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Значение на маркировките
Върху камерата, произведена от Long Island Technology Group, може да има етикети с 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.

Означава, че подробна информация за изделието е изложена в това ръководство  
за експлоатация.
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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 напълно да разбират указанията  
в настоящото ръководство за тази камера и за оборудването, използвано с нея.

 ! 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 контакт с камерата по време на употреба, тъй като може да е нагрята.

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

 ! НЕ използвайте изделието за директно осветяване на окото.

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

 ! Изделието Pharos HDTM трябва да се използва само с продукти и аксесоари на BFWTM/Long Island 
Technology GroupTM.

 ! НЕ подлагайте изделието Pharos HDTM 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 Pharos HDTM трябва да се използва само от квалифициран персонал.

 ! НЕ потопявайте изделието или неговите компоненти в течност.

 ! Разрешава се използване само на устройства за извеждане на видеосигнал, изпитани за 
съответствие с разпоредбите на IEC 60950 или IEC 60601-1 за уреди с ниско напрежение. 
Неспазването на това изискване може да намали производителността на системата и да  
наруши съответствието.
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Предупреждения и техника на безопасност

 ! ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО компонентите и аксесоарите, посочени на страница 5 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.

 ! Поставянето на изделието върху или в близост до друго оборудване може да се отрази 
неблагоприятно върху електромагнитната съвместимост.

 ! НЕ използвайте изделието, ако опаковката му е нарушена.
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Монтаж и експлоатация
Челен осветител

A

B

A. Вход за фиброоптичен кабел
B. Предна леща на челния осветител

Работа с челния осветител:
1. Поставете дисталния край на фиброоптичния кабел във входа за кабела (A).
2. При поставяне на кабела в осветителя го въведете докрай, докато чуете и усетите  

отчетливо изщракване.
3. ПРЕДИ ДА ДОКОСНЕТЕ ДИСТАЛНИЯ КРАЙ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ТОЙ Е ИЗСТИНАЛ. Извадете кабела от 

челния осветител, като внимателно огънете неговия дистален край.

ВНИМАНИЕ: ПРОКСИМАЛНИЯТ КРАЙ НА 
КАБЕЛА МОЖЕ ДА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 

ГОРЕЩ СЛЕД ИЗВАЖДАНЕ ОТ 
СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК.
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Монтаж и експлоатация
Инструмент за фокусиране

BA

A. Инструмент за регулиране на фокус
B. Регулиране на фокус

Употреба на инструмента за фокусиране:
1. Поставете инструмента за регулиране на фокус (A) на мястото за регулиране на фокуса (B)  

на камерата.
2. За да настроите фокус за далечно разстояние, завъртете инструмента за регулиране на фокус (A)  

по посока на часовниковата стрелка, а за близко разстояние — обратно на часовниковата стрелка.
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Монтаж и експлоатация
Фиброоптичен кабел

A B C D
E F G H

 

Забележки относно използването на фиброоптичния кабел:
1. Свалете прахозащитната капачка (C), намираща се в края на фиброптичния кабел.
2. Уверете се, клипсовете (D) са на място и са добре закрепени.
3. Извадете фиброоптичния кабел от светлинния източник, като придържате фиксатора (A), за да не 

повредите кабела. 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОКСИМАЛНИЯТ И ДИСТАЛНИЯТ КРАЙ НА КАБЕЛА МОГАТ ДА БЪДАТ 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОРЕЩИ.
4. За да предпазите фиброоптичния кабел от прах, в случай че няма да се използва за продължителен 

период от време, сменете прахозащитната капачка (E) преди съхранение.

A. Фиксатор за кабел
B. Проксимален край
C. Прахозащитна капачка
D. Клипсове за закачване към 

медицинско облекло
E. Фиксатор за кабел

F. Фиксатор за лента
G. Фиксатор за кабел
H. Дистален край

Типове фиброоптични кабели:
Фиброоптичен кабел 9860 7’ на BFWTM

Фиброоптичен кабел 9865 10’ на BFWTM

Армиран фиброоптичен кабел със  
спираловидна намотка 9866: 10’ на BFWTM
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Монтаж и експлоатация
Лента за глава на Pharos HDTM

A

B

C

A. Фиксиращи скоби
B. Фиксатор за кабел
C. Адаптер за разделяне на влакна на фиброоптичния кабел

Указания за употреба:
1. Насочете фиброоптичния кабел от лявата страна на лентата.
2. Закрепете първия фиксатор (B) върху фиброоптичния кабел, като първата фиксираща скоба (A) се 

намира от лявата страна на лентата.
3. Закрепете фиброоптичния кабел с втората фиксираща скоба (A) от лявата страна близо до задната 

страна на лентата. 
4. Закрепете втория кабелен фиксатор (B) в адаптера (C).
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Монтаж и експлоатация
Монтаж

A
A. Проксимален край

Указания за употреба:
1. Поставете проксималния край (A) на фиброоптичния кабел в одобрен за употреба фиброоптичен 

светлинен източник (показан е HatterasTM) (не е включен в комплекта на Pharos HDTM).
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Спецификации
Технически характеристики
Диаметър на светлинното петно 11,43 cm
Одобрен фиброоптичен кабел (не е включен  
в комплекта на Pharos HDTM)

BFWTM 9860, 9865, 9866

Одобрен източник за светлина (не е включен  
в комплекта на Pharos HDTM)

HatterasTM, ChromaProTM на BFWTM
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Отстраняване на неизправности и обслужване
Признак Вероятна причина Решение

Изделието  
не свети.

Фиброоптичният кабел не е свързан. Свържете фиброоптичния кабел*.
Фиброоптичният кабел е повреден. Сменете фиброоптичния кабел*
Светлинният източник е изключен. Включете светлинния източник.
Захранващият кабел за променлив  

ток не е свързан. Свържете кабела.

Захранващият кабел за променлив  
ток е скъсан. Сменете кабела.

Изделието Pharos HDTM е повредено. Изпратете изделието Pharos HDTM 
за ремонт.

Слабо излъчване  
на светлина.

Повреда на фиброоптичния кабел. Сменете фиброоптичния кабел
Слабо излъчване от  

светлинния източник. Сменете светлинния източник.

Лещите са замърсени или  
покрити с прах. Почистете Pharos HDTM.

Изделието Pharos HDTM е повредено. Изпратете изделието Pharos HDTM 
за ремонт.

*Разрешава се използване само на одобрени фиброоптични кабели на BFWTM (не са включени в комплекта на Pharos HDTM).

Гаранционно обслужване
Гаранцията включва резервни части и труд, като покрива производствени дефекти на посочените  
по-долу компоненти на Pharos HD™ при нормалната употреба на изделието в продължение на 1 (една) 
година, считано от датата на негово закупуване от компанията Long Island Technology Group.
• Оптична система и камера
• Контролер
• Рамка
• 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.
• Свързване към неправилен светлинен източник.
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



12

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

Редакция1     .218.05.2018 г.

Чупливо съдържание, бъдете внимателни при употреба.

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


