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Symbolbeskrivelse
Disse vigtige symboler kan være vist på din optiske pandelampe fra Long Island Technology Group. Bemærk venligst 
deres betydning.

Bemærk: Læs denne brugermanual for information om alle advarsler, forsigtighedsregler  
og brugsanvisninger.

CE-konformitetsmærkningen indikerer, at dette udstyr overholder det europæiske direktiv 
93/42 EC om medicinsk udstyr og direktiv 2002/95/EC om begrænsninger ved anvendelse  
af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

UL-mærkningen indikerer, at dette produkt er blevet testet efter, og overholder gældende 
standarder.

Der er flere oplysninger om dette produkt i denne brugermanual.

KUN MED RELATION TIL ELEKTRISK STØD, BRAND OG MEKANISKE FARER
IEC 60601-1 udgave 4, IEC 60601-1-2 udgave 3,

ANSI/AAMI E-S60601-1 (2005), CAN/CSA-C22.2 nr. 60601-1 (2008)
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Advarsler og forholdsregler
Brugerne af dette produkt skal trænes grundigt i relevante medicinske indgreb. De bør også læse og forstå 
denne brugermanual for pandelampen, og alt det udstyr, der bruges sammen med den.

 ! ADVARSEL! DU MÅ ALDRIG rette lysstrålen mod nogen personers øjne. Det kraftige lys, der udsendes 
fra udstyret, kan forårsage skader eller trauma

 ! Læs og forstå brugerhåndbogen for udstyret, før du anvender enheden.

 ! Undgå langvarig kontakt med pandelampen under brug, da den kan være varm

 ! Standard arbejdsafstand er min. 40 cm. Udvis forsigtighed, hvis du arbejder med mindre afstand.

 ! DU MÅ IKKE bruge udstyr til at oplyse øjet direkte.

 ! DU MÅ IKKE anvende flere enheder samtidigt til at oplyse det samme område. Oplysninger med høj 
intensitet kan beskadige vævet

 ! Anvend kun DaymarkTM med BFWTM/Long Island Technology GroupTM produkter og tilbehør.

 ! Receptpligt: Den føderale lovgivning i USA begrænser salg af dette udstyr til eller efter ordination  
fra sundhedspersoner.

 ! DU MÅ IKKE udsætte DaymarkTM for kraftige stød, hvilket inkluderer, men ikke er begrænset til,  
at tabe udstyret på gulvet.

 ! DU MÅ IKKE anvende dette udstyr til noget andet end den tilsigtede anvendelse.

 ! Dette udstyr MÅ IKKE modificeres.

 ! DU MÅ IKKE åbne udstyret.  Der er ingen komponenter, der kan serviceres, i udstyret.

 ! Kun kvalificeret personale må betjene BFWTM DaymarkTM

 ! DU MÅ IKKE nedsænke udstyret eller nogen af dets komponenter i væske.
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Advarsler og forholdsregler

 !MÅ IKKE bruges, hvis emballagen er beskadiget.

 ! BRUG KUN komponenter og tilbehør anført på side 5 og 18 i denne manual. Hvis dette ikke sker,  
kan det nedsætte ydeevnen for systemet, føre til en ikke sikker funktion, påvirke ydeevnen for EMC 
negativt og det kan evt. føre til manglende overholdelse og til at garantien bortfalder

 ! ADVARSEL Brug af dette udstyr i nærheden af eller sammen med andet udstyr bør undgås, da det  
kan føre til en forkert funktion. Hvis en sådan anvendelse er nødvendig, skal dette udstyr og det  
andet udstyr overvåges for at sikre, at de fungerer normalt.

 ! ADVARSEL Bærbart RF-kommunikationsudstyr (herunder ekstraudstyr som antenneledninger  
og eksterne antenner) må ikke bruges nærmere end 30 cm på nogen af delene af DaymarkTM,  
herunder ledninger specificeret af producenten. Ellers kan det føre til en ringere ydeevne  
af dette udstyr.

