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Symbolforklaring
Disse viktige symbolene kan være til stede på kameraet fra Long Island Technology Group. Merk deg hva  
de betyr.

Obs! Les denne brukerhåndboken med henblikk på alle advarsler, forsiktighetsregler  
og bruksanvisninger.

CE-samsvarsmerkingen indikerer at dette utstyret oppfyller EU-direktiv 93/42/EF om 
medisinsk utstyr og direktiv 2002/95/EF om begrensning av bruk av visse farlige stoffer  
i elektrisk og elektronisk utstyr.

UL-merket indikerer at denne produktet her blitt testet i henhold til og oppfyller  
gjeldende standarder. 

Mer informasjon om dette produktet finner du i denne brukerhåndboken.

KUN MED HENSYN TIL ELEKTRISK STØT, BRANN OG MEKANISKE FARER
IEC 60601-1 utgave 3, IEC 60601-1-2 utgave 4,

ANSI/AAMI E-S60601-1 (2005), CAN/CSA-C22.2 nr. 60601-1 (2008)
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Advarsler og forsiktighetsregler
Brukere av dette produktet skal være grundig opplært i de aktuelle medisinske prosedyrene. De må også lese 
og forstå denne brukerhåndboken for kameraet og alt utstyret som brukes sammen med det.

 ! Les og forstå utstyrets brukerhåndbok før dette utstyret brukes.

 ! Skal IKKE brukes hvis emballasjen er skadet.

 ! Unngå langvarig kontakt med kameraet under bruk, da det kan bli varmt.

 ! Standard arbeidsavstand er 40 cm (16 tommer) minimum. Utøv forsiktighet ved betjening på  
nærmere hold.

 ! Pharos HDTM skal kun brukes med produkter eller tilbehør fra BFWTM / Long Island Technology GroupTM.

 ! IKKE utsett Pharos HDTM for sterke støt, inkludert, men ikke begrenset til, at utstyret faller i gulvet.

 ! IKKE bruk dette utstyret til annet enn den tiltenkte bruken

 ! IKKE modifiser dette utstyret.

 ! IKKE åpne dette utstyret. Det er ingen innvendige deler som man kan utføre service på.

 ! Kun kvalifisert personell skal betjene Pharos HDTM

 ! IKKE senk dette utstyret eller noen av komponentene ned i væske.

 ! Stabling eller plassering nært annet utstyr kan negativt påvirke EMC-kompatibiliteten.

 ! Bruk kun videoutgangsutstyr som har blitt testet og godkjent iht. lavspenningsforskriftene (IEC 60950 
eller IEC 60601-1). Hvis dette ikke overholdes, kan det redusere systemytelsen og føre til manglende 
samsvar med forskrifter.

 ! BRUK KUN komponentene og tilbehøret som er oppført på side 5 i denne håndboken. Hvis dette ikke 
overholdes, kan det redusere systemytelsen, føre til utrygg drift, påvirke EMC-ytelsen negativt og føre 
til manglende samsvar med standarder og ugyldiggjøre garantien
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Advarsler og forsiktighetsregler
Tiltenkt bruk
 Pharos HDTM kirurgisk høydefinisjonskamera er et utstyr som er beregnet på å generere et 
høydefinisjonsvideobilde av området som belyses av en kirurgisk lampe. Bildet er beregnet på å brukes til 
fjernobservasjon av kirurgens syn av det kirurgiske feltet. Enheten har utgangskontakter slik at bildet kan vises 
på eksterne monitorer eller kobles til et videooverføringssystem for presentasjon på fjerne steder. Det tiltenkte 
bruksmiljøet er til profesjonell helsepleie.
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Oversikt

Beskrivelse av systemet
 Pharos HDTM kirurgisk høydefinisjonskamerasystem er montert på et pannebånd. Enheten er laget av et 
slitesterkt plastkabinett som huser et svært presist linseholdesystem i aluminium med antirefleksjonsbelagte 
glasslinser og et CMOS høydefinisjons 1080p 60 Hz videokamera. Kameralinsen er utformet med en 
«periskop»-konfigurasjon slik at linsen er plassert nøyaktig i midten av optikken. Dette sikrer at bildet som 
genereres av kameraet er innrettet med kirurgens synsvinkel, og at videobildet viser akkurat det kirurgen ser. 
Utstyret er leddet på pannebåndet, slik at kameraet kan snus til venstre og høyre for enklere sikting. 

