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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.

Mer information om denna produkt återfinns i denna användarhandbok.
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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.

 ! VARNING! Rikta ALDRIG enhetens ljusstråle direkt mot någons ögon. Starkt ljus som släpps ut från enheten 
kan orsaka material- eller personskador.

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

 ! 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 INTE den här enheten för direkt belysning av ögat.

 ! Använd INTE flera enheter samtidigt för att belysa samma område. Högintensitetsbelysning kan skada vävnad.

 ! 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.

 ! Använd endast videoutmatningsenheter 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.
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Varningar och försiktighetsåtgärder

 ! ANVÄND ENDAST de komponenter och tillbehör som är 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.

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

 ! Använd INTE om förpackningen är skadad.
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Montering och användning
Pannlampa

A

B

A. Fiberoptisk kabelingång
B. Pannlampans främre lins

Användning av pannlampa:
1. Installera den distala änden av den fiberoptiska kabeln i den fiberoptiska kabelingången (A).
2. När du installerar kabeln i pannlampan, se till att föra in den ordentligt tills det att ett tydligt klick hörs och känns.
3. SE TILL ATT DISTALA ÄNDE HAR SVALNAT INNAN BERÖRING. Böj försiktigt fiberns distala ände för att lättare 

ta bort den från strålkastaren.

AKTA: KABELNS PROXIMALA ÄNDE KAN 
VARA EXTREMT VARM NÄR DU TAR 

BORT DEN FRÅN LJUSKÄLLAN.
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Montering och användning
Fokuseringsverktyg

BA

A. Fokuseringsjusteringsverktyg
B. Fokusinjustering

Användning av fokuseringsverktyg
1. Placera fokusinjusteringsverktyget (A) på kamerans fokusinjustering (B).
2. Vrid fokusinjusteringsverktyget (A) medurs för att fokusera längre bort och moturs för att fokusera närmare.
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Montering och användning
Fiberoptisk kabel

A B C D
E F G H

Att tänka på vid användning av fiberoptisk kabel:
1. Ta bort dammskyddet (C) från den fiberoptiska kabelns ände.
2. Se till att klädnadsklämmorna (D) sitter på plats och är ordentligt fästa.
3. När du tar bort den fiberoptiska kabeln från ljuskällan, ta tag i förskruvningen (A) för att undvika skador på kabeln. 
 AKTA: KABELNS PROXIMALA OCH DISTALA ÄNDAR KAN VARA EXTREMT VARMA.
4. Om den fiberoptiska kabeln inte ska användas under en längre tid ska du sätta tillbaka dammskyddet (C) innan 

du förvarar den för att förhindra dammbildning.

A. Förskruvning
B. Proximal ände
C. Dammskydd
D. Klädnadsklämmor
E. Förskruvning

F. Förskruvning för huvudrem
G. Förskruvning
H. Distal ände

Fiberoptiska kabeltyper:
BFWTM 9860 7’ fiberoptisk kabel
BFWTM 9865: 10’ fiberoptisk kabel
BFWTM 9866: 10’ Cobra Coil 
förstärkt fiberoptisk kabel
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Montering och användning
Pharos HDTM huvudrem

A

B

C

A. Fästremmar
B. Förskruvning
C. Förgrening

Användarinstruktioner:
1. Dra den fiberoptiska kabeln runt den vänstra sidan av huvudremmen.
2. Håll det första förskruvningen (C) för kabeln på plats under det första fästbandet (A) på den vänstra sidan 

av huvudremmen.
3. Föst den fiberoptiska kabeln i det andra fästbandet (A) på den vänstra sidan av huvudremmen. 
4. Fäst den andra förskruvningen (B) i förgreningen (C).
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Montering och användning
Inställningar

A
A. Proximal ände

Användarinstruktioner:
1. Anslut den proximala änden (A) på den fiberoptiska kabeln till en godkänd fiberoptisk ljuskälla (HatterasTM visas) 

(ingår inte i Pharos HDTM).
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Specifikationer
Prestanda
Belysningspunktstorlek 4,5” i diameter
Godkänd fiberoptisk kabel (ingår inte i Pharos HDTM) BFWTM 9860, 9865, 9866
Godkänd ljuskälla (ingår inte i Pharos HDTM) BFWTM HatterasTM, ChromalumeTM



11

Felsökning och Service
Symptom Möjligt problem Lösning

Lampan lyser inte

Fiberoptisk kabel inte ansluten Anslut den fiberoptiska kabeln*
Den fiberoptiska kabeln är trasig Byt ut den fiberoptiska kabeln*

Ljuskällan är avstängd Slå på ljuskällan
Nätkabeln är inte ansluten Anslut nätkabeln

Nätkabeln är trasig Byt ut nätkabeln
Pharos HDTM är trasig Skicka Pharos HDTM på reparation

Ljuset lyser svagt

Skadad fiberoptisk kabel Byt ut den fiberoptiska kabeln
Ljuskällans uteffekt är låg Byt ut ljuskällan
Smuts eller damm i linsen Rengör Pharos HDTM

Pharos HDTM är trasig Skicka Pharos HDTM på reparation
*Använd endast godkända BFWTM Fiberoptiska kablar (ingår inte i Pharos HDTM)

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

mailto:www.litgp.com?subject=
mailto:support%40litgp.com?subject=
mailto:mail%40obelis.net?subject=
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