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Symbolien kuvaukset
Long Island Technology Groupin kamerassa voi esiintyä seuraavia tärkeitä symboleja. Pyydämme huomioimaan 
niiden merkitykset.

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

Yhdenmukaisuuden CE-merkintä osoittaa, että tämä tuote noudattaa EU-direktiiviä 93/42/
EY lääkinnällisistä laitteista ja direktiiviä 2002/95/EY tiettyjen vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

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

Lisätietoa tuotteesta on tässä käyttöoppaassa.

KOSKEE VAIN SÄHKÖISKUA, TULIPALOA JA MEKAANISIA VAAROJA
IEC 60601-1, 3. painos; IEC 60601-1-2, 4. painos,

ANSI/AAMI E-S60601-1 (2005), CAN/CSA-C22.2 nro 60601-1 (2008)
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Varoitukset ja varotoimet
Tämän tuotteen käyttäjillä on oltava perusteellinen asianmukaisten lääkinnällisten toimenpiteiden koulutus. 
Heidän on myös luettava ja ymmärrettävä tämän kameran ja kaikkien sen kanssa käytettävien  
laitteiden käyttöoppaat.

 ! Lue ja ymmärrä laitteen käyttöopas ennen laitteen käyttämistä.

 ! EI SAA käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut.

 ! Vältä pitkäkestoista, käytönaikaista kosketusta kameran kanssa, sillä se voi olla kuuma.

 ! Standardi työskentelyetäisyys on vähintään 40 cm (16 tuumaa). Ole varovainen, kun käytät 
pienemmällä etäisyydellä.

 ! Käytä Pharos HDTM-laitetta vain BFWTM/Long Island Technology GroupTM -tuotteiden tai -lisävarusteiden 
kanssa.

 ! ÄLÄ altista Pharos HDTM-laitetta voimakkaille iskuille, jotka sisältävät mutta jotka eivät rajoitu laitteen 
pudottamiseen lattialle.

 ! ÄLÄ käytä tätä laitetta muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen.

 ! ÄLÄ muunna tätä laitetta.

 ! ÄLÄ avaa laitetta. Laitteen sisällä ei ole huollettavia osia.

 ! Vain valtuutetut henkilöt saavat käyttää Pharos HDTM-laitetta.

 ! ÄLÄ upota tätä laitetta tai mitään sen osaa nesteeseen.

 ! Laitteen pinoaminen toisen laitteen päälle tai asettaminen toisen laitteen lähelle voi vaikuttaa 
negatiivisesti sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimustenmukaisuuteen.

 ! Käytä vain videon ulostulolaitteita, joiden on testeissä todettu noudattavan matalajännitemääräyksiä 
(IEC 60950 tai IEC 60601-1). Jos näin ei toimita, se voi johtaa järjestelmän suorituskyvyn 
heikkenemiseen ja sääntöjen noudattamatta jättämiseen.

 ! KÄYTÄ VAIN osia ja lisävarusteita, jotka on lueteltu tämän oppaan sivulla 5. Jos näin ei toimita, se 
voi johtaa järjestelmän suorituskyvyn heikkenemiseen, toiminnan turvallisuuden vähenemiseen, 
negatiivisiin vaikutuksiin sähkömagneettisessa yhteensopivuudessa, sekä sääntöjen noudattamatta 
jättämiseen ja takuun raukeamiseen.
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Varoitukset ja varotoimet
Käyttötarkoitus
 Pharos HDTM -kirurginen teräväpiirtokamera on laite, joka on suunniteltu tuottamaan 
teräväpiirtovideokuvaa kirurgisen valon valaisemasta alueesta. Kuva on tarkoitettu käytettäväksi kirurgin 
näkökulmasta nähdyn kirurgisen kentän etätarkkailuun. Yksikössä on lähtöliittimet, jotka mahdollistavat kuvan 
näyttämisen etämonitoreissa tai liittämisen videolähetysjärjestelmään, jonka avulla kuvaa voidaan näyttää 
etäsijainneissa. Suunniteltu käyttöympäristö on ammattimainen terveydenhuolto.
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Yleiskatsaus

Järjestelmän kuvaus
 Pharos HDTM -kirurginen teräväpiirtokamerajärjestelmä on asennettu otsapantaan. Yksikkö koostuu 
kestävästä muovikotelosta, jossa on tarkka alumiininen linssin pidikejärjestelmä ja lasiset heijastamattomat 
pinnoitetut linssit sekä 1080p 60 Hz:n CMOS-teräväpiirtovideokamera. Kameran linssi on suunniteltu 
”periskooppi”-kokoonpanoksi, joten linssi sijaitsee täsmälleen optiikan keskellä. Tällä varmistetaan, että 
kameran luoma kuva kohdistetaan kirurgin näkölinjan kanssa ja videokuva on täsmälleen sama, kuin mitä 
kirurgi näkee. Laite on nivelletty otsapantaan, minkä ansiosta kameraa voidaan kääntää vasemmalle ja oikealle 
kohdistuksen helpottamiseksi. 