 ! Det er nødvendigt med specielle forsigtighedsregler angående EMC for medicinsk elektrisk udstyr,  
og det skal installeres og tages i brug i henhold til EMC-informationen i afsnittet om Elektromagnetisk 
kapacitet i denne manual.

Tilsigtet anvendelse
BFWTM DaymarkTM LED-pandelampe er udstyr beregnet til at give supplerende, konstant og kontrolleret 
oplysning under medicinske indgreb. Dette udstyr er beregnet til at blive anvendt på operationstuer. Fordelen 
ved DaymarkTM-systemet er, at lyset placeres midt imellem lægens øjne, hvilket gør, at lyskilden altid er lige 
præcis i lægens synsretning. Det tilsigtede brugsmiljø er professionel sundhedspleje, undtagen i nærheden  
af aktivt højfrekvent kirurgisk udstyr og i det RF-afskærmede rum med et system (medicinsk udstyr) til  
MR-scanning. Følg venligst samlevejledningen på side 6 og vedligeholdelsesanvisningerne på side 17  
for at opretholde grundlæggende sikkerhed.
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Oversigt

Systembeskrivelse
BFWTM DaymarkTM LED-pandelampen er fremstillet af en holdbar plastikindkapsling, med en præcisions-
linsesystemholder af aluminium, med linser af glas med antirefleksbehandling og et spot, hvor iris kan justeres. 
Lyset leveres af en højfrekvent LED, drevet af en solid-state-kontrolenhed og et batteri, så der kan tændes/slukkes 
og leveres 5 niveauer af lysstyrke. Systemet inkluderer to ekstra batterier og et batteriopladningssystem.  
Udstyret er artikuleret, dvs. den nedre del af lyset kan drejes til venstre og højre, for at gøre det nemmere at sigte.

Som vist nedenfor er udstyret monteret på et pandebånd, så sundhedspersonen kan bære pandelampen på sit hoved. 
Monteringssystemet for pandebåndet kan justeres, så det får en behagelig pasform, og det er muligt at justere lyset,  
så det kan placeres mellem brugerens øjne, så der ikke opstår skygger fra oplysningen.

Pandebåndet fås i to udgaver, det klassiske pandebånd, som vist nedenfor, der består af plastik med knapper, 
hvor størrelsen kan justeres, og Key West-pandebåndet, der er designet, så det er lettere og mere behageligt. 
(ikke vist)

A B C

D

E F

G

A. DaymarkTM LED-pandelampe
B. Pandebånd (tilbehør)

   Klassisk pandebånd (vist ovenfor)
   Key West-pandebånd (ikke vist)

C. Strømforsyning/ledning
D. Batteri
E. Batterihylster/kontrolenhed
F. Batterilader (almindelig er vist)
G. Strømforsyning til lader
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Samling og funktion
Ferrit

1. Åbn ferriten ved at løfte fligen.

2. Sæt det medfølgende ferrit på strømforsyningen/ledningen, tæt på tilslutningens overlag.

 ! DU MÅ IKKE anvende DaymarkTM uden ferrit, da det kan føre til for høje EMC-niveauer.
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Samling og funktion
Pandelampe

A

B

CD

A. Pandelampens forreste linse
B. Ring til irisjustering
C. Strømforsyning/ledning
D. Samlingsled til montering

DaymarkTM Brug:
1. Den nedre del af pandelampen (under justeringsringen for iris) kan drejes lidt til venstre og højre,  

for at gøre det nemmere at sigte med lyset.
2. Justeringsringen for iris (B) kan bruges til at justere størrelsen på pandelampens spot. 

Monteringssamlingen (D) kan justeres for det lodrette sigte og justering af positionen.
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Samling og funktion
Klassisk pandebånd

A

Key West-pandebånd
B

A

A. Justeringsknapper

Justering af det klassiske pandebånd:
1. Drej på justeringsknapperne (A) for at stramme 

eller løsne pandebåndet.

