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Symbolbeskrivning
Följande viktiga symboler kan förekomma på din Long Island Technology Group kamera. Lägg märke till  
deras betydelse.

Obs! Läs denna användarhandbok för att ta del av samtliga varningar, försiktighetsåtgärder 
samt bruksanvisningar.

CE-märkning för överensstämmelse indikerar att denna enhet överensstämmer med EU-
direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och EU-direktiv 2002/95/EG om 
begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

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

Mer information om denna produkt återfinns i denna användarhandbok.

ENDAST FÖR ELCHOCKS-, BRAND- OCH MEKANISKA FAROR
IEC 60601-1 utgåva 3, IEC 60601-1-2 utgåva 4,

ANSI/AAMI E-S60601-1 (2005), CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1 (2008)
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Varningar och försiktighetsåtgärder
Användare av denna produkt bör ha gedigen utbildning i de tillämpliga medicinska förfarandena. De bör även 
läsa och förstå den här användarhandboken för kameran och för all utrustning som används tillsammans  
med den.

 ! Läs och förstå enhetens användarhandbok innan du använder den här enheten.

 ! Använd INTE om förpackningen är skadad.

 ! Undvik långvarig kontakt med kameran när den används eftersom den kan vara varm.

 !Minsta standardmässiga arbetsavstånd är 16 tum (40 cm). Var försiktig när du arbetar på  
kortare avstånd.

 ! Använd Pharos HDTM endast tillsammans med BFWTM/Long Island Technology GroupTM produkter  
och tillbehör.

 ! Utsätt INTE Pharos HDTM för kraftiga stötar, som inkluderar men inte är begränsade till att tappa 
enheten på golvet.

 ! Använd INTE den här enheten för något annat än det den är avsedd för.

 ! Denna utrustning får INTE modifieras.

 ! Öppna INTE den här enheten. Det finns inga reparerbara komponenter i enheten.

 ! Endast kvalificerad personal bör använda Pharos HDTM.

 ! Sänk INTE ner enheten eller någon av dess komponenter i vätska.

 ! Stapling ovanpå eller placering nära annan utrustning kan påverka efterlevnaden av EMC-kraven 
negativt.

 ! Använd endast videoutgångsenheter som har testats för att uppfylla lågspänningsspecifikationerna  
(IEC 60950 eller IEC 60601-1). Underlåtenhet att göra det kan minska systemets prestanda samt leda  
till bristande efterlevnad.

 ! ANVÄND ENDAST komponenter och tillbehör listade på sidan 5 i denna handbok. Underlåtenhet att 
göra det kan minska systemets prestanda, leda till osäker drift, påverka EMC-prestanda negativt samt 
leda till bristande efterlevnad vilket kan ogiltigförklara garantin.
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Varningar och försiktighetsåtgärder
Avsedd användning
 Pharos HDTM kirurgisk högupplösningskamera är en enhet som är avsedd att ta fram en högupplöst 
videobild av ett område som är upplyst av kirurgilampa. Bilden är avsedd att användas för fjärrobservation  
av kirurgens bild av det kirurgiska fältet. Enheten tillhandahåller utgångskontakter som gör att bilden kan  
visas på fjärrmonitorer eller anslutas till ett videoöverföringssystem för presentation på annan plats.  
Den avsedda användningsmiljön är inom professionell hälso- och sjukvård.
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Översikt

Systembeskrivning
 Pharos HDTM kirurgiskt högupplösningskamerasystem är monterat på en huvudrem. Enheten består  
av ett slitstarkt plasthölje som innehåller ett precisionslinshållningssystem i aluminium med antireflexbelagda 
glaslinser och en CMOS högupplöst 1080 p 60 Hz videokamera. Kameralinsen har en ”periskopkonfiguration” 
så att linsen ligger exakt i mitten av optiken. Detta säkerställer att bilden som genereras av kameran anpassas 
till kirurgens synfält och videobilden visar exakt det som kirurgen ser. Enheten är ledad på huvudremmen så  
att kameran kan vridas åt antingen vänster eller höger för att underlätta riktningen. 