Laite liitetään otsapantaan, jonka avulla lääketieteen ammattilainen voi pitää kameraa päässään. Otsapannan 
kiinnitysjärjestelmää voidaan säätää, jotta se tuntuu miellyttävältä. Kameran paikkaa voidaan säätää niin, että 
se on käyttäjän silmien välissä. Laite mahdollistaa myös kameran tarkennuksen säätämisen yksinkertaisesti 
kiertämällä tarkennuksen säätölinssiä. Katso tietoja Pharos HDTM-laitteen käytöstä hyväksyttyjen 
lisävarusteiden kanssa Pharos HDTM-lisävarusteiden oppaasta.

AB

C

D

E

A. Pharos HDTM-kamera
B. Kamerajohto 
C. Ohjausyksikkö
D. Verkkovirtajohto 
E. Pharos HDTM-otsapanta
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Kokoaminen ja toiminta
Kamera

A

C
B

A. Kameran periskooppi
B. Tarkennuksen säädin
C. Kiinnitysvarsi

Kameran käyttö:
1. Kameraa voidaan kääntää hieman vasemmalle ja oikealle kameran kohdistuksen helpottamiseksi.
2. Kiinnitysvartta (C) voidaan säätää pystysuuntaista kohdistusta ja sijainnin säätämistä varten.
3. Kameran tarkennusta voidaan säätää kiertämällä tarkennuksen säädintä (B).
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Kokoaminen ja toiminta
Pharos HDTM-otsapanta

A
B

C

C

A. Takin klipsi
B. Otsapannan kiristysnupit
C. Otsapannan etuosan säätönupit

Käyttöohjeet:
1. Käännä otsapannan kiristysnuppeja (B) säätääksesi otsapannan istuvuutta.
2. Löysää otsapannan etuosan säätönuppeja (C) nostaaksesi tai laskeaksesi pannan etuosaa.
3. Kiinnitä takin klipsi (A) kamerajohdon tukemiseksi ja jotta johto ei joutuisi lattialle.
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Kokoaminen ja toiminta
Asennus

H

F

G

A B

C

E

D

Käyttöohjeet:
1. Liitä kamerajohto (A) Pharos HDTM-laitteesta ohjausyksikköön (D).
2. Liitä verkkovirtajohdon (E) naaraspää ohjausyksikön (D) verkkovirtaporttiin (H).
3. Liitä verkkovirtajohdon (E) urospää verkkovirtalähtöön.
4. Käännä päävirtakytkin päällä-asentoon verkkovirtajohdon portissa (H).
5. Liitä ohjausyksikön (D) videolähtö (F tai G) tallennuslaitteeseen tai monitoriin.
6. Tässä vaiheessa kameran kuvan pitäisi näkyä näytöllä. Jos kuvaa ei näy, siirry vianmäärityssivulle 21.

A. Kamerajohto
B. Videojohto
 HDMI (kuvassa)
 SDI (ei kuvassa)
C. Kamerajohdon liitin
D. Ohjausyksikkö

E. Verkkovirtajohto
F. HDMI-lähtö
G. SDI-lähtö
H. Verkkovirtaportti
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Kokoaminen ja toiminta
Kameran ohjausyksikkö

 

 A

B

C

D

E

F

G

H

Etupaneelin säätimet:
1. Liitä kamerajohto kamerajohdon liittimeen (H).
2. Paina virtakytkintä (A) ja käynnistä Pharos HDTM, jolloin LED-merkkivalo muuttuu vihreäksi.
3. Kamera valkotasapainotetaan, kun valkotasapainopainiketta (F) painetaan. Suuntaa kamera valkoiselle 

pinnalle, kun valkotasapainon merkkivalo (G) vilkkuu.
4. Kun kamera on valkotasapainotettu, valkotasapainon merkkivalo (G) palaa kiinteänä.
5. Zoomaa sisään (B)- tai zoomaa ulos (C) -painikkeiden painaminen zoomaa kuvaan tai ulos kuvasta.
6. Lisää kirkkautta (D)- tai vähennä kirkkautta (E) -painikkeiden painaminen lisää tai vähentää  

videon kirkkautta. 
7. Paina virtakytkintä (A) uudelleen ja sammuta Pharos HDTM, jolloin LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi.

