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Symbolien kuvaukset
Long Island Technology Groupin BayPortTM-tuotteessa voi esiintyä seuraavia tärkeitä symboleja. Pyydämme 
huomioimaan niiden merkitykset.

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 tuotteen ja kaikkien sen kanssa käytettävien  
laitteiden käyttöoppaat.

 ! Lue ja ymmärrä yksikön käyttöopas ennen yksikön käyttämistä.

 ! Käytä BayPortTM-säilytysratkaisua vain BFWTM/Long Island Technology GroupTM -tuotteiden  
tai -lisävarusteiden kanssa.

 ! ÄLÄ altista BayPortTM-säilytysratkaisua voimakkaille iskuille, jotka sisältävät mutta jotka eivät rajoitu 
yksikön pudottamiseen lattialle.

 ! ÄLÄ käytä tätä yksikköä mihinkään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen.

 ! ÄLÄ muunna tätä laitetta.

 ! ÄLÄ avaa yksikköä. Laitteen sisällä ei ole huollettavia osia.

 ! ÄLÄ kohdista liiallista rasitusta ripustimiin.

 ! Asenna yksikkö näkyvälle paikalle.

 ! VAROITUS Putoamisvaara: vältä istumista tai seisomista yksikön alla, kun se on asennettu.

 ! ÄLÄ käytä hyväksymättömiä asennusmenetelmiä.

Käyttötarkoitus
 BFWTM BayPortTM -säilytysratkaisu on suunniteltu ainoastaan BFWTM-otsapantojen BFWTM - 
otsavalojärjestelmien säilyttämiseen. Lisäsäilytystila on tarkoitettu otsapantojen  
vaihtopehmusteiden säilyttämiseen. 
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Yleiskatsaus

Järjestelmän kuvaus 
 BFWTM BayPortTM -säilytysratkaisu koostuu kestävästä metallikotelosta. Ripustimissa voidaan helposti 
säilyttää enintään kahta BFWTM -otsavalojärjestelmää. Lisäsäilytystilaa saadaan keskitaskusta.

Saatavilla on useita asennusratkaisuja, kuten seinään asennettava ja mobiilikokoonpano.
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Asennus
Seinäasennus

1. Asenna kisko seinään GCX-ohjeiden mukaan. 

 ! HUOMAUTUS: Älä liitä GCX-kiskon mukana toimitettua painettavaa kanavan pysäytintä.

2. Säädettävää pysäytintä voidaan siirtää löysäämällä asetusruuvia 1/8” Hex -ruuvimeisselillä. 
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Asennus
3. Tarkista, että kiskon neljä lukitusruuvia on ruuvattu alla kuvatulla tavalla. Jos ruuvit ruuvataan liian 

pitkälle, yksikkö ei liu'u kiskoon.

 
4. Liu'uta yksikkö kiskoon. Keskiosa sopii kiskon keskikanavaan.
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Asennus
5. Kiristä kiskon neljä lukitusruuvia tasaisesti.

 
6. Kiinnitä koukut jompaankumpaan kahdesta asennusreikäsarjasta niin, että pidempi koukku on suunnattu 

ylös. Toista asennusreikäsarjaa voidaan käyttää, jos koukku löystyy liikaa.
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Käyttö
Otsavalojen kiinnittäminen

1. Poista mahdolliset paristot kotelosta.
2. Poista otsavalo kotelosta.
3. Aseta kotelo alempaan koukkuun kotelon pohjassa olevan aukon avulla.

 
4. Aseta otsapanta ylempään koukkuun takatuen avulla.

 

Toiminta
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Käyttö
5. Kääri otsavalon johto otsapannan takana olevan koukun ympärille.

 
6. Voit kiinnittää kerrallaan enintään kaksi otsavaloa.

 

Toiminta
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Puhdistaminen ja kunnossapito
Säilytysyksikkö

1. Puhdista BayPortTM-säilytysratkaisu millä tahansa puhdistuspyyhkeellä.
2. Poista mahdollisesti kerääntynyt pöly paineilmalla.

 ! ÄLÄ käytä mitään sterilointimenetelmää tai puhdistusmenetelmää, jossa käytetään liiallista lämpöä tai 
kosteutta, sillä se vaurioittaa yksikköä.

Huomautus: Minkä tahansa järjestelmän osan vaurioittaminen virheellisillä puhdistusaineilla tai 
puhdistusmenetelmillä mitätöi kaikki takuut.
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Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Säilytysratkaisu
PxLxK 48,89 x 20,95 x 6,35 cm (19,25” x 8,25” x 2,5”)
Paino 3,99 kg (8,8 lb)
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Vianmääritys ja huolto
Oire Mahdollinen ongelma Ratkaisu

Yksikkö on epävakaa Kiskon lukitusruuvit ovat löysällä Kiristä kiskon lukitusruuveja
GCX-kisko on irrallaan Katso GCX-asennusopas

Ripustin lähtee irti Koukun asennusreiät ovat kuluneet Käytä toisia asennusreikiä

Liian matalalla/korkealla
Säädettävä pysäytin liian matalalla/
korkealla Siirrä säädettävää pysäytintä

Säädettävää pysäytintä ei ole 
asennettu Asenna säädettävä pysäytin

Takuu ja huolto

Takuu valmistajan virheitä vastaan soveltuu seuraaviin BayPort™-säilytysratkaisun osiin normaalikäytössä 
yhden (1) vuoden ajan ostopäivästä lukien Long Island Technology Groupilta ostettuna (sisältää osat ja työn).

Takuu ei kata tuotteita, jotka ovat vaurioituneet seuraavista syistä:
• Vahinko, väärinkäyttö, virheellinen käyttö tai laitteen muuntaminen
• Huolto valtuuttamattomien henkilöiden toimesta
• Käyttö valtuuttamattomien lisävarusteiden kanssa

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

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

Versio 1.1    30.9.2019

Sisältö on helposti särkyvää.
Käsittele varovasti.

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

Skannaa tästä nähdäksesi 
kaikki Long island Technology 

GroupTM -oppaat
Tai vieraile osoitteessa:  

http://www.litgp.com/manuals

http://www.litgp.com/manuals