Utstyret er festet til et pannebånd som gjør det mulig for helsepersonellet å bruke kameraet på hodet. 
Pannebåndets monteringssystem justeres for god passform og gjør det mulig å posisjonere kameraet mellom 
brukerens øyne. Utstyret kan justeres også justeres ved å rotere fokusjusteringslinsen. Informasjon om hvordan 
du bruker Pharos HDTM med godkjent tilbehør finner du i tilbehørshåndboken for Pharos HDTM.

AB

C

D

E

A. Pharos HDTM-kamera
B. Kamerakabel 
C. Kontrollenhet
D. Nettstrømkabel 
E. Pharos HDTM pannebånd
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Montering og drift
Kamera

A

C
B

A. Kameraperiskop
B. Fokusjustering
C. Monteringsforbindelse

Betjening av kameraet:
1. Kameraet kan dreies litt til venstre og høyre for å sikte kameraet.
2. Monteringsforbindelsen (C) kan justeres for vertikal sikting og posisjonering.
3. Kamerafokuset kan justeres ved å rotere fokusjusteringen (B).
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Montering og drift
Pharos HDTM pannebånd

A
B

C

C

A. Frakkeklips
B. Pannebåndets justeringsknotter
C. Stangens justeringsknotter

Bruksanvisning:
1. Drei pannebåndets justeringsknotter (B) for å justere pannebåndets passform.
2. Løsne stangens justeringsknotter (C) for å heve eller senke posisjonen til stangen.
3. Fest frakkeklipsen (A) for å gi støtte til kamerakabelen og holde den opp fra gulvet.
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Montering og drift
Oppsett

H

F

G

A B

C

E

D

Bruksanvisning:
1. Tilkoble kamerakabelen (A) fra Pharos HDTM til kontrollenheten (D).
2. Koble hunnenden av nettstrømkabelen (E) i nettstrømkontakten (H) på kontrollenheten (D).
3. Koble hannenden av nettstrømkabelen (E) til en stikkontakt.
4. Vipp hovedstrømbryteren til på-posisjonen på nettstrømkontakten (H).
5. Koble video ut (F eller G) på kontrollenheten (D) til en opptaker eller monitor.
6. På dette tidspunktet skal du kunne se kamerabildet på displayet. Hvis du ikke gjør det, se side 21  

for feilsøking.

A. Kamerakabel
B. Videokabel
 HDMI (vises ovenfor)
 SDI (vises ikke)
C. Kamerakabelkobling
D. Kontrollenhet

E. Nettstrømkabel
F. HDMI ut
G. SDI ut
H. Nettstrømkontakt
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Montering og drift
Kamerakontrollenhet

 

 A

B

C

D

E

F

G

H

Kontroller på frontpanelet:
1. Koble kamerakabelen i kamerakabelkoblingen (H).
2. Trykk på av/på-knappen (A) for å slå Pharos HDTM på. LED-indikatoren lyser grønt.
3. Kameraet hvitbalanseres etter at hvitbalanse-knappen (F) trykkes. Sikt kameraet mot en hvit overflate 

mens hvitbalanse-indikatoren (G) blinker.
4. Når kameraet er hvitbalansert, vil hvitbalanse-indikatoren (G) lyse kontinuerlig.
5. Ved å trykke på knappen for Zoom inn (B) eller Zoom ut (C) kan du zoome inn eller ut på bildet.
6. Ved å trykke på Øk lysstyrke (D) eller reduser Reduser lysstyrke (E) kan du øke eller redusere lysstyrken  

på videoen. 
7. Trykk på av/på-knappen (A) igjen for å slå Pharos HDTM av. LED-indikatoren blir rød.

MERK: Kontrollenheten slår seg av hvis det ikke er noe kamera tilkoblet.