A. Justeringsflig
B. Frigørelsesknap

Justering af Key West-pandebåndet:
1. Strammes ved at trække i justeringsfligen (A).
2. Løsnes ved at trykke på frigørelsesknappen (B) 

og trække den forreste del af pandebåndet væk 
fra den bageste del.
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Samling og funktion
Kontrolenhed

A

B

C

A. Strømstik
B. Batterihylster og batteri
C. Sideknapper

Batterihylster/kontrolenhed:
1. Sæt ledningen fra pandelampen i stikket (A), og skru gevindhætten godt fast 
2. Sæt hylsteret i bæltet med klipsen på hylsteret.
3. Tryk på en af sideknapperne for at tænde for lyset (C).
4. Tryk på en af sideknapperne for at dæmpe lysstyrken (C).
5. Cyklus for lysniveauet går fra højt til lavt (5 niveauer).
6. Lyset slukkes ved at trykke begge sideknapper (C) ned i et sekund.
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Samling og funktion
Batteri
 Din BFWTM DaymarkTM vil blive leveret med en af to versioner af 4-cellebatterier, vist nedenfor.

1. Fjern batteriet fra hylsteret ved at trække i batterilåsen (A) eller ved at trykke batteriet gennem 
adgangslugen (B) bagpå hylsteret.

B

A

A. Batterilås
B. Adgangsluge

2. Batteriniveauet kontrolleres ved enten at se i vinduet nederst på hylsteret (fem sorte bjælker på batterimåleren (C) 
indikerer en fuld opladning), eller ved at trykke på batterimålerknappen (D) foran på batteriet (fire grønne bjælker 
på batteriindikatoren (C) indikerer en fuld opladning). BEMÆRK at hylsteret vil bippe 15 minutter før det løber tør 
for strøm. 5 minutter før batteriet løber tør for strøm, vil lysstyrken være begrænset til de to laveste niveauer. 

C C

D
C. Batterimåler (ladningsniveau)
D. Batterimålerknap

 ! Hvis et batteri efterlades i hylsteret, vil det langsomt løbe tør for strøm.
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Samling og funktion
Opladning af batteri
 Din BFWTM DaymarkTM vil blive leveret med en af to versioner af batteriopladere, vist nedenfor.  
Regulær størrelse til venstre, og Mini til højre.

AA
A. Opladningsindikator (se tabellen nedenfor)*

Opladningsindikator*
Grønt blinkende lys Batteriet er under opladning
Grønt vedvarende lys Batteriet er helt opladet
Rødt blinkende lys Der er sket en fejl under opladning

1. Sæt AC-ledningen (D) ind i spændingsforsyningen (C).
2. Spændingsforsyningen (C) kobles til batteriopladeren (B).
3. Batteriet skal oplades helt inden brug, for at opnå den længste batteritid. Når batteriet er helt opladet, 

fjernes det fra opladeren (B).
D

B

C

B. Batterioplader
C. Spændingsforsyning
D. Opladerens vekselspændingsledning
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Samling og funktion
Samling af forbindelsesled

A

B

C D

E

F

G H

A. Pandebånd (den klassiske version er vist)
B. Pandelampe
C. Bolt
D. Nitte
E. Spændskive X 2
F. Sætskrue
G. Skruetrækker med lige kærv
H. Unbraconøgle

 ! DU MÅ IKKE bruge gevindlim i samlingen. Kan forårsage skader på samlingen, som ikke kan udbedres, 
hvilket kan føre til farlige situationer



13

Samling og funktion
Sådan fjernes pandelampen

1. Brug Unbrakonøglen og stjerneskruetrækkeren til at løsne bindingen.

2. Anvend den ligekærvede skruetrækker og stjerneskruetrækkeren til at skrue bindingen af.
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Samling og funktion
Sådan monteres pandelampen

3. Sæt samlingen i gaflen.

4. Orienter spændeskivernes konkave side mod gaflen på ydersiden af gaflen.
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Samling og funktion
5. Sæt nitten gennem den venstre side af gaflen.