Enheten är ansluten till en huvudrem som gör det möjligt för läkaren att bära kameran på huvudet. 
Huvudremmens monteringssystem kan justeras för att sitta bekvämt och gör att kameran kan justeras för 
positionering mellan användarens ögon. Enheten gör det även möjligt att enkelt justera kamerans fokus  
genom att vrida på fokusinjusteringslinsen. För information om hur du använder Pharos HDTM tillsammans  
med godkända tillbehör, se Pharos HDTM tillbehörshandbok.

AB

C

D

E

A. Pharos HDTM kamera
B. Kamerakabel 
C. Styrenhet
D. Växelströmskabel 
E. Pharos HDTM huvudrem
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Montering och användning
Kamera

A

C
B

A. Kameraperiskop
B. Fokusinjustering
C. Monteringslänk

Användning av kameran:
1. Kameran kan vridas en liten bit åt vänster eller höger för att underlätta inriktningen av kameran.
2. Monteringskopplingen (C) är justerbar för vertikal inriktning och positionsjustering.
3. Kamerans fokus kan justeras genom att vrida på fokusinjusteringen (B).
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Montering och användning
Pharos HDTM huvudrem

A
B

C

C

A. Klädnadsklämma
B. Vred för justering av huvudrem
C. Justeringsvred

Användarinstruktioner:
1. Vrid på huvudremmens justeringsvred (B) för att justera huvudremmens passform.
2. Lossa justeringsrattarna (C) för att höja eller sänka fästpinnens läge.
3. Fäst klädesklämman (A) för att stödja kamerakabeln och säkra att den inte faller i golvet.
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Montering och användning
Inställningar

H

F

G

A B

C

E

D

Användarinstruktioner:
1. Anslut kamerakabeln (A) från Pharos HDTM till kontrollenheten (D).
2. Anslut hon-kontakten på nätkabeln (E) till nätuttaget (H) på kontrollenheten (D).
3. Anslut han-kontakten på nätkabeln (B) till ett nätuttag.
4. Vrid huvudströmbrytaren till PÅ-läget på nätuttaget (H).
5. Anslut videoutgången (F eller G) från kontrollenheten (D) till en inspelningsenhet eller bildskärm.
6. Du bör nu se kamerabilden på din skärm. I annat fall, se sidan 21 för felsökning.

A. Kamerakabel
B. Videokabel
 HDMI (visas ovan)
 SDI (visas inte)
C. Kamerankabelanslutning
D. Styrenhet

E. Växelströmskabel
F. HDMI Ut
G. SDI Ut
H. Nätuttag
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Montering och användning
Kamerastyrenhet

 

 A

B

C

D

E

F

G

H

Kontroller på frontpanelen:
1. Anslut kamerakabeln till kamerakabelanslutningen (H).
2. Tryck på Av/På-knappen (A) för att slå på Pharos HDTM, indikatorlampan lyser grönt.
3. Kameran vitbalanserar när du trycker på vitbalanseringsknappen (F). Rikta kameran mot en vit yta när 

vitbalanseringsindikatorn (G) blinkar.
4. När kameran har vitbalanserats kommer vitbalanseringsindikatorn (G) lysa med ett fast sken.
5. Genom att trycka på knapparna för att zooma in (B) eller zooma ut (C) zoomas bilden in respektive ut.
6. Genom att trycka på knapparna för att öka ljusstyrkan (D) eller minska ljusstyrkan (E) ökas respektive 

minskas ljusstyrkan för videon. 
7. Tryck på Av/På-knappen (A) för att slå på Pharos HDTM, indikatorlampan kommer lysa rött.

OBS! Kontrollenheten stängs av om ingen kamera är ansluten.

A. Av/På
B. Zooma in
C. Zooma out
D. Öka ljusstyrka

E. Minska ljusstyrka
F. Vitbalansering
G. Vitbalanseringsindikator
H. Kamerankabelanslutning
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Montering och användning
Länkenhet

A

B
C D

E

F G H

A. Huvudrem
B. Pharos HDTM

C. Bult
D. Rör
E. Bricka
F. Fästskruv
G. Platt skruvmejsel
H. Insexnyckel

 ! Använd INTE gänglåsningslim på kopplingen. Kan orsaka irreparabla skador på kopplingen som kan leda 
till farliga situationer.
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Montering och användning
Att ta bort pannlampan

1. Använd en insexnyckel och en stjärnskruvmejsel för att lossa polklämman.

2. Använd den platta skruvmejseln och stjärnskruvmejseln för att skruva loss polklämman.
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Montering och användning
Att montera pannlampan

3. Placera en bricka på vardera sidan om kopplingen, med den konkava sidan vänd mot kopplingen.

4. Placera kopplingen, med brickorna, mellan gaffelfästet.
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Montering och användning
5. För in röret genom gaffelfästets högra sida.