A. Av/på
B. Zoom inn
C. Zoom ut
D. Øk lysstyrke

E. Reduser lysstyrke
F. Hvitbalanse
G. Hvitbalanse-indikator
H. Kamerakabelkobling
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Montering og drift
Montering av forbindelser

A

B
C D

E

F G H

A. Pannebånd
B. Pharos HDTM

C. Bolt
D. Tønneskrue
E. Skive
F. Stilleskrue
G. Flat skrutrekker
H. Unbrakonøkkel

 ! IKKE bruk gjengelåsende lim på forbindelsen. Det kan forårsake uopprettelig skade på forbindelsen og 
føre til farlige situasjoner.
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Montering og drift
Fjerne hodelykten

1. Bruk unbrakonøkkelen og stjerneskrutrekkeren til å låse opp bindestolpen.

2. Bruk den flate skrutrekkeren og stjerneskrutrekkeren til å skru løs bindestolpen.
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Montering og drift
Montere hodelykten

3. Plasser en skive på begge sider av forbindelsen med den konkave siden mot forbindelsen.

4. Plasser forbindelsen med skivene mellom gaffelstangen.
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Montering og drift
5. Plasser tønneskruen gjennom høyre side av gaffelstangen.

6. Skru bolten inn i venstre side på gaffelstangen og stram bindestolpen med den flate skrutrekkeren  
og stjerneskrutrekkeren.
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Montering og drift
7. Plasser stilleskruen i tønneskruen og stram den med unbrakonøkkelen og stjerneskrutrekkeren.
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Rengjøring og vedlikehold
Kamera og kamerakontrollenhet

1. Rengjør Pharos HDTM komponentene med en spritserviett.
2. Bruk kun linseklut eller linsepapir på overflaten til den optiske linsen.
3. Bruk en boks med trykkluft til å rense ut eventuelle ansamlinger av støv.
4. Rengjør kontrollenheten med spritservietter.

 ! IKKE hell rengjøringsløsning direkte på overflaten til Pharos HDTM.

 ! IKKE bruk noen steriliseringsprosess eller rengjøringsprosess med sterk varme eller mye luftfuktighet, 
da det kan skade utstyret.

 ! ALDRI senk enheten ned i noen slags væske.

MERK. Skade på noen del av systemet gjennom bruk av feil rengjøringsmiddel eller rengjøringsprosess vil 
ugyldiggjøre alle garantier.
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Spesifikasjoner
Klassifisering
Klassifisering og type Klasse I: Medisinsk tilbehør, generelt medisinsk utstyr 

med hensyn til brann og mekaniske farer

Mekanisk
Kamera
L x B x H
Vekt

3,00” x 1,25” x 2,50”
60 g

Pharos HDTM kontrollenhet
L x B x H
Vekt

4,00” x 9,00” x 6,00”
1,25 kg

Elektrisk
Kamera
Inngangsspenning 5 V likestrøm
Inngangseffekt 5 watt maks.
Pharos HDTM kontrollenhet
Inngangsspenning 110/240 V vekselstrøm AC 50/60 Hz
Inngangseffekt 30 watt maks.

Miljøbetingelser
Drift 15,5–26,7 °C (60–80 °F)
Oppbevaring 0–40 °C (32–104 °F)
Relativ fuktighet 45–75 %
Trykk/hoh. 860–1060 hPa/2000 m

Videoutgang
Oppløsning 1920 x 1080 (1080p)
Bildehastighet 60 
Grensesnitt HDMI, SDI
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Elektromagnetisk kompatibilitet
Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke elektromedisinsk utstyr

Veiledning og produsenterklæring – elektromagnetiske utslipp
Pharos HDTM er beregnet på å brukes i det elektromagnetiske miljøet spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av Pharos HDTM 

skal sikre at det brukes i et slikt miljø

Immunitetstest IEC 60601-testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø – veiledning

Ledet RF IEC 
61000-4-6

Utstrålt RF 
IEC 61000-4-3

3 Vrms 150 kHz– 
80 MHz

3 V/m 80 MHz–
2,5 GHz

3 Vrms

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

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes 
nærmere noen del av Pharos HDTM, inkludert kablene, enn den 
anbefalte separasjonsavstanden som regnes ut ved hjelp av ligningen 
som er aktuell for frekvensen til senderen.