6. Skru bolten ind i den højre side af gaflen, og stram bindingen med den ligekærvede skruetrækker  
og stjerneskruetrækkeren.



16

Samling og funktion
7. Placer sætskruen inde i nitten og stram den med Unbrakonøglen og stjerneskruetrækkeren.
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Rengøring og vedligeholdelse
Pandelampe

1. Rengør DaymarkTM-komponenterne med en spritserviet.
2. Brug kun en linseklud eller linsepapir på overfladen af den optiske linse.
3. Brug komprimeret luft til at fjerne alle støvansamlinger.

 ! DER MÅ IKKE hældes rengøringsvæske direkte på overfladen af DaymarkTM

 ! DER MÅ IKKE anvendes nogen steriliseringsteknik eller rengøringsprocedure, der anvender kraftig 
varme eller fugtighed, da det vil beskadige udstyret

 ! Optikken MÅ ALDRIG nedsænkes i nogen form for væske

Bemærk: Hvis nogen af delene af systemet beskadiges ved at bruge forkerte rengøringsmidler eller en forkert 
rengøringsprocedure, annulleres alle garantier.
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Specifikationer
Klassifikation
Klassifikation & Type Klasse I: Medicinsk udstyr, generelt medicinsk udstyr 

hvad angår brand og mekaniske farer

Miljø
Funktion 15 °C til 26,7 °C
Opbevaring 0 °C til 40 °C
Relativ luftfugtighed 45 % - 75 %
Tryk/højde over havet 860 - 1,060 hPa/2.000 m

Ydeevne
Størrelse af oplysningsspot 4” diameter
Spotkontrol Iris, mekanisk kontrol
Batteriets levetid i forhold til lysstyrkeniveau 25 timer ved 15.000 lux (niveau 1)

12 timer ved 30.000 lux (niveau 2)
9 timer ved 40.000 lux (niveau 3)
7 timer ved 50.000 lux (niveau 4)
5 timer ved 60.000 lux (niveau 5)

Farve temperatur ~5000 K CCT
Farvegengivelsesindeks (CRI) 78

Mekanisk
Pandelampe Hylster med batteri
LxBxH 2,25” x 1,25” x 3,25” LxBxH 4,75” x 3” x 1,375”
Vægt 25 g Vægt 225 g

Elektrisk
Maks. elektrisk klassifikation af udstyr 14,4 V, 2 A
LED Opladning (Regulær & Mini)
Indgangsspænding 3-3,5 VDC Indgangsspænding 24 VDC, 2,5A
Indgangseffekt 8 Watt maks. Udgangsspænding 11,25-14,4 VDC, 2,0 A
Levetid af lampe 10.000+ timer Ledning (IEC 60320) Maksimal længde 10 fod
Hylster Batteri
Indgangsspænding 14,4 VDC Udgangsspænding 14,0 V
indgangseffekt 45 Wh Kapacitet 3,2 Ah
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Elektromagnetisk kompatibilitet
Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr

Vejledning og producentens erklæring-elektromagnetiske emissioner
DaymarkTM er beregnet til at blive anvendt i de elektromagnetiske omgivelser angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af DaymarkTM 

skal sikre, at det anvendes i sådanne omgivelser

Immunitetstest IEC 60601 
testniveau Overholdelsesniveau Vejledning i elektromagnetiske omgivelser

Udført  
RF IEC 
61000-4-6

Udstrålet  
RF IEC 
61000-4-3

3 Vrms 150 kHz -  
80 MHz

3 V/meter 80 MHz - 
2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m fra 30 MHz 
til 1 GHz, 3 V/m 
for 1 GHz til  
25 GHz; (1000 Hz 
80 % moduleret 
testsignal)

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr må ikke bruges  
nærmere ved nogen af delene fra DaymarkTM, herunder ledninger,  
end den anbefalede afstand beregnet fra ligningen for applikation  
til senderfrekvens.