6. För in bulten på vänster sida om gaffelfästet och dra åt polklämman med hjälp av den platta skruvmejseln 
och stjärnskruvmejseln.
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Montering och användning
7. För in ställskruven i röret och fäst den med insexnyckeln och stjärnskruvmejseln.
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Rengöring och underhåll
Kamera och styrenhet

1. Rengör delarna i Pharos HDTM med en spritservett.
2. Använd endast linsduk eller linspapper på den optiska linsens yta.
3. Använd en behållare med tryckluft för att avlägsna eventuellt damm.
4. Rengör kontrollenheten med en spritservett.

 ! Häll INTE rengöringslösning direkt på ytan på Pharos HDTM.

 ! Använd INTE steriliserings- eller rengöringsmetoder med stark värme eller fukt, då det förstör 
produkten.

 ! Sänk ALDRIG ner enheten i någon typ av vätska.

OBS! Samtliga garantier upphör att gälla om någon del av systemet skadas på grund av användning av ett 
felaktigt rengöringsmedel eller -förfarande.
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Specifikationer
Klassificering
Klassificering och typ Klass I: Medicinsk utrustning, allmän medicinsk 

utrustning endast med avseende på brand och 
mekaniska risker.

Mekanisk
Kamera
L x B x H
Vikt

3,00” x 1,25” x 2,50”
60 g

Pharos HDTM kontrollenhet
L x B x H
Vikt

4,00” x 9,00” x 6,00”
1,25 kg

Elektrisk
Kamera
Inspänning 5 V likström
Ineffekt 5 Watt max
Pharos HDTM kontrollenhet
Inspänning 110/240 V växelström 50/60 Hz
Ineffekt 30 Watt max

Miljö
Användning 60 grader F (15 °C) till 80 grader F (26,7 °C)
Förvaring 23 grader F (0 °C) till 104 grader F (40 °C)
Relativ luftfuktighet 45-75 %
Tryck/Altitud 860-1 060 hPa/2 000 m

Videosignal på utgången
Upplösning 1920 x 1080 (1080 p)
Bildhastighet 60 
Gränssnitt HDMI, SDI
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Elektromagnetisk kompatibilitet
Portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka medicinsk elektrisk utrustning

Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetiska emissioner
Pharos HDTM är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av Pharos 

HDTM ska säkerställa att den används i en sådan miljö.

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

Ledningsbunden 
RF IEC 61000-4-6

Utstrålad RF IEC 
61000-4-3

3 Vrms 150 kHz - 80 
MHz

3 V/meter 80 MHz – 
2,5 GHz

3 Vrms

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

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

Rekommenderat separationsavstånd:

Batteridriven enhet

d = 1,17√P

d = 1,17√P 80-800 MHz

d = 2,23√P 800 MHz till 2,5 GHz

Där P är den nominella maximala uteffekten hos 
sändaren i Watt (W) enligt sändartillverkaren och d är det 
rekommenderade separationsavståndet i meter (m). 
Fältstyrkor från fasta radiofrekvenssändare, fastställda via en 
elektromagnetisk platsbesiktning (1), bör vara lägre än nivån för 
kravuppfyllande inom varje frekvensområde (2).
Störningar kan uppstå i närheten av utrustning som märkts med 
följande symbol: 
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Elektromagnetisk kompatibilitet
ANM 1: Vid 80 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.
ANM 2: Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i samtliga situationer. Elektromagnetisk vågutbredning påverkas av absorption och 
reflektion från ytor, föremål och människor.
(1) Fältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för radiotelefoner (mobila/trådlösa) och mobila radioapparater på land, 
amatörradio, AM- och FM-radioutsändningar samt TV-utsändningar kan inte teoretiskt förutsägas med noggrannhet för bedömning 
av den elektromagnetiska miljön orsakad av fasta RF-sändare, varför en elektromagnetisk platsbesiktning bör övervägas. Om de 
uppmätta fältstyrkorna på den plats där Pharos HDTM används överskrider den tillämpliga RF-överensstämmelsenivån enligt ovan 
bör Pharos HDTM observeras för att bekräfta normal drift. OM onormal funktion noteras kan ytterligare åtgärder krävas, såsom 
omriktning eller flyttning av Pharos HDTM.
(2) Över frekvensområdet 150 kHz – 80 MHz bör fältstyrkorna vara lägre än 3 V/m.