Anbefalt separasjonsavstand:

Batteridrevet utstyr

d = 1,17 √P

d = 1,17 √P 80 MHz til 800 MHz

d = 2,23 √P 800 MHz til 2,5 GHz

Der P er den maksimale utgangseffekten til senderen i watt (W)  
ifølge senderprodusenten, og d er den anbefalte separasjonsavstanden  
i meter (m). 
Feltstyrkene fra faste RF-sendere, som fastslått ved en elektromagnetisk 
undersøkelse på stedet (1), skal være mindre enn samsvarsnivået i hvert 
frekvensområde (2).
Interferens kan forekomme i nærheten av utstyr merket med det 
følgende symbolet: 
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Elektromagnetisk kompatibilitet
MERK 1: Ved 80 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyere frekvensområdet.
MERK 2: Disse retningslinjene er kanskje ikke aktuelle i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes av absorpsjon og 
refleksjon fra overflater, gjenstander og mennesker.
(1) Feltstyrker fra faste sendere, som basestasjoner for (mobile/trådløse) radiotelefoner og landmobilradioer, amatørradio, AM- og 
FM-radiokringkasting og TV-kringkasting kan ikke forutses teoretisk med nøyaktighet. For å vurdere det elektromagnetiske miljøet 
med henblikk på faste RF-sendere bør det utføres en elektromagnetisk undersøkelse på stedet. Hvis den målte feltstyrken på stedet 
hvor Pharos HDTM brukes overskrider det aktuelle RF-samsvarsnivået ovenfor, skal Pharos HDTM holdes under observasjon for å 
bekrefte at det fungerer som det skal. Hvis det oppdages unormal systemytelse, kan det være nødvendig med ytterligere tiltak, som å 
snu eller flytte Pharos HDTM.
(2) I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkene være mindre enn 3 V/m.

Anbefalte separasjonsavstander mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og Pharos HDTM

Pharos HDTM er beregnet på å brukes i et elektromagnetisk miljø hvor utstrålte RF-forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren 
av Pharos HDTM kan bidra til å unngå elektromagnetisk interferens ved å vedlikeholde en minimumsavstand mellom bærbart og 
mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og Pharos HDTM som anbefalt nedenfor, i henhold til den maksimale utgangseffekten  
til kommunikasjonsutstyret.
Senderens maksimale 
nominelle utgangseffekt

Separasjonsavstand i meter iht. senderens frekvens

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 med en maksimal nominell utgangseffekt som ikke står oppført ovenfor, kan den anbefalte separasjonsavstanden 
d i meter (m) regnes ut ved hjelp av ligningen som er aktuell for senderens frekvens, der P er senderens maksimale nominelle 
utgangseffekt i watt (W) ifølge produsenten av senderen.
MERK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyere frekvensområdet.
MERK 2: ISM-båndene (til industrielle, vitenskapelige og medisinske formål) mellom 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.
MERK 3: En tilleggsfaktor på 10/3 er innlemmet i formelen som brukes til å regne ut den anbefalte separasjonsavstanden for sendere 
i ISM-frekvensbåndene mellom 150 kHz og 80 MHz og i frekvensområdet 80 MHz til 2,5 GHz, for å redusere sannsynligheten for at 
mobilt/bærbart kommunikasjonsutstyr kan forårsake interferens hvis det ved et uhell tas med inn i pasientområder.
MERK 4: Disse retningslinjene er kanskje ikke aktuelle i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes av absorpsjon og 
refleksjon fra overflater, gjenstander og mennesker.
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Elektromagnetisk kompatibilitet
Veiledning og produsenterklæring – elektromagnetiske immunitet

Pharos HDTM er beregnet på å brukes i det elektromagnetiske miljøet spesifisert nedenfor. Kunden eller sluttbrukeren av Pharos 
HDTM skal sikre at det brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest IEC 60601-testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø – veiledning

Utstrålte 
elektromagnetiske 
RF-felt og nærfelt 
fra trådløst RF-
kommunikasjonsutstyr