Anbefalet afstand:

Batteridrevet udstyr

d = 1,17√P

d = 1,17√P 80 MHz til 800 MHz

d = 2,23√P 800 MHz til 2,5 GHz

P er den maksimale klassifikation for udgangseffekt for senderen  
i Watt (W) i henhold til producenten af senderen, og d er den 
anbefalede afstand i meter (m). 
Feltstyrker fra stationære RF-transmittere, som bestemt ved  
en elektromagnetisk undersøgelse af området (1), skal være  
mindre end overholdelsesniveauet for hvert frekvensinterval (2).
Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr mærket med det 
følgende symbol: 
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Elektromagnetisk kompatibilitet

BEMÆRK 1: Ved 80 MHz gælder afstanden for det højere frekvensinterval.
BEMÆRK 2: Disse retningslinjer er ikke altid gældende. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og tilbagekastning  
fra overflader, ting og mennesker.
(1) Feltstyrker fra stationære sendere, såsom basisstationer for (mobile/trådløse) radiofrekvens-telefoner og mobile radioer  
på landjorden, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og TV-udsendelser kan ikke teoretisk forudsiges med nøjagtighed.  
For at vurdere de elektromagnetiske omgivelse fra stationære RF-sendere, skal der overvejes at udføre en elektromagnetisk 
undersøgelse af området. Hvis de målte feltstyrker på det område, hvor DaymarkTM anvendes, overstiger det relevante RF-
overholdelsesniveau ovenfor, skal DaymarkTM overvåges for at sikre en normal funktion. HVIS der observeres en unormal  
funktion, kan det være nødvendigt at tage flere foranstaltninger, som f.eks. at reorientere eller flytte DaymarkTM.
(2) Over frekvensintervallet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være under 3 V/m.

Anbefalede afstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og DaymarkTM

DaymarkTM er beregnet til at blive anvendt i elektromagnetiske omgivelser, hvor RF-stråleforstyrrelser kontrolleres. Kunden eller 
brugeren af DaymarkTM kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand fra 
bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og DaymarkTM, som anbefalet nedenfor, i henhold til den maksimale  
udgangseffekt af kommunikationsudstyret.
Klassificer maksimal  
udgangseffekt af sender

Afstand i henhold til frekvensen af senderen i meter

W 150 kHz til 80 MHz

d = 1,17 P

80 MHz til 800 MHz

d = 1,17 P

800 MHz til 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
For sendere klassificeret ved en maksimal udgangseffekt, som ikke er angivet ovenfor, kan den anbefalede afstand, d, i meter (m) 
estimeres ved at anvende ligningen, der gælder for frekvensen af senderen, hvor P er den maksimale klassifikation af udgangseffekten 
af senderen i Watt (W) i henhold til producentens angivelser.
BEMÆRK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder afstanden for det højere frekvensinterval.
BEMÆRK 2: ISM (industrielle, videnskabelige (scientific) og medicinske) frekvensområder fra 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz  
til 6,795 MHz, 13,553 MHz til 13,567 MHz, 26,957 MHz til 27,283 MHz og 40,66 MHz til 40,70 MHz.
BEMÆRK 3: En ekstra faktor på 10/3 er blevet indbygget i formlen, som anvendes til at beregne den anbefalede afstand for sendere 
i ISM-frekvensområderne fra 150 kHz og 80 MHz, og i frekvensområderne fra 80 MHz til 2,5 GHz for at reducere sandsynligheden 
for, at mobilt/bærbart kommunikationsudstyr kan give interferens, hvis det utilsigtet bringes ind på patientområderne.
BEMÆRK 4: Disse retningslinjer er ikke altid gældende. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og tilbagekastning fra 
overflader, ting og mennesker.
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Elektromagnetisk kompatibilitet
Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk immunitet

DaymarkTM er beregnet til at blive anvendt i de elektromagnetiske omgivelser angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af DaymarkTM 
skal sikre, at det anvendes i sådanne omgivelser

Immunitetstest IEC 60601 testniveau Overholdelsesniveau Elektromagnetiske omgivelser - vejledning

Elektrostatisk  
afladning (ESD)

IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakt
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,  
± 15 kV luft

IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakt
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,  
± 15 kV luft

Gulve skal være af træ, cement eller keramiske 
fliser. Hvis gulvene er belagte med syntetiske 
materialer, skal den relative luftfugtighed være 
mindst 30 %. Brugeren af (DaymarkTM) skal 
undgå situationer, som kan føre til for kraftig 
elektrostatisk afladning.