Rekommenderade separationsavstånd mellan portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning och Pharos HDTM

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

Separationsavstånd efter sändarens frekvens, i meter

W 150 kHz till 80 MHz

d = 1,17 P

80-800 MHz

d = 1,17 P

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

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

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

Utstrålat RF-
elektromagnetiskt fält och 
närhetsfält från trådlös RF-
kommunikationsutrustning

IEC 61000-4-3

Utstrålat: 80 MHz till 2700 
MHz vid 3 V/m

IEC 61000-4-3

Utstrålat: 80 MHz till 2700 
MHz vid 3 V/m

Utstrålade RF-nivåer bör vara typiska 
för en typisk kommersiell miljö  
eller sjukhusmiljö.

Ledningsbundna störningar 
som orsakas av RF-fält

IEC 61000-4-6

Ledningsbundet: 150 kHz till 
80 MHz vid 3 Vrms utanför 
ISM-bandet, 6 Vrms inom 
ISM-bandet

IEC 61000-4-6

Ledningsbundet: 150 kHz till 
80 MHz vid 3 Vrms utanför 
ISM-bandet, 6 Vrms inom 
ISM-bandet

Strömförsörjningen via elnätet ska 
vara av sådan kvalitet som normalt 
råder i en typisk kommersiell miljö 
eller sjukhusmiljö.

Elektrostatisk urladdning 
(ESD)

IEC 61000-4-2

±8 kV kontakt
±15 kV luft

IEC 61000-4-2

±8 kV kontakt
±15 kV luft

Golv ska vara av trä, betong eller 
keramikplattor. Om golven täcks av 
syntetiska material bör den relativa 
luftfuktigheten vara minst 30 %. 
Användaren av (Pharos HDTM) bör 
undvika situationer som kan leda till 
överdriven elektrostatisk urladdning.

Elektrisk fast transient puls 
eller skurpuls

IEC 61000-4-4

±2 kV för elledningar
±1 kV för ingångs-/
utgångsledningar

IEC 61000-4-4

±2 kV för elledningar
±1 kV för ingångs-/
utgångsledningar

Strömförsörjningen via elnätet ska 
vara av sådan kvalitet som normalt 
råder i en typisk kommersiell miljö 
eller sjukhusmiljö.

Överspänning

IEC 61000-4-5

±1 kV ledning(ar) till 
ledning(ar)
±2 kV ledning(ar) till jord

IEC 61000-4-5

±1 kV ledning(ar) till 
ledning(ar)
±2 kV ledning(ar) till jord

Strömförsörjningen via elnätet ska 
vara av sådan kvalitet som normalt 
råder i en typisk kommersiell miljö 
eller sjukhusmiljö.

Spänningsfall, korta avbrott 
samt spänningsvariationer i 
elnätets ingångsledningar

IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 % dipp i UT) 
för 0,5 cykel
40 % UT (60 % dipp i UT) för 
5 cykler
70 % UT (30 % dipp i UT) för 
25 cykler
<5 % UT (>95 % dipp i UT) 
i 5 s

IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 % dipp i UT) 
för 0,5 cykel
70 % UT (30 % dipp i UT) 
för 5 cykler
70 % UT (30 % dipp i UT) 
för 25 cykler
<5 % UT (>95 % dipp i UT) 
i 5 s

Strömförsörjningen via elnätet ska 
vara av sådan kvalitet som normalt 
råder i en typisk kommersiell miljö 
eller sjukhusmiljö. Om användaren av 
Pharos HDTM kräver kontinuerlig drift 
under strömavbrott, rekommenderas 
att Pharos HDTM drivs av en avbrottsfri 
strömkälla eller ett batteri.