IEC 61000-4-3

Utstrålt: 80 MHz til 
2700 MHz ved 3 V/m

IEC 61000-4-3

Utstrålt: 80 MHz til 
2700 MHz ved 3 V/m

Utstrålte RF-nivåer skal være som i et typisk 
kommersielt miljø eller sykehusmiljø

Ledet forstyrrelse 
indusert av RF-felt

IEC 61000-4-6

Ledet: 150 kHz til 80 MHz 
ved 3 Vrms utenfor ISM-
båndet, 6 Vrms i ISM-båndet

IEC 61000-4-6

Ledet: 150 kHz til 80 MHz 
ved 3 Vrms utenfor ISM-
båndet, 6 Vrms i ISM-båndet

Nettstrømkvaliteten skal være som i et 
typisk kommersielt miljø eller sykehusmiljø

Elektrostatisk utladning 
(ESD)

IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakt
± 15 kV luft

IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakt
± 15 kV luft

Gulvet skal være av tre, betong eller 
keramisk flis. Hvis gulvet er dekket med 
et syntetisk materiale, skal den relative 
luftfuktigheten være minst 30 %. Brukeren 
(av Pharos HDTM) skal unngå situasjoner 
som kan føre til stor elektrostatisk 
utladning.

Kortvarig 
spenningsutsving/
strømstøt

IEC 61000-4-4

± 2 kV for 
strømforsyningslinjer
± 1 kV for inngangs-/
utgangslinjer

IEC 61000-4-4

± 2 kV for 
strømforsyningslinjer
± 1 kV for inngangs-/
utgangslinjer

Nettstrømkvaliteten skal være som i et 
typisk kommersielt miljø eller sykehusmiljø

Overspenning

IEC 61000-4-5

± 1 kV linje(r) til linje(r)
± 2 kV linje(r) til jord

IEC 61000-4-5

± 1 kV linje(r) til linje(r)
± 2 kV linje(r) til jord

Nettstrømkvaliteten skal være som i et 
typisk kommersielt miljø eller sykehusmiljø

Spenningsfall, 
korte avbrudd og 
spenningsvariasjoner på 
strømforsyningslinjer

IEC 61000-4-11

< 5 % UT (> 95 % fall i UT) i 
0,5 syklus
40 % UT (60 % fall i UT) i 5 
sykluser
70 % UT (30 % fall i UT) i 25 
sykluser
< 5 % UT (> 95 % fall i UT) 
i 5 s

IEC 61000-4-11

< 5 % UT (> 95 % fall i UT) i 
0,5 syklus
40 % UT (60 % fall i UT) i 5 
sykluser
70 % UT (30 % fall i UT) i 25 
sykluser
< 5 % UT (> 95 % fall i UT) 
i 5 s

Nettstrømkvaliteten skal være som 
i et typisk kommersielt miljø eller 
sykehusmiljø Hvis brukeren av Pharos 
HDTM har behov for kontinuerlig drift 
under strømbrudd, anbefales det å forsyne 
strøm til Pharos HDTM fra en avbruddsfri 
strømforsyning (UPS) eller et batteri.

Strømfrekvensens 
(50/60 Hz) magnetfelt

IEC 61000-4-8

30 A/m

IEC 61000-4-8

30 A/m

Strømfrekvensens magnetfelt skal være ved 
nivåer som er karakteristiske for en typisk 
plassering i et typisk kommersielt miljø 
eller sykehusmiljø.

MERK: UT er nettstrømspenningen før anvendelse av testnivået.
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Elektromagnetisk kapasitet
Veiledning og produsenterklæring – elektromagnetiske utslipp

Pharos HDTM er beregnet på å brukes i det elektromagnetiske miljøet spesifisert nedenfor. Kunden eller sluttbrukeren av Pharos 
HDTM skal sikre at det brukes i et slikt miljø.

Utslippstest IEC 60601-testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-utslipp
CISPR 11

Gruppe 1 Gruppe 1

Pharos HDTM bruker RF-energi kun til sin 
interne funksjon. RF-utslippene er derfor 
svært lave og vil sannsynligvis ikke forårsake 
interferens på nærliggende elektronisk utstyr.