Udstrålet RF-
elektromagnetisk felt

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 % AM ved 1 kHz

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 % AM ved 1 kHz

Bestrålede RF-niveauer skal være de samme 
som for typiske kommercielle områder eller 
hospitalsomgivelser

Nærhedsfelter 
fra trådløst RF-
kommunikationsudstyr

IEC 61000-4-3

Se tabel 9 på side 22.

IEC 61000-4-3

Se tabel 9 på side 22.

Trådløst RF-kommunikationsudstyr  
må ikke bruges nærmere end 30 cm  
på DaymarkTM. 

Electrical Fast 
Transient/burst

IEC 61000-4-4

± 2 kV for 
strømforsyningsledninger
100 kHz repetitionsfrekvens

IEC 61000-4-4

± 2 kV for 
spændingsforsyningsledninger
100 kHz repetitionsfrekvens

Kvaliteten af hovedstrømforsyningen 
skal være de samme som for 
typiske kommercielle områder eller 
hospitalsomgivelser

Spændingsstød

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV ledning(er) 
til ledning(er)
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
ledning(er) til jording

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV ledning(er) 
til ledning(er)
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
ledning(er) til jording

Kvaliteten af hovedstrømforsyningen skal 
være de samme som for typiske kommercielle 
områder eller hospitalsomgivelser

Konduktionsforstyrrelser 
induceret af
RF-felter

IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz - 80 MHz
6 V i ISM-frekvensbånd  
fra 0,15 MHz til 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz

IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz - 80 MHz
6 V i ISM-frekvensbånd  
fra 0,15 MHz til 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz

Kvaliteten af hovedstrømforsyningen skal 
være de samme som for typiske kommercielle 
områder eller hospitalsomgivelser

Spændingsfald,  
korte afbrydelser  
og spændingsvariationer 
i spændingsforsyningens 
indgangsledninger

IEC 61000-4-11

0 % UT, 0,5 cyklus
Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° og 315°

0 % UT; 1 cyklus
og
70 % UT; 25/30 cyklusser
Enkelt fase: ved 0°

0 % UT; 250/300 cyklus

IEC 61000-4-11

0 % UT, 0,5 cyklus
Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° og 315°

0 % UT; 1 cyklus
og
70 % UT; 25/30 cyklusser
Enkelt fase: ved 0°

0 % UT; 250/300 cyklus

Kvaliteten af hovedstrømforsyningen skal være 
den samme som for typiske kommercielle 
områder eller hospitalsomgivelser
Hvis brugeren af DaymarkTM har behov 
for at fortsætte under strømafbrydelser 
anbefales det, at DaymarkTM forsynes  
med strøm fra en strømkilde der ikke  
kan afbrydes, eller et batteri.

BEMÆRK UT er vekselstrømforsyningen inden applikation af testniveauet.



22

Elektromagnetisk kompatibilitet
Vejledning og producentens erklæring-elektromagnetiske emissioner

DaymarkTM er beregnet til at blive anvendt i de elektromagnetiske omgivelser angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af DaymarkTM 
skal sikre, at det anvendes i sådanne omgivelser

Emissionstest IEC 60601 testniveau Overholdelsesniveau Elektromagnetiske omgivelser - vejledning

RF-emissioner
CISPR 11

Gruppe 1 Gruppe 1

DaymarkTM anvender kun RF-energi til den interne 
funktion. Derfor er RF-emissioner fra udstyret meget 
lave, og det er ikke sandsynligt, at de forårsager 
interferens med elektronisk udstyr i nærheden.

