощност на предавателя във 
ватове (W), указана от производителя на предавателя, а d е препоръчителното 
отстояние в метри (m). 
Силата на електромагнитното поле на стационарните радиопредаватели, 
определена от изследването на електромагнитното излъчване (1), следва  
да бъде по-ниска от нивото на съответствие във всеки честотен диапазон (2).
Възможни са смущения в близост до оборудване със следната маркировка:
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Електромагнитна съвместимост

ЗАБЕЛЕЖКА 1: При честота от 80 MHz отстоянието трябва да съответства на по-високия честотен диапазон.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Тези препоръки може да не обхващат всички възможни условия. Диапазонът на електромагнитното разпространение  
се влияе от поглъщателната и отражателната способност на повърхности и предмети, както и от присъствието на хора.
(1) Силата на електромагнитното поле на стационарни предаватели, като базови станции за радиотелефони (клетъчни и безжични), 
наземна мобилна радиовръзка, любителски радиоприемници, AM и FM радиоизлъчване и на телевизионно излъчване не може  
да се предвиди с точност теоретично и трябва да се извърши обследване на електромагнитното излъчване на обекта. Ако измерената 
сила на полето на мястото на използване на DaymarkTM надхвърля допустимото ниво на радиочестотна съвместимост, е необходимо да 
се следи дали изделието DaymarkTM функционира нормално. При наблюдение на необичайно функциониране може да са необходими 
допълнителни мерки, като промяна на ориентацията или мястото на DaymarkTM.
(2) В честотния диапазон от 150 kHz до 80 MHz силата на полето трябва да е по-малка от 3 V/m.

Препоръчително отстояние между преносимо и мобилно оборудване за радиочестотни комуникации и DaymarkTM

Изделието DaymarkTM е предназначено за употреба в електромагнитна среда с контролирани радиочестотни смущения. Потребителите  
и ползвателите на DaymarkTM могат да предотвратят електромагнитни смущения, като спазват минимално отстояние между преносимо  
и мобилно оборудване за радиочестотна комуникация (предаватели) и изделието DaymarkTM съгласно препоръките по-долу, в зависимост 
от максималната изходна мощност на комуникационното оборудване.

Максимална номинална изходна 
мощност на предавателя

Отстояние според честотата на предавателя в метри

W 150 kHz до 80 MHz

d = 1,17 P

80 MHz до 800 MHz

d = 1,17 P

800 MHz до 2,5 GHz

d = 2,23 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

Препоръчваното отстояние d от предавателите, чиято максимална изходна мощност не е указана в горната таблица, може да се изчисли 
в метри (m) чрез формулата за честота на предавателя, където P е максималната номинална изходна мощност на предавателя във ватове 
(W) съгласно данните на производителя.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: При честоти от 80 MHz и 800 MHz отстоянието трябва да съответства на по-високия честотен диапазон.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Честотните ленти между 150 kHz и 80 MHz за промишлени, научни и медицински цели (ISM) са 6,765 MHz до 6,795 MHz; 
13,553 MHz до 13,567 MHz; 26,957 MHz до 27,283 MHz; 40,66 MHz до 40,70 MHz.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: За намаляване на вероятността от смущения от мобилно или преносимо комуникационно оборудване, което случайно  
е внесено в зоната за пациенти, във формулата за изчисляване на препоръчаното отстояние от предаватели в честотните ленти от 150 
kHz до 80 MHz за ISM и честотните ленти от 80 MHz до 2,5 GHz е включен допълнителен коефициент от 10/3.
ЗАБЕЛЕЖКА 4: Тези препоръки не се отнасят за всички възможни условия. Диапазонът на електромагнитното разпространение се влияе  
от поглъщателната и отражателната способност на повърхности и предмети, както и от присъствието на хора.



21

Електромагнитна съвместимост
Указания и декларация на производителя за електромагнитна устойчивост

Изделието DaymarkTM е предназначено за употреба в електромагнитната среда, описана по-долу. Клиентите и потребителите следва да се уверят, 
че работните условия на осветителя DaymarkTM отговарят на тези изисквания.

Изпитване  
за устойчивост

Ниво на изпитване  
по IEC 60601

Ниво на съответствие Указания за електромагнитната среда

Електростатичен 
разряд (ESD)

IEC 61000-4-2

± 8 kV при контакт
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV 
от въздух

IEC 61000-4-2

± 8 kV при контакт
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV 
от въздух

Подовете трябва да бъдат от дърво, бетон или 
керамични плочки. В помещения с подове, 
покрити със синтетичен материал, относителната 
влажност трябва да бъде минимум 30 %. 
Изделието DaymarkTM не следва да се използва 
при ситуации, при които е възможно възникване 
на прекомерен електростатичен разряд.

