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Symbolbeskrivelse
Disse vigtige symboler kan fremkomme på dit kamera fra Long Island Technology Group.  Bemærk venligst 
deres betydning.

Bemærk: Læs denne brugerhåndbog for information om alle advarsler, forholdsregler  
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.

Der er flere oplysninger om dette produkt i denne brugermanual.
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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 dette kamera, 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 dette udstyr.

 ! Undgå langvarig kontakt med kameraet under brug, da det kan være meget varmt.

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

 ! DU MÅ IKKE bruge dette 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 Pharos HDTM med BFWTM/Long Island Technology GroupTM produkter og tilbehør.

 ! DU MÅ IKKE udsætte Pharos HDTM 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 dette udstyr. Der er ingen komponenter, der kan serviceres, i dette udstyr.

 ! Kun kvalificeret personale må betjene Pharos HDTM.

 ! DU MÅ IKKE nedsænke dette udstyr eller nogen af dets komponenter i væske.

 ! Brug kun video-udgangsudstyr, der er blevet testet og har opfyldt forordningerne om lavspænding  
(IEC 60950 eller IEC 60601-1). Hvis du ikke gør dette, kan det nedsætte systemets ydeevne, og det  
kan føre til manglende overholdelse af forudsætningerne for garantien.
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Advarsler og forholdsregler

 ! BRUG KUN komponenter og tilbehør anført på side 5 i denne brugermanual. 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.

 ! Hvis det stakkes eller placeres i nærheden af andet udstyr, kan det påvirke EMC-overholdelsen negativt.

 !MÅ IKKE bruges, hvis emballagen er beskadiget.
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Samling og funktion
Pandelampe

A

B

A. Fiberoptisk kabelindgang
B. Pandelampe forreste linse

Betjening af pandelampe:
1. Installer den distale ende af det fiberoptiske kabel i indgangsstikket for det fiberoptiske kabel (A).
2. Når du installerer kablet i pandelampen, skal du sikre, at du sætter det grundigt i, indtil du kan høre  

og føle et klik.
3. SØRG FOR, AT DEN DISTALE ENDE ER KØLET NED, INDEN DU RØRER VED DEN. Bøj forsigtigt den distale 

ende af fiberen for at hjælpe med at fjerne den fra pandelampen.

FORSIGTIG: DEN PROKSIMALE  
ENDE AF KABLET KAN VÆRE  
EKSTREMT VARM, NÅR DEN  

FJERNES FRA LYSKILDEN.
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Samling og funktion
Fokuseringsværktøj

BA

A. Justeringsværktøj til fokusering
B. Fokusjustering

Anvendelse af fokuseringsværktøj:
1. Placer justeringsværktøjet til fokusering (A) på kameraets fokusjustering (B).
2. Drej justeringsværktøjet til fokusering (A) med uret for at fokusere længere væk, og mod uret for  

at fokusere nærmere.
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Samling og funktion
Fiberoptisk kabel

A B C D
E F G H

Kommentarer til anvendelsen af det fiberoptiske kabel:
1. Fjern støvdækslet (C) fra enden af det fiberoptiske kabel.
2. Sørg for, at tøjklipsene (D) er på plads og er fæstnet forsvarligt.
3. Når du fjerner det fiberoptiske kabel fra lyskilden, skal du holde i spændingsaflastningen (A) for at undgå 

at beskadige kablet. 
 FORSIGTIG: DE PROKSIMALE OG DISTALE ENDER AF KABLET KAN VÆRE EKSTREMT VARME.
4. Hvis det fiberoptiske kabel ikke skal bruges i lang tid, skal støvdækslet (C) sættes på igen inden opbevaring, 

for at forhindre støvansamling.

A. Spændingsaflastning
B. Proksimal ende
C. Støvdæksel
D. Tøjklips
E. Spændingsaflastning

F. Spændingsaflastning af pandebånd
G. Spændingsaflastning
H. Distal ende

Typer af fiberoptiske kabler:
BFWTM 9860 7" fiberoptisk kabel
BFWTM 9865: 10" fiberoptisk kabel
BFWTM 9866: 10" fiberoptisk kabel 
forstærket med en Cobra-spiral
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Samling og funktion
Pharos HDTM pandebånd

A

B

C

A. Positionsstropper
B. Spændingsaflastning
C. Bifurkator

Brugsanvisning:
1. Før det fiberoptiske kabel rundt om den venstre side af pandebåndet.
2. Før den første spændingsaflastningen (B) på det fiberoptiske kabel ind i den første positionsstrop (A)  

på den venstre side af pandebåndet.
3. Før det fiberoptiske kabel ind i den anden positionsstrop (A) på den venstre side nær bagsiden af pandebåndet. 
4. Før den anden spændingsaflastning (B) ind i bifurkatoren (C).
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Samling og funktion
Opsætning

A
A. Proksimal ende

Brugsanvisning:
1. Sæt den proksimale ende (A) af det fiberoptiske kabel ind i en godkendt fiberoptisk lyskilde (HatterasTM vist) 

(ikke inkluderet med Pharos HDTM).
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Specifikationer
Ydeevne
Størrelse af oplysningsspot 4,5” diameter
Godkendt fiberoptisk kabel  
(ikke inkluderet med Pharos HDTM)

BFWTM 9860, 9865, 9866

Godkendt lyskilde (ikke inkluderet med Pharos HDTM) BFWTM HatterasTM, ChromaProTM
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Fejlfinding og Service
Symptom Muligt problem Løsning

Intet lys-output

Det fiberoptiske kabel er ikke tilsluttet Tilslut det fiberoptiske kabel*
Det fiberoptiske kabel er i stykker Udskift det fiberoptiske kabel*

Der er slukket for lyskilden Tænd for lyskilden
Strømforsyningen/ledningen  

er ikke tilsluttet Tilslut strømforsyningen/ledningen

Strømforsyningen/ledningen  
er i stykker Udskift strømforsyningen/ledningen

Pharos HDTM er i stykker Send Pharos HDTM til reparation

Lavt lys-output

Beskadiget fiberoptisk kabel Udskift det fiberoptiske kabel
Lyskildens output er lavt Udskift lyskilden
Snavs eller støv i linsen Rengør Pharos HDTM

Pharos HDTM er i stykker Send Pharos HDTM til reparation
*Anvend kun godkendte BFWTM fiberoptiske kabler (ikke inkluderet med Pharos HDTM)

Garanti og service

Garanti mod produktionsfejl gælder for de følgende komponenter af Pharos HD™ under normal brug i et (1)  
år fra salgsdatoen fra Long Island Technology Group (inkluderer dele og arbejdskraft).
• Optik & kamera
• Kontrolenhed
• Pandebånd
• Samlingsled til montering

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
• Tilslutning til forkert lyskilde

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
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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

Revision 1.2 18/5/2018

Indholdet er skrøbeligt, håndteres med forsigtighed.

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

Drevet af

Scan her for at se alle 
manualer fra Long island 

Technology GroupTM
eller klik på:  

http://www.litgp.com/manuals