RF-emissioner
CISPR 11 Klasse A Klasse A

DaymarkTM er egnet til alle andre faciliteter 
end husstande og faciliteter tilsluttet offentlige 
lavspændings-strømforsyninger, som forsyner 
bygninger der anvendes til ikke kommercielle 
formål.

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2

Klasse A Klasse A
Spændingsudsving/
flimmer-emissioner
IEC 61000-3-3

Overholder Overholder

BEMÆRK EMISSIONS-karakteristika for dette udstyr gør det egnet til at blive brugt i industriområder og på hospitaler (CISPR 11 
klasse A). Hvis det anvendes i beboelsesområder (hvor der normalt kræves CISPR 11 klasse B), kan det hænde, at dette udstyr ikke 
giver tilstrækkelig beskyttelse af radiofrekvent kommunikationsservice. Det kan være nødvendigt, at brugeren tager foranstaltninger  
for at nedsætte risikoen, som f.eks. at flytte eller reorientere udstyret.

Tabel 9 - Testspecifikationer for Enclosure Port Immunity til trådløst RF-kommunikationsudstyr
Testfrekvens 

(MHz)
Bånd (MHz) Service Modulering Maksimal effekt 

(W)
Afstand (m) Immunity-

testniveau (V/m)

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

450 430 - 470 GMRS 460, 
FRS 460

FM 
± 5 Hz afvigelse

1 kHz sin
2 0,3 28

710
704 - 787 LTE-bånd 13, 17 Pulsmodulering

217 Hz 0,2 0,3 9745
780
810

800 - 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,

CDMA 850,
LTE-bånd 5

Pulsmodulering
18 Hz 2 0,3 28

870
930

1720

1700 - 1990

GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,

DECT,
LTE-bånd 1, 3,
4, 25, UMTS

Pulsmodulering
217 Hz 2 0,3 28

1845
1970

2450 2400 - 2570

Bluetooth,
WLAN,

802,11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-bånd 7

Pulsmodulering
217 Hz 2 0,3 28

5240
5100 - 5800 WLAN 802.11 a/n Pulsmodulering

217 Hz 0,2 0,3 95500
5785
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Fejlfinding og service
Symptom Muligt problem Løsning

Intet lys-output

Batteriet er løbet tør for strøm Genoplad batteriet
Batteriet virker ikke Send batteriet til reparation

Pandelampen overopheder Rengør pandelampen og fjern 
forhindringer

Kontrolenheden er i stykker Send kontrolenheden til reparation

Lysniveauet kan  
ikke ændres

Kontrolenheden er i stykker Send kontrolenheden til reparation

Lavt lys-output

LED'et er ved at være opbrugt Send pandelampen til reparation
Kontrolenheden er indstillet  
til et lavt niveau Øg niveauet på kontrolenheden

Linsen er snavset Rengør linsen i henhold til 
anvisningerne i denne manual

Pandelampen bliver meget varm Rengør pandelampen  
og fjern forhindringer

Batteriladningen er kritisk lav Genoplad batteriet

Garanti og service

Garanti mod produktionsfejl gælder for de følgende komponenter af Daymark™ under normal brug i et (1)  
år fra salgsdatoen fra Long Island Technology Group (inkluderer dele og arbejdskraft).
• LED-optik
• Pandebånd
• Montering af samling

Garantien gælder ikke produkter, der beskadiges på følgende måde:
• Uheld, forkert brug, misbrug eller hvis der udføres ændringer
• Servicering af uautoriserede personer
• Brug med uautoriseret tilbehør

Long Island Technology Group forbeholder sig i alle tilfælde ret til at bestemme årsagen til alle fejlfunktioner, 
og vil selv skønne, i hvilket omfang skaden og/eller reparationerne dækkes under denne garanti.

Send alle forespørgsler til:
Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
USA
www.litgp.com
support@litgp.com
Tlf.: +1 (631)-270-4463
Fax: +1 (631)-414-7078

Obelis s.a.
Blvd Géné ral Wahis 53
1030 Bruxelles, Belgien
Tlf.: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32)2.732.60.03

E-mail: 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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