Електромагнитно 
поле при 
радиочестотно 
излъчване

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 % AM при 1 kHz

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 % AM при 1 kHz

Нивата на радиочестотно излъчване трябва  
да съответстват на нивата, обичайни за търговска 
и болнична среда.

Прилежащи зони 
на безжичното 
радичестотно 
оборудване  
за комуникация

IEC 61000-4-3

Вж. таблица 9 на стр. 22.

IEC 61000-4-3

Вж. таблица 9 на стр. 22.

Минималното отстояние на работещо безжично 
радиочестотно оборудване за комуникация  
от изделието DaymarkTM е 30 cm.

Електрически бърз 
преходен процес/
пакет импулси

IEC 61000-4-4

± 2 kV за захранващи линии
100 kHz за честота на 
повтаряне

IEC 61000-4-4

± 2 kV за захранващи линии
100 kHz за честота на 
повтаряне

Качеството на захранващата електрическа 
мрежа трябва да съответства на обичайното 
качество за търговска и болнична среда.

Пренапрежение

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV между линии
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV между 
фаза и земя

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV между линии
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV между 
фаза и земя

Качеството на захранващата електрическа 
мрежа трябва да съответства на обичайното 
качество за търговска и болнична среда.

Кондуктивни 
смущения, 
индуцирани от
полета  
с радиочестотно 
излъчване

IEC 61000-4-6

3 V
0,15 - 80 MHz
6 V в честотни ленти за ISM 
между 0,15 MHz и 80 MHz
80 % AM при 1 kHz

IEC 61000-4-6

3 V
0,15 - 80 MHz
6 V в честотни ленти за ISM 
между 0,15 MHz и 80 MHz
80 % AM при 1 kHz

Качеството на захранващата електрическа 
мрежа трябва да съответства на обичайното 
качество за търговска и болнична среда.

Краткотрайни 
спадания  
на напрежението, 
краткотрайни 
прекъсвания  
и изменения  
на напрежението  
в захранващите 
входни линии

IEC 61000-4-11

0 % от UT; 0,5 цикъла
При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° и 315°

0 % от UT; 1 цикъл
и
70 % UT; 25/30 цикъла
Еднофазен: при 0°

0 % UT; 250/300 цикъла

IEC 61000-4-11

0 % от UT; 0,5 цикъла
При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° и 315°

0 % от UT; 1 цикъл
и
70 % UT; 25/30 цикъла
Еднофазен: при 0°

0 % UT; 250/300 цикъла

Качеството на захранващата електрическа 
мрежа трябва да съответства на обичайното 
качество за търговска и болнична среда.
При необходимост от продължително 
използване на DaymarkTM по време  
на прекъсване на електрозахранването,  
се препоръчва DaymarkTM да се захранва  
от непрекъсваемо захранване или батерия.

ЗАБЕЛЕЖКА UT е напрежението на електрозахранващата мрежа с променлив ток преди прилагане на нивото на изпитване.
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Електромагнитна съвместимост
Указания и декларация на производителя за електромагнитни излъчвания

Изделието DaymarkTM е предназначено за употреба в електромагнитната среда, описана по-долу. Клиентите и потребителите следва да се уверят, 
че работните условия на осветителя DaymarkTM отговарят на тези изисквания.

Изпитване за 
излъчване

Ниво на изпитване  
по IEC 60601

Ниво на съответствие Указания за електромагнитната среда

РЧ излъчвания
CISPR 11

Група 1 Група 1

Изделието DaymarkTM използва радиочестотна 
енергия само за вътрешните си функции. Тъй 
като РЧ излъчвания са много ниски, вероятността 
да предизвикат радиосмущения в електронно 
оборудване, работещо в близост, е ниска.

РЧ излъчвания
CISPR 11 Клас A Клас A

Изделието DaymarkTM е пригодно за употреба 
във всякаква работна среда освен жилищни 
помещения и тези, които са директно свързани 
към обществено нисковолтово електрозахранване 
за захранване на жилищни сгради.

Емисии на 
хармоници
IEC 61000-3-2

Клас A Клас A
Флуктуации на 
напрежението/
емисии на фликер
IEC 61000-3-3

Съответства Съответства

ЗАБЕЛЕЖКА ЕМИСИОННИТЕ характеристики на това изделие позволяват използването му в промишлени зони и болници (CISPR 11, клас A). 
Изделието може да не осигурява надеждна защита от радиочестотни комуникационни услуги при използване в жилищна среда, за която по правило 
се изисква CISPR 11, клас B. Може да се наложи да намалите тяхното въздействие, като преместите или промените ориентацията на изделието.

