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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 elektroniske utstyr.

Mer informasjon om dette produktet finner du i denne brukerhåndboken.
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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 kamera og alt utstyr som brukes sammen med det.

 ! ADVARSEL: ALDRI rett utstyrets lysstråle inn i øynene på noen. Sterkt lys som avgis fra utstyret kan 
forårsake skade eller personskade.

 ! Les og forstå utstyrets brukerhåndbok før dette utstyret brukes.

 ! 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.

 ! IKKE bruk dette utstyret til direkte belysning av øyet.

 ! IKKE bruk flere enheter samtidig til å belyse det samme området. Høyintensitetsbelysning kan  
skade vev.

 ! 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.

 ! 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
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Advarsler og forsiktighetsregler

 ! 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.

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

 ! Skal IKKE brukes hvis emballasjen er skadet.
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Montering og drift
Hodelykt

A

B

A. Inngang for fiberoptisk kabel
B. Fremre linse på hodelykt

Betjening av hodelykten:
1. Installer den distale enden av den fiberoptiske kabelen i inngangen for fiberoptisk kabel (A).
2. Når kabelen installeres i hodelykten, må den settes bestemt inn til et tydelig knepp kjennes og høres.
3. KONTROLLER AT DEN DISTALE ENDEN ER AVKJØLT FØR BERØRING. Bøy forsiktig den distale enden av 

fiberen for lettere å fjerne den fra hodelykten.

FORSIKTIG: DEN PROKSIMALE ENDEN AV 
KABELEN KAN VÆRE EKSTREMT VARM 

NÅR DEN FJERNES FRA LYSKILDEN.
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Montering og drift
Fokuseringsverktøy

BA

A. Fokuseringsjusteringsverktøy
B. Fokusjustering

Bruk av fokuseringsverktøyet:
1. Plasser fokuseringverktøyet (A) på kamerafokusjusteringen (B).
2. Roter fokuseringsverktøyet (A) med urviseren for å fokusere lengre unna, og mot urviseren for  

å fokusere nærmere.



7

Montering og drift
Fiberoptisk kabel

A B C D
E F G H

Merknader om bruk av fiberoptisk kabel:
1. Fjern støvhetten (C) fra enden på den fiberoptiske kabelen.
2. Kontroller at frakkeklipsen (D) er på plass og forsvarlig festet.
3. Når du skal fjerne den fiberoptiske kabelen fra lyskilden, tar du tak i strekkavlastningen (A) for å unngå  

å skade kabelen. 
 FORSIKTIG: DEN PROKSIMALE OG DEN DISTALE ENDEN PÅ KABELEN KAN BLI EKSTREMT VARM.
4. Hvis den fiberoptiske kabelen ikke skal brukes i lengre tid, skal støvhetten (C) settes tilbake på plass før 

oppbevaring, for å unngå ansamling av støv.

A. Strekkavlastning
B. Proksimal ende
C. Støvhette
D. Frakkeklips
E. Strekkavlastning

F. Strekkavlastning for pannebånd
G. Strekkavlastning
H. Distal ende

Typer fiberoptiske kabler:
BFWTM 9860 7’ fiberoptisk kabel
BFWTM 9865: 10’ fiberoptisk kabel
BFWTM 9866: 10’ fiberoptisk kabel 
med forsterket Cobra-spole
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Montering og drift
Pharos HDTM pannebånd

A

B

C

A. Holdestropper
B. Strekkavlastning
C. Bifurkator

Bruksanvisning:
1. Før den fiberoptiske kabelen rundt venstre side av pannebåndet.
2. Fest den første strekkavlastningen (B) på den fiberoptiske kabelen med den første holdestroppen (A) på 

venstre side av pannebåndet.
3. Fest den fiberoptiske kabelen i den andre holdestroppen (A) på venstre side nær baksiden  

av pannebåndet. 
4. Fest den andre holdestroppen (B) i bifurkatoren (C).



9

Montering og drift
Oppsett

A
A. Proksimal ende

Bruksanvisning:
1. Plugg den proksimale enden (A) av den fiberoptiske kabelen i en godkjent fiberoptisk lyskilde  

(HatterasTM vises) (følger ikke med Pharos HDTM).
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Spesifikasjoner
Ytelse
Størrelse på belysningspunkt 4,5” diameter
Godkjent fiberoptisk kabel (følger ikke med  
Pharos HDTM)

BFWTM 9860, 9865, 9866

Godkjent lyskilde (følger ikke med Pharos HDTM) BFWTM HatterasTM, ChromaProTM
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Feilsøking og service
Symptom Mulig problem Løsning

Ingen lysavgivelse

Fiberoptisk kabel er ikke tilkoblet Koble til fiberoptisk kabel*
Fiberoptisk kabel er ødelagt Skift ut fiberoptisk kabel*

Lyskilden er av Slå på lyskilden
Nettstrømkabelen er ikke tilkoblet Koble til nettstrømkabelen

Nettstrømkabelen er ødelagt Skift ut nettstrømkabelen
Pharos HDTM er ødelagt Send Pharos HDTM til reparasjon

Lav lysavgivelse

Skadet fiberoptisk kabel Skift ut fiberoptisk kabel
Lyskildens avgitte effekt er lav Skift ut lyskilden

Skitt eller støv på linsen Rengjør Pharos HDTM

Pharos HDTM er ødelagt Send Pharos HDTM til reparasjon
*Bruk kun godkjente BFWTM fiberoptiske kabler (følger ikke med Pharos HDTM)

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 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
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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 5/18/2018

Tilkoblingene er skjøre. Håndteres med forsiktighet.

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