HUOMAUTUS: Ohjausyksikkö sammuu, jos kameraa ei ole liitetty.

A. Virtakytkin
B. Zoomaa sisään
C. Zoomaa ulos
D. Lisää kirkkautta

E. Vähennä kirkkautta
F. Valkotasapaino
G. Valkotasapainon merkkivalo
H. Kamerajohdon liitin
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Kokoaminen ja toiminta
Kokoaminen

A

B
C D

E

F G H

A. Otsapanta
B. Pharos HDTM

C. Pultti
D. Holkki
E. Tiivisterengas
F. Asetusruuvi
G. Tasapäämeisseli
H. Kuusiokoloavain

 ! ÄLÄ käytä kokoamisessa kierrelukitetta. Voi aiheuttaa liitäntään peruuttamatonta vahinkoa, joka voi 
johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
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Kokoaminen ja toiminta
Otsavalon poistaminen

1. Vapauta kiinnitys käyttämällä kuusiokoloavainta ja Phillips-ruuvimeisseliä.

2. Avaa kiinnitys käyttämällä tasapäämeisseliä ja Phillips-ruuvimeisseliä.



12

Kokoaminen ja toiminta
Otsavalon asentaminen

3. Aseta tiivisterengas liitännän molemmille puolille, kovera puoli kohti liitäntää.

4. Aseta liitäntä ja tiivisterenkaat haarukkatangon väliin.
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Kokoaminen ja toiminta
5. Aseta holkki haarukkatangon oikealta puolelta.

6. Kierrä pultti haarukkatangon vasemmalle puolelle ja kiristä kiinnitysholkki käyttämällä tasapäämeisseliä ja 
Phillips-ruuvimeisseliä.
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Kokoaminen ja toiminta
7. Aseta asetusruuvi holkin sisään ja kiristä se kuusiokoloavaimella ja Phillips-ruuvimeisselillä.
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Puhdistaminen ja kunnossapito
Kamera ja ohjausyksikkö

1. Puhdista Pharos HDTM-järjestelmän osat alkoholipyyhkeellä.
2. Käytä optisen linssin pinnan puhdistamiseen vain linssiliinaa tai linssipaperia.
3. Poista mahdollisesti kerääntynyt pöly paineilmalla.
4. Puhdista ohjausyksikkö alkoholipyyhkeillä.

 ! ÄLÄ kaada puhdistusliuosta suoraan Pharos HDTM-laitteen pinnalle.

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

 ! Optiikkaa EI SAA KOSKAAN upottaa mihinkään nesteeseen.

HUOMAUTUS. Minkä tahansa järjestelmän osan vaurioittaminen virheellisillä puhdistusaineilla tai 
puhdistusmenetelmillä mitätöi kaikki takuut.
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Tekniset tiedot
Luokitus
Luokitus ja tyyppi Luokan I lääkinnällinen lisävaruste, yleinen 

lääkinnällinen laite koskien tulipaloa ja  
mekaanisia vaaroja.

Mekaaniset tiedot
Kamera
PxLxK
Paino

7,62 x 3,18 x 6,35 cm (3,00” x 1,25” x 2,50”)
60 g

Pharos HDTM-ohjausyksikkö
PxLxK
Paino

10,16 x 22,86 x 15,24 cm (4,00” x 9,00” x 6,00”)
1,25 kg

Sähköiset tiedot
Kamera
Tulojännite 5 V tasavirta
Tuloteho 5 W maksimi
Pharos HDTM-ohjausyksikkö
Tulojännite 110/240 V verkkovirta 50 – 60 Hz
Tuloteho 30 W maksimi

Ympäristö
Käyttö 15,5 °C (60 °F) – 26,7 °C (80 °F)
Varastointi 0 °C (32 °F) – 40 °C (104 °F)
Suhteellinen kosteus 45–75 %
Paine/korkeus merenpinnasta 860–1060 hPa/2000 m

Videolähtö
Resoluutio 1920 x 1080 (1080p)
Kuvataajuus 60 
Liitännät HDMI, SDI
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Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Kannettavat ja matkaviestintäradiotaajuuslaitteet voivat vaikuttaa lääkinnälliseen sähkölaitteistoon

Ohje ja valmistajan ilmoitus - sähkömagneettiset päästöt
Pharos HDTM-järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Pharos HDTM-

järjestelmän omistajan tai käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään kyseisessä ympäristössä.