Таблица 9 — Спецификации за изпитване за устойчивост на порта на корпуса към безжично оборудване за радиочестотни комуникации
Честота на 

изпитване (MHz)
Честотна лента 

(MHz)
Услуга Модулация Максимална 

мощност (W)
Разстояние (m) Ниво на изпитване за 

устойчивост (V/m)

385 380 - 390 TETRA 400 Фазова модулация 
18 Hz 1,8 0,3 27

450 430 - 470 GMRS 460, 
FRS 460

FM 
Отклонение ± 5 Hz

Синус 1 kHz
2 0,3 28

710

704 - 787 Честотна лента LTE 
13, 17

Фазова модулация
217 Hz 0,2 0,3 9745

780

810

800 - 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,

CDMA 850,
Честотна лента 

LTE 5

Фазова модулация
18 Hz 2 0,3 28

870

930

1720

1700 - 1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;

DECT;
Честотна лента LTE 

1, 3,
4, 25; UMTS

Фазова модулация
217 Hz 2 0,3 28

1845

1970

2450 2400 - 2570

Bluetooth,
WLAN,

802.11 b/g/n,
RFID 2450,

Честотна лента 
LTE 7

Фазова модулация
217 Hz 2 0,3 28

5240

5100 - 5800 WLAN 802.11 a/n Фазова модулация
217 Hz 0,2 0,3 95500

5785
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Отстраняване на неизправности и обслужване
Признак Вероятна причина Решение

Изделието не свети.

Батерията е изтощена. Заредете батерията.
Батерията не работи. Изпратете батерията за ремонт.

Прегряване на челния осветител.
Почистете осветителя и отстранете 
предметите, които пречат на 
вентилирането му.

Контролерът е повреден. Изпратете контролера за ремонт.

Нивото на осветяване  
не може да се промени.

Контролерът е повреден. Изпратете контролера за ремонт.

Слабо излъчване на 
светлина.

Светодиодът е към края  
на своя ресурс. Изпратете осветителя за ремонт.

Контролерът е настроен за ниско 
ниво на осветяване.

Усилете нивото на осветяване  
чрез контролера.

Лещите са замърсени. Почистете лещите, като спазвате 
инструкциите в това ръководство.

Челният осветител се нагрява.
Почистете осветителя и отстранете 
предметите, които пречат  
на вентилирането му.

Зарядът на батерията е на критично 
ниско ниво. Заредете батерията.

Гаранционно обслужване
Гаранцията включва резервни части и труд, като покрива производствени дефекти на посочените по-долу компоненти 
на Daymark™ при нормалната употреба на изделието в продължение на 1 (една) година, считано от датата на негово 
закупуване от компанията Long Island Technology Group.
• Светодиодна оптична система
• Лента
• Свързващ елемент

Гаранцията не покрива изделията, повредени в резултат на:
• Авария, неправилна употреба, злоупотреба или внесени конструктивни изменения.
• Техническо обслужване, осъществявано от неупълномощено лице.
• Използване на аксесоари, които не са утвърдени от производителя.

При всички случаи компанията Long Island Technology Group си запазва правото да определя причините за всички 
неизправности в работата на изделието и по свое усмотрение да определя степента на повреда или ремонта, покриван от 
тази гаранция.

Адрес за запитвания:
Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
САЩ
www.litgp.com
support@litgp.com
Тел.: (631)-270-4463
Факс: (631)-414-7078

Obelis s.a.
Blvd Géné ral Wahis 53
1030 Brussels, Белгия

Тел.: +(32) 2-732-59-54
Факс: +(32)2-732-60-03

Ел. адрес: mail@obelis.net

http://www.litgp.com
http://www.litgp.com
mailto:support%40litgp.com?subject=
mailto:mail%40obelis.net?subject=
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60 Carolyn Blvd, Farmingdale NY 11735
(631) 270-4463 litgp.com

Scan Here to See All Long 
Island Technology GroupTM 

Manuals
Or Visit: http://www.litgp.com/manuals

Редакция 2.5     30.09.2019 г.

Чупливо съдържание.
Съдържа литиево-йонни батерии. Бъдете внимателни при употреба.

Съответства на:
IEC 60601-1, издание 4, IEC 60601-1-2, издание 3
AAMI ES60601-1, издание 1, CSA C22.2 NO 60601-1:08, издание 2

Произведено от Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd, Farmingdale, NY 11735

Сканирайте тук, за да видите 
всички материали, издадени от 
Long island Technology GroupTM

или посетете: http://www.litgp.com/manuals

Технология на