Magnetfält vid nätfrekvens 
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-6

30 A/m

IEC 61000-4-6

30 A/m

Magnetiska fält vid rådande 
nätfrekvenser ska ligga inom sådana 
nivåer som normalt råder i en typisk 
kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

OBS! UT utgör nätspänningen före applikation av testnivån.
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Elektromagnetisk kompatibilitet
Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetiska emissioner

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

Emissionstest IEC 60601 testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

RF-emissioner
CISPR 11

Grupp 1 Grupp 1

Pharos HDTM använder RF-energi endast för 
sin interna funktion. Dess RF-emission är 
därför mycket låg och kommer sannolikt inte 
att orsaka några störningar på närliggande  
elektrisk utrustning.

RF-emissioner
CISPR 11 Klass A Klass A

Pharos HDTM är lämplig för användning i 
alla inrättningar utom bostäder och sådana 
inrättningar som är direkt anslutna till det 
allmänna lågspänningsnät som försörjer 
byggnader som används som bostäder.

Emissioner av övertoner
IEC 61000-3-2

Klass A Klass A
Spänningsfluktuationer/
flimmeremissioner
IEC 61000-3-3

Överensstämmer Överensstämmer

OBS! Utrustningens karaktäristik gör den lämplig för användning i industriområden och på sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den 
används i en bostadsmiljö (för vilket CISPR 11 klass B normalt krävs) garanteras inte tillräckligt störningsskydd för radiofrekventa 
kommunikationstjänster. Användaren kan behöva vidta ytterligare åtgärder för att undvika störningar, såsom att flytta eller rikta  
om utrustningen.
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Felsökning och service
Felsökning

Symtom Möjligt problem Lösning

Ingen videosignal  
på utgången

HDMI/SDI-kabel inte ansluten Anslut HDMI/SDI-kabel
HDMI/SDI-kabel är trasig Byt ut HDMI/SDI-kabeln

Skärmen är avstängd Slå på skärmen
Pharos HDTM är avstängd Slå på Pharos HDTM

Nätkabeln är inte ansluten Anslut nätkabeln
Nätkabeln är trasig Byt ut nätkabeln

SDI-ingången är HD-SDI

Sänk Pharos HDTM upplösning 
till 1080i genom att trycka in 

knapparna Zooma in och Zooma 
ut samtidigt

Pharos HDTM är trasig Skicka Pharos HDTM på reparation

Suddig bild Pharos HDTM är oskarp Justera fokusinjusteringen tills 
bilden blir skarp

Felaktig bildfärg Pharos HDTM är inte vitbalanserad
Vitbalansera Pharos 

HDTM genom att trycka på 
Vitbalanseringsknappen

Bilden är för mörk Källmaterialet är för ljust Öka bildens ljusstyrka genom att 
trycka på knappen Öka ljusstyrka

Bilden är för ljus Källmaterialet är för ljust
Minska bildens ljusstyrka genom 

att trycka på knappen Minska 
ljusstyrka

Dålig videokvalitet Smuts eller damm i linsen Rengör Pharos HDTM

Pharos HDTM är trasig Skicka Pharos HDTM på reparation
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Felsökning och service
Garanti och service

Garanti mot defekter i utförandet gäller för följande delar av Pharos HD™ vid normal användning i ett (1) år 
från försäljningsdatum från Long Island Technology Group (innefattar delar och arbete).
• Optik och kamera
• Styrenhet
• Huvudrem
• Monteringslänk

Garantin täcker inte produkter som skadats på grund av följande:
• Olyckshändelse, felanvändning, vanvård eller ändringar
• Service utförd av icke-auktoriserade personer
• Användning tillsammans med icke-godkända tillbehör
• Inkopplad till fel ljuskälla

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

Sänd alla förfrågningar till:
Long Island Technology Group
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
USA
www.litgp.com
support@litgp.com
Tel: (631)-270-4463
Fax: (631)-414-7078

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

E-post: mail@obelis.net

http://www.litgp.com
http://support@litgp.com
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
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Innehållet är ömtåligt. Hanteras varsamt.

Överensstämmer med:
IEC 60601-1 utgåva 3, IEC 60601-1-2 utgåva 4,
AAMI ES60601-1 utgåva 1, CSA C22.2 Nr. 60601-1:08 utgåva 2

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

Webbplatsen drivs av

Skanna här för att se alla 
manualer från Long Island 

Technology GroupTM 

Eller besök http://www.litgp.com/manuals