Häiriönsietotesti IEC 60601 -testitaso Yhdenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö – ohje

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 matkaviestintäradiotaajuuslaitteita ei pidä 
käyttää suositeltua etäisyyttä lähempänä Pharos HDTM-
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 = 2,23 √P 800 MHz – 2,5 GHz

P = lähettimen enimmäisteholuokitus watteina (W) lähettimen 
valmistajan mukaan ja d = suositeltu etäisyys metreinä (m). 
Kiinteiden radiotaajuuslaitteiden sähkömagneettisen 
kartoituksen (1) mukaisten kenttätaajuuksien pitäisi olla alle 
määräystenmukaisuustason kullakin taajuusalueella (2).
Häiriötä saattaa ilmetä seuraavilla symboleilla merkittyjen 
laitteiden läheisyydessä: 
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Sähkömagneettinen yhteensopivuus
HUOMAUTUS 1: 80 MHz:n taajuuksilla on käytettävä korkeamman taajuusalueen etäisyyksiä.
HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettiseen etenemiseen vaikuttavat 
rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama vaimentuminen 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 sähkömagneettista testausta. Jos 
Pharos HDTM-järjestelmän käyttöympäristöstä mitattu kenttävahvuus ylittää yllä annetun soveltuvan radiotaajuustason, Pharos 
HDTM-järjestelmää on tarkkailtava normaalin toiminnan varmistamiseksi. JOS toiminta ei ole normaalia, voidaan tarvita lisätoimia, 
esimerkiksi Pharos HDTM-järjestelmän suunnan tai sijainnin muuttaminen.
(2) Yli 150 kHz – 80 MHz:n taajuusalueella kenttävahvuuksien pitäisi olla alle 3 V/m.

Kannettavien ja radiotaajuutta käyttävien matkaviestintälaitteiden ja Pharos HDTM-järjestelmän välinen suositeltu etäisyys
Pharos HDTM-järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa radiotaajuussäteilyhäiriöt on 
hallittu. Pharos HDTM-järjestelmän omistaja tai käyttäjä voi estää sähkömagneettista häiriötä pitämällä kannettavat ja radiotaajuutta 
käyttävät matkaviestintälaitteet (lähettimet) minimietäisyydellä Pharos HDTM-järjestelmästä alla annettujen suositusten ja lähettimen 
enimmäisantotehon mukaisesti.
Lähettimen 
enimmäisantotehon luokitus

Etäisyys lähettimen taajuuden mukaisesti metreinä ilmaistuna

W 150 kHz – 80 MHz

d = 1,17 P

80 MHz – 800 MHz

d = 1,17 P

800 MHz – 2,5 GHz

d = 2,23 P
,01 0,12 0,12 0,23
,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
Jos lähettimen enimmäisantotehoa ei ole lueteltu yllä olevassa taulukossa, suositeltu etäisyys d metreinä ilmaistuna (m) voidaan 
arvioida lähettimeen soveltuvasta yhtälöstä, jossa P on lähettimen enimmäisantotehoasetus watteina (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 40,66 MHz – 40,70 MHz.
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. Sähkömagneettiseen etenemiseen vaikuttavat 
rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama vaimentuminen ja heijastus.
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Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Ohje ja valmistajan ilmoitus - sähkömagneettinen häiriönsieto

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

Häiriönsietotesti IEC 60601 -testitaso Yhdenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö - ohje
Radiotaajuussäteilyn 
sähkömagneettinen 
kenttä ja 
läheisyyskentät 
langattomista 
radiotaajuutta 
käyttävistä 
viestintälaitteista

IEC 61000-4-3

Säteilty: 80 MHz – 2700 MHz 
3 V/m:ssä

IEC 61000-4-3

Säteilty: 80 MHz – 2700 
MHz 3 V/m:ssä

Säteillyn radiotaajuuden tason on 
oltava tyypilliselle kaupalliselle tai 
sairaalaympäristölle sopivaa.

