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Symbolbeskrivelse
Disse vigtige symboler kan fremkomme på din Long Island Technology Group BayPortTM. Bemærk venligst  
deres betydning.

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 brugermanualen for dette produkt, og alt det udstyr, der bruges sammen med den.

 ! Læs og forstå brugermanualen, før du anvender enheden.

 ! Anvend kun BayPortTM opbevaringsenheden med BFWTM/Long Island Technology GroupTM produkter  
og tilbehør.

 ! DU MÅ IKKE udsætte BayPortTM opbevaringsenheden for kraftige stød, hvilket inkluderer, men ikke er 
begrænset til, at tabe enheden på gulvet.

 ! DU MÅ IKKE anvende denne enhed til noget andet end den tilsigtede anvendelse.

 ! Dette udstyr MÅ IKKE modificeres.

 ! DU MÅ IKKE åbne enheden. Der er ingen komponenter, der kan serviceres, i udstyret.

 ! DU MÅ IKKE trykke for hårdt ned på bøjlerne.

 ! Enheden skal monteres på et synligt sted.

 ! ADVARSEL Fare for skade fra faldende genstande: undgå at sidde eller stå under enheden, når den  
er monteret.

 ! DU MÅ IKKE anvende ikke-godkendte monteringsvejledninger.

Tilsigtet anvendelse
BFWTM BayPortTM opbevaringsenhed er kun beregnet til at opbevare BFWTM pandelampesystemer på  
BFWTM-pandebånd. Den ekstra plads er beregnet til at opbevare ekstra polstring til pandebånd. 
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Oversigt

Systembeskrivelse
BFWTM BayPortTM opbevaringsenhed består af en robust metalindkapsling. Bøjlerne gør det muligt og nemt  
at opbevare op til to BFWTM pandelampesystemer. Der er ekstra plads til opbevaring i midterlommen.

Der er flere monteringsløsninger, som f.eks. vægmontering og en mobil konfiguration.
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Installation
Vægmontering

1. Følg GCX-anvisningerne for at montere skinnen på væggen. 

 ! BEMÆRK: Monter ikke den nedtrykkelige stopklods, der leveres med GCX-skinnen.

2. Den justerbare stopklods kan flyttes ved at løsne sætskruen med en 1/8” sekskantnøgle. 
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Installation
3. Kontroller, at de fire låseskruer til skinnen er skruet så langt i, som der vises nedefor. Hvis skruerne er 

skruet for langt i, kan enheden ikke skydes ind i skinnen.

 
4. Skyd enheden ind i skinnen. Centerblokken passer i skinnens midterkanal.

 



7

Installation
5. Skru de fire låseskruer til skinnen ensartet fast i.

 
6. Sæt krogene på et af de to sæt monteringshuller, den længere krog skal være øverst. Det ekstra sæt 

monteringshuller kan anvendes, hvis krogen bliver for løs.
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Funktion
Montering af pandelamper

1. Fjern batterier fra hylsteret.
2. Pandelampen frakobles fra hylsteret.
3. Placer hylsteret på den nedre krog i adgangslugen nederst på hylsteret.

 
4. Placer pandelampen på den øverste krog i bagremmen.
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Funktion
5. Ledningen til pandelampen vikles rundt om krogen bag pandebåndet.

 
6. Der kan monteres op til to pandelamper ad gangen.
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Rengøring og vedligeholdelse
Opbevaringsenhed

1. Rengør BayPortTM opbevaringsenhed med en renseserviet.
2. Brug komprimeret luft til at fjerne alle støvansamlinger.

 ! DU MÅ IKKE anvende nogen steriliseringsteknik eller rengøringsprocedure, der anvender kraftig varme 
eller fugtighed, da det vil beskadige enheden

Bemærk: Hvis nogen af delene af systemet beskadiges ved at bruge forkerte rengøringsmidler eller en forkert 
rengøringsprocedure, annulleres alle garantier.
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Specifikationer
Mekanisk
Opbevaringsenhed
LxBxH 19,25” x 8,25” x 2,5”
Vægt 8,8 lbs
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Fejlfinding og service
Symptom Muligt problem Løsning

Enheden er ustabil Låseskruerne til skinnen er løse Stram låseskruerne til skinnen
GCX-skinnen er løs Se GCX-monteringsmanualen

Bøjlen er trukket ud Monteringshullerne til krogen er 
blevet for store Anvend de ekstra monteringshuller

For lav/høj
Den justerbare stopklods er  
for lav/høj Flyt den justerbare stopklods

Den justerbare stopklods er ikke 
blevet installeret Installer den justerbare stopklods

Garanti og service

Garanti mod produktionsfejl gælder for de følgende komponenter af BayPort™ opbevaringsenhed under 
normal brug i et (1) år fra salgsdatoen fra Long Island Technology Group (inkluderer dele og arbejdskraft).

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

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

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
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Indholdet er skrøbeligt.
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Produceret af Long Island Technology Group, LLC
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manualer fra Long island 

Technology GroupTM
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