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Значение на маркировките
Върху модула за съхранение BayPortTM от компанията Long Island Technology Group може да има етикети 
с маркировки. Спазвайте тези указания.

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 това изделие и за оборудването, използвано с него.

 ! Преди да пристъпите към употреба на модула, внимателно се запознайте с ръководството за 
неговата експлоатация.

 ! Използвайте модулите за съхранение BayPortTM само с изделията и аксесоарите, произведени от 
BFWTM/Long Island Technology GroupTM.

 ! НЕ подлагайте модула за съхранение BayPortTM  на силни удари, включително, но не само, 
изпускане на изделието на пода.

 ! НЕ използвайте модула за цели, различни от предназначението му.

 ! НЕ извършвайте конструктивни изменения в оборудването.

 ! НЕ отваряйте модула. В изделието няма вътрешни компоненти, които подлежат на  
техническо обслужване.

 ! НЕ упражнявайте сила върху конзолите за окачване.

 !Монтирайте модула на видно място.

 ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Има опасност от падане при сядане или ставане под модула,  
докато се монтира.

 ! НЕ използвайте неодобрени монтажни схеми.

Предназначение
 Модулите за съхранение BayPortTM на BFWTM са предназначени само за съхранение на челни 
осветители на BFWTM, монтирани върху ленти на BFWTM. Предвидено е допълнително място за 
съхранение на резервни подложки за ленти. 



4

Общи сведения

Описание на системата
 Модулът за съхранение BayPortTM  на BFWTM е съставен от здрав метален корпус.  
Конзолите са подходящи за съхранение на два челни осветителя BFWTM. Осигурено е допълнително 
място за съхранение в средния джоб.

 Предлагат се разнообразни решения за монтиране, като например стенно окачване и преносими 
модули.
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Монтаж
Модул за стенно окачване

1. Спазвайте инструкциите на GCX за монтаж на направляващите профили към стената. 

 ! ЗАБЕЛЕЖКА: Не фиксирайте ограничителя за канал, който влиза в монтажния комплект на GCX.

2. При необходимост преместете ограничителя, като развинтите стопорния винт с помощта на 
шестограмна отвертка 1/8 инча. 
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Монтаж
3. Затегнете задържащите винтове, както е показано на снимката по-долу. Не затягайте твърде  

плътно — това пречи на плъзгането на модула по канала на профила.

 
4. Плъзнете модула в профила. Центрирайте пластината в централния канал на профила.
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Монтаж
5. Равномерно затегнете четирите задържащи винта.

 
6. Фиксирайте закачалките с дългата част нагоре, като използвате монтажните отвори. При 

разхлабване на закачалката можете да използвате допълнителен комплект монтажни отвори.
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Начин на използване
Монтиране на челни осветители

1. Извадете батериите от държача.
2. Откачете осветителя от държача.
3. Поставете държача на долната закачалка, като използвате отвора в долната му част.

 
4. Окачете лентата върху горната закачалка през задната скоба.
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Начин на използване
5. Увийте кабела на осветителя около закачалката зад лентата.

 
6. Модулът е пригоден за едновременно съхранение на до два осветителя.
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Почистване и техническа поддръжка
Модул за съхранение

1. Почиствайте модулите за съхранение BayPortTM с почистващи кърпички.
2. Почиствайте насъбралия се прах с флакон със сгъстен въздух.

 ! НЕ стерилизирайте и не почиствайте чрез интензивно нагряване или навлажняване на модула, 
тъй като това може да го повреди

Забележка. Повреждане на някакъв компонент на системата поради използване на неподходящ 
почистващ препарат или начин на почистване води до анулиране на гаранцията.
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Спецификации
Механични характеристики
Аксесоар за съхранение
Д x Ш x В 48,89 x 20,95 x 6,35 cm
Тегло 4 kg
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Отстраняване на неизправности и обслужване
Признак Вероятна причина Решение

Модулът е нестабилен.
Задържащите винтове  
са разхлабени. Затегнете винтовете.

Направляващият профил GCX  
е разхлабен.

Проверете начина за монтаж  
в ръководството за монтиране.

Конзолата за окачване  
е извадена.

Монтажните отвори на куката  
са износени.

Използвайте допълнителни 
монтажни отвори.

Твърде ниско/високо
Ограничителят е поставен твърде 
ниско/високо. Преместете ограничителя.

Ограничителят не е монтиран. Монтирайте ограничителя.

Гаранционно обслужване

Гаранцията включва резервни части и труд, като покрива производствени дефекти на посочените по-
долу компоненти на аксесоара за съхранение Bayport™ при нормалната употреба на изделието  
в продължение на 1 (една) година, считано от датата на негово закупуване от компанията Long Island 
Technology Group.

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.

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

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

Редакция 1.1    30.09.2019 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