Radiotaajuuskenttien 
aiheuttamat johdetut 
häiriöt

IEC 61000-4-6

Johdettu: 150 kHz – 80 MHz 
3 Vrms:ssä ISM-kaistan 
ulkopuolella, 6 Vrms ISM-
kaistalla

IEC 61000-4-6

Johdettu: 150 kHz – 80 MHz 
3 Vrms:ssä ISM-kaistan 
ulkopuolella, 6 Vrms ISM-
kaistalla

Verkkovirran laadun on oltava tyypilliselle 
kaupalliselle tai sairaalaympäristölle sopivaa.

Sähköstaattinen 
purkaus (ESD)

IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakti
± 15 kV ilma

IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakti
± 15 kV ilma

Lattioiden on oltava puuta, betonia tai 
keraamista laattaa. Jos lattia on synteettistä 
materiaalia, suhteellisen kosteuden on oltava 
vähintään 30 %. Pharos HDTM-järjestelmän 
käyttäjän tulee välttää tilanteita, jotka voivat 
aiheuttaa runsasta sähköstaattista purkausta.

Nopea sähköinen 
transientti/purske

IEC 61000-4-4

± 2 kV – virtalähdelinjat
± 1 kV – syöttö-/ulostulolinjat

IEC 61000-4-4

± 2 kV – virtalähdelinjat
± 1 kV – syöttö-/
ulostulolinjat

Verkkovirran laadun on oltava tyypilliselle 
kaupalliselle tai sairaalaympäristölle sopivaa.

Yliaalto

IEC 61000-4-5

± 1 kV linjasta linjaan
± 2 kV linjasta maahan

IEC 61000-4-5

± 1 kV linjasta linjaan
± 2 kV linjasta maahan

Verkkovirran laadun on oltava tyypilliselle 
kaupalliselle tai sairaalaympäristölle sopivaa.

Jännitteen 
pudotukset, lyhyet 
katkokset ja 
jännitteen vaihtelut 
syöttölinjoissa

IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 %:n pudotus – 
UT) 0,5 jakson ajan
40 % UT (60 %:n pudotus – 
UT) 5 jakson ajan
70 % UT (30 %:n pudotus – 
UT) 0,5 jakson ajan
< 5 % UT (>95 %:n pudotus – 
UT) 5 sek ajan

IEC 61000-4-11

<5% UT (>95 %:n pudotus – 
UT) 0,5 jakson ajan
40 % UT (60 % %:n pudotus 
– UT) 5 jakson ajan
70 % UT (30 %:n pudotus – 
UT) 0,5 jakson ajan
< 5 % UT (>95 %:n pudotus 
– UT) 5 sek ajan

Verkkovirran laadun on oltava tyypilliselle 
kaupalliselle tai sairaalaympäristölle 
sopivaa. Jos Pharos HDTM-järjestelmän 
käyttäjä tarvitsee jatkuvaa käyttöä 
virtakatkosten aikana, suosittelemme että 
Pharos HDTM-järjestelmään syötetään virta 
keskeytymättömästä virransyöttölähteestä  
tai akusta.

Virtataajuuden 
(50/60 Hz) 
magneettikenttä

IEC 61000-4-8

30 A/m

IEC 61000-4-8

30 A/m

Virtataajuuden magneettikenttien on oltava 
tasolla, joka vastaa tyypillisten kaupallisten 
tai sairaalaympäristöjen tasoja.

HUOMAUTUS: UT on verkkovirran jännite ennen testitason soveltamista.
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Sähkömagneettinen valmius
Ohje ja valmistajan ilmoitus - sähkömagneettiset päästöt

Pharos HDTM-järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Pharos HDTM-
järjestelmän omistajan tai loppukäyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään kyseisessä ympäristössä.

Päästötesti IEC 60601 -testitaso Yhdenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö - ohje

Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11

Ryhmä 1 Ryhmä 1

Pharos HDTM-järjestelmä käyttää 
radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen 
toimintaansa. Tästä syystä sen 
radiotaajuuspäästöt ovat erittäin alhaiset eivätkä 
todennäköisesti aiheuta häiriötä läheisyydessä 
oleviin elektronisiin laitteisiin.

Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11 Luokka A Luokka A

Pharos HDTM-järjestelmä soveltuu 
käytettäväksi kaikissa laitoksissa lukuun 
ottamatta kotitalouksia ja laitoksia, jotka on 
liitetty suoraan julkiseen alhaisen jännitteen 
virtaverkostoon, joka toimittaa virtaa 
kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin rakennuksiin.