RF-utslipp
CISPR 11 Klasse A Klasse A

Pharos HDTM er egnet for bruk i alle lokaler 
bortsett fra boliger og de som er direkte 
tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet  
som forsyner strøm til bygninger som  
brukes til boligformål.

Harmoniske utslipp
IEC 61000-3-2

Klasse A Klasse A
Spenningssvingninger/
flimmerutslipp
IEC 61000-3-3

Samsvarer Samsvarer

MERK: UTSLIPP-egenskapene til dette utstyret gjør det egnet for bruk i industrielle områder og på sykehus (CISPR 11-klasse 
A). Hvis det brukes i et boligmiljø (hvor CISPR 11-klasse B normalt er påkrevd), er det mulig at dette utstyret ikke gir tilstrekkelig 
beskyttelse for RF-kommunikasjonstjenester. Brukeren kan måtte iverksette utbedrende tiltak, som å snu eller flytte utstyret.
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Feilsøking og service
Feilsøking

Symptom Mulig problem Løsning

Ingen videoutgang

HDMI/SDI-kabel er ikke tilkoblet Koble til HDMI/SDI-kabelen
HDMI/SDI-kabelen er ødelagt Skift ut HDMI/SDI-kabelen

Displayet er av Slå på displayet
Pharos HDTM er av Slå på Pharos HDTM

Nettstrømkabelen er ikke tilkoblet Koble til nettstrømkabelen
Nettstrømkabelen er ødelagt Skift ut nettstrømkabelen

SDI-inngangen er HD-SDI

Reduser oppløsningen på Pharos 
HDTM til 1080i ved å trykke på 

samtidig på Zoom inn- og Zoom 
ut-knappen

Pharos HDTM er ødelagt Send Pharos HDTM til reparasjon

Uklart bilde Phaors HDTM er ute av fokus Juster fokusjusteringen til bildet 
kommer i fokus

Feil bildefarge Pharos HDTM har ikke blitt 
hvitbalansert

Hvitbalanser Pharos HDTM ved å 
trykke på Hvitbalanse-knappen

Bildet er for mørkt Kildematerialet er for mørkt Øk lysstyrken på bildet ved å trykke 
på Øk lysstyrke-knappen

Bildet er for lyst Kildematerialet er for lyst
Reduser lysstyrken på bildet ved 
å trykke på Reduser lysstyrke-

knappen

Dårlig videokvalitet Skitt eller støv på linsen Rengjør Pharos HDTM

Pharos HDTM er ødelagt Send Pharos HDTM til reparasjon
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Feilsøking og service
Garanti og service

Garantien mot produsentmangler gjelder for de følgende komponentene av Pharos HD™ under normal bruk  
i ett (1) år fra datoen for salg fra Long Island Technology Group (inkluderer materiale og utførelse).
• Optikk og kamera
• Kontrollenhet
• Pannebånd
• Monteringsforbindelse

Garantien dekker ikke produkter skadet av følgende:
• Uhell, misbruk, mislighold eller endringer
• Service utført av uautoriserte personer
• Bruk med uautorisert tilbehør
• Koble til feil lyskilde

I alle tilfeller forbeholder Long Island Technology Group seg retten til å fastslå årsaken til enhver funksjonsfeil og 
vil etter eget skjønn fastslå skadeserstatningen og/eller reparasjonene som er dekket under denne garantien.

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

Obelis s.a.
Blvd Géné ral Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tlf.: +(32) 2.732.59.54
Faks: +(32)2.732.60.03

E-post: 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

Revisjon 1.2 9/30/2019

Tilkoblingene er skjøre. Håndteres med forsiktighet.

Samsvarer med:
IEC 60601-1 utgave 3, IEC 60601-1-2 utgave 4
AAMI ES60601-1 utgave 1, CSA C22.2 nr. 60601-1:08 utgave 2

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

Skann her for å se alle 
bruksanvisninger fra Long 
Island Technology GroupTM

  Eller gå til: http://www.litgp.com/manuals

Driftet av


