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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.

Lisätietoa tuotteesta on tässä käyttöoppaassa.
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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.

 ! VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN suuntaa laitteen valonsädettä kenenkään silmiin. Laitteesta säteilevä 
voimakas valo voi aiheuttaa vaurion tai vamman.

 ! Lue ja ymmärrä laitteen käyttöopas ennen laitteen käyttämistä.

 ! 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.

 ! ÄLÄ valaise laitteella suoraan silmään.

 ! ÄLÄ käytä useita yksikköjä samanaikaisesti saman alueen valaisemiseen. Erittäin voimakas valo voi 
vahingoittaa kudosta.

 ! 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.

 ! 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.
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Varoitukset ja varotoimet

 ! 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.

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

 ! EI SAA käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut.
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Kokoaminen ja toiminta
Otsavalo

A

B

A. Kuituoptisen kaapelin syöttö
B. Otsavalon etulinssi

Otsavalon käyttö:
1. Asenna kuituoptisen kaapelin distaalipää kuituoptisen kaapelin syöttöön (A).
2. Kun asennat kaapelia otsavaloon, varmista, että työnnät sitä lujasti, kunnes kuulet ja tunnet  

selvästi naksahduksen.
3. VARMISTA, ETTÄ DISTAALIPÄÄ ON JÄÄHTYNYT ENNEN KUIN KOSKETAT SITÄ. Taivuta varovasti kuidun 

distaalipäätä saadaksesi sen helpommin irti otsalampusta.

VAROTOIMI: KAAPELIN PROKSIMAALIPÄÄ VOI 
OLLA ERITTÄIN KUUMA, KUN POISTAT  

SITÄ VALOLÄHTEESTÄ.
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Kokoaminen ja toiminta
Tarkennustyökalu

BA

A. Tarkennuksen säätötyökalu
B. Tarkennuksen säädin

Tarkennustyökalun käyttö:
1. Aseta tarkennuksen säätötyökalu (A) kameran tarkennuksen säätimeen (B).
2. Kierrä tarkennuksen säätötyökalua (A) myötäpäivään tarkentaaksesi kauemmaksi ja vastapäivään 

tarkentaaksesi lähemmäksi.



7

Kokoaminen ja toiminta
Kuituoptinen kaapeli

A B C D
E F G H

Kuituoptisen kaapelin käyttöä koskevia huomautuksia:
1. Poista pölysuoja (C) kuituoptisen kaapelin päästä.
2. Varmista, että takin klipsit (D) ovat paikallaan ja kunnolla kiinni.
3. Kun poistat kuituoptisen kaapelin valolähteestä, tartu vedonpoistimeen (A) välttääksesi  

kaapelin vaurioitumisen. 
 HUOMIO: KAAPELIN PROKSIMAALI- JA DISTAALIPÄÄT VOIVAT OLLA ERITTÄIN KUUMIA.
4. Jos kuituoptista kaapelia ei tulla käyttämään pitkään aikaan, aseta pölysuoja (C) paikalleen ennen 

varastointia estämään pölyn kertymistä.

A. Vedonpoistin
B. Proksimaalipää
C. Pölysuoja
D. Takin klipsit
E. Vedonpoistin 

 

F. Otsapannan vedonpoistin
G. Vedonpoistin
H. Distaalipää

 
 

Kuituoptisen kaapelin tyypit:
BFWTM 9860 7’ (2,1 m) 
kuituoptinen kaapeli
BFWTM 9865: 10’ (3 m) 
kuituoptinen kaapeli
BFWTM 9866: 10’ (3 m) vahvistettu 
Cobra Coil -kuituoptinen kaapeli
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Kokoaminen ja toiminta
Pharos HDTM-otsapanta

A

B

C

A. Kiinnityspidikkeet
B. Vedonpoistin
C. Haaroitin

Käyttöohjeet:
1. Ohjaa kuituoptinen kaapeli otsapannan vasemmalta puolelta.
2. Kiinnitä ensimmäinen kuituoptisen kaapelin vedonpoistin (N) otsapannan vasemmalla sivulla olevaan 

kiinnityspidikkeeseen (A).
3. Kiinnitä kuituoptinen kaapeli otsapannan vasemmalla sivulla takaosan lähellä olevaan toiseen 

kiinnityspidikkeeseen (A). 
4. Kiinnitä toinen vedonpoistin (B) haaroittimeen (C).
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Kokoaminen ja toiminta
Asennus

A
A. Proksimaalipää

Käyttöohjeet:
1. Liitä kuituoptisen kaapelin proksimaalipää (A) hyväksyttyyn kuituoptiseen valolähteeseen (kuvassa 

HatterasTM) (ei sisälly Pharos HDTM-laitteeseen).
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Tekniset tiedot
Suorituskyky
Valon valopiste 11,43 cm (4,5”) halkaisija
Hyväksytty kuituoptinen kaapeli (ei sisälly Pharos 
HDTM-laitteeseen)

BFWTM 9860, 9865, 9866

Hyväksytty valolähde (ei sisälly Pharos  
HDTM-laitteeseen)

BFWTM HatterasTM, ChromaProTM
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Vianmääritys ja huolto
Oire Mahdollinen ongelma Ratkaisu

Ei valotehoa

Kuituoptista kaapelia ei ole liitetty Liitä kuituoptinen kaapeli*
Kuituoptinen kaapeli on rikki Vaihda kuituoptinen kaapeli*

Valolähde on pois päältä Kytke valolähde päälle
Verkkovirtajohtoa ei ole liitetty Liitä verkkovirtajohto

Verkkovirtajohto on rikki Vaihda verkkovirtajohto
Pharos HDTM on rikki Lähetä Pharos HDTM korjattavaksi

Alhainen valoteho

Vaurioitunut kuituoptinen kaapeli Vaihda kuituoptinen kaapeli
Valolähteen teho on alhainen Vaihda valolähde

Linssissä on likaa tai pölyä Puhdista Pharos HDTM

Pharos HDTM on rikki Lähetä Pharos HDTM korjattavaksi
*Käytä vain hyväksyttyjä kuituoptisia BFWTM-kaapeleita (eivät sisälly Pharos HDTM-laitteeseen)

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
• Asennusliitin

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
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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 18.5.2018

Sisältö on helposti särkyvää. Käsittele varovasti.

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

Tai vieraile osoitteessa:  
http://www.litgp.com/manuals

Skannaa tästä nähdäksesi 
kaikki Long island Technology 

GroupTM -oppaat