Harmoniset päästöt
IEC 61000-3-2

Luokka A Luokka A
Jännitevaihtelut/
välkyntä
IEC 61000-3-3

Yhdenmukainen Yhdenmukainen

HUOMAUTUS Tämän laitteen PÄÄSTÖJEN ominaisuudet omat sellaiset, että se soveltuu käytettäväksi teollisuusalueilla 
ja sairaaloissa (CISPR 11 luokka A). Jos sitä käytetään asuinympäristössä (johon yleensä vaaditaan CISPR 11 luokka B 
-vaatimustenmukaisuutta), tämä laite ei ehkä tarjoa riittävää suojaa radiotaajuisille tietoliikennepalveluille. Käyttäjän pitää 
mahdollisesti ryhtyä lieventäviin toimenpiteisiin esimerkiksi sijoittamalla tai suuntaamalla laite uudelleen.
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Vianmääritys ja huolto
Vianmääritys

Oire Mahdollinen ongelma Ratkaisu

Ei videokuvaa

HDMI/SDI-kaapelia ei ole liitetty Liitä HDMI/SDI-kaapeli
HDMI/SDI-kaapeli on rikki Vaihda HDMI/SDI-kaapeli

Näyttö on pois päältä Kytke näyttö päälle
Pharos HDTM on pois päältä Kytke Pharos HDTM päälle

Verkkovirtajohtoa ei ole liitetty Liitä verkkovirtajohto
Verkkovirtajohto on rikki Vaihda verkkovirtajohto

SDI-tulo on HD-SDI

Pienennä Pharos HDTM:n 
resoluutioksi 1080i painamalla 

zoomaa sisään- ja zoomaa  
ulos -painikkeita yhtä aikaa

Pharos HDTM on rikki Lähetä Pharos HDTM korjattavaksi

Epätarkka kuva Pharos HDTM-laitteen kuva on 
epätarkka

Säädä tarkennusta, kunnes kuva on 
tarkennettu

Virheellinen kuvan väri Pharos HDTM-laitetta ei ole 
valkotasapainotettu

Valkotasapainota Pharos HDTM 
painamalla Valkotasapaino-

painiketta

Liian tumma kuva Lähdemateriaali on liian tummaa Lisää kuvan kirkkautta painamalla 
Lisää kirkkautta -painiketta

Liian kirkas kuva Lähdemateriaali on liian kirkasta
Vähennä kuvan kirkkautta 

painamalla Vähennä  
kirkkautta -painiketta

Huono videon laatu Linssissä on likaa tai pölyä Puhdista Pharos HDTM

Pharos HDTM on rikki Lähetä Pharos HDTM korjattavaksi
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Vianmääritys ja huolto
Takuu ja huolto

Takuu valmistajan virheitä vastaan soveltuu seuraaviin Pharos HD™-järjestelmän osiin normaalikäytössä yhden 
(1) vuoden ajan ostopäivästä lukien Long Island Technology Groupilta ostettuna (sisältää osat ja työn).
• Optiikka ja kamera
• Ohjausyksikkö
• Otsapanta
• Kiinnitysvarsi

Takuu ei kata tuotteita, jotka ovat vaurioituneet seuraavista syistä:
• Vahinko, väärinkäyttö, virheellinen käyttö tai laitteen muuntaminen
• Huolto valtuuttamattomien henkilöiden toimesta
• Käyttö valtuuttamattomien lisävarusteiden kanssa
• Liittäminen virheelliseen valolähteeseen

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.

Yhteydenotot:
Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
USA
www.litgp.com
support@litgp.com
Puh: +(631) 270-4463
Faksi: +(631) 414-7078

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

Sähköposti: mail@obelis.net

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

Versio 1.2 30.9.2019

Sisältö on helposti särkyvää. Käsittele varovasti.

 

Seuraavien standardien mukainen:
IEC 60601-1, 3. painos; IEC 60601-1-2, 4. painos,
AAMI ES60601-1, 1. painos; CSA C22.2 nro 60601-1:08, 2. painos

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

Skannaa tästä nähdäksesi 
kaikki Long island Technology 

GroupTM -oppaat
Tai vieraile osoitteessa:  

http://www.litgp.com/manuals

http://www.litgp.com/manuals

