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Omschrijving van de symbolen
Deze belangrijke symbolen verschijnen mogelijk op uw Long Island Technology Group BayPortTM. Neem goed 
kennis van hun betekenis.

De CE-conformiteitsmarkering geeft aan dat dit apparaat voldoet aan Europese Richtlijn 
93/42 EC betreffende medische hulpmiddelen en Richtlijn 2002/95/EC betreffende 
beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlĳke stoffen in elektrische en  
elektronische apparatuur.

Verdere informatie over dit product vindt u in deze gebruikershandleiding.
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Waarschuwingen en voorzorgen
De gebruikers van dit product moeten grondig opgeleid zijn voor de toepasselijke medische procedures.  
Zij moeten ook de gebruikershandleiding voor dit product en alle materiaal dat daarbij gebruikt wordt,  
lezen en begrijpen.

 ! U dient de gebruikershandleiding te lezen en te begrijpen voor u de eenheid gebruikt.

 ! Gebruik de BayPort TM-opslagoplossing uitsluitend met producten of accessoires van BFWTM/Long Island 
Technology GroupTM.

 ! Onderwerp de BayPortTM-opslagoplossing NIET aan hevige schokken waaronder, maar niet beperkt tot, 
het laten vallen van de eenheid op de grond.

 ! Gebruik deze eenheid NIET voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik.

 !Wijzig dit apparaat NIET .

 ! Open de eenheid NIET. Het apparaat bevat geen onderdelen die hersteld kunnen worden.

 ! Gebruik GEEN overmatige kracht om de hangers te forceren.

 !Monteer de eenheid op een zichtbare locatie.

 !WAARSCHUWING Valgevaar: zit of sta niet onder de eenheid wanneer ze wordt gemonteerd.

 ! Gebruik GEEN niet-goedgekeurde montageschema's.

Beoogd gebruik
 De BFWTM BayPortTM-opslagoplossing is uitsluitend bedoeld om BFWTM-hoofdlampsystemen te 
monteren op BFWTM-hoofdbanden. De bijikomende opslag is bedoeld om vervangkussentjes voor hoofdbanden 
in te bewaren. 
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Overzicht

Systeembeschrijving
 De BFWTM BayPortTM-opslagoplossing is gemaakt van een duurzame metalen behuizing. Met de hangers 
kunnen tot twee BFWTM-hoofdlampsystemen gemakkelijk worden bewaard. Bijkomende opslagruimte wordt 
verstrekt via het zakje in het midden.

Er zijn meerdere montageoplossingen beschikbaar, zoals een op de muur gemonteerde en een   
mobiele configuratie.
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Installatie
Montage op de muur

1. Volg de GCX-instructies om de rail op de muur te monteren. 

 ! OPGELET: maak de indrukbare kanaalstop die bij de GCX Rail geleverd is, niet vast

2. De aanpasbare stop kan worden verplaatst door de stelschroef los te maken met behulp van een 1/8” 
zeskantige schroevendraaier. 
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Installatie
3. Controleer of de vier schroeven om de rail te vergrendelen voorzien zijn van een schroefdraad zoals 

hieronder getoond. Als de schroefdraad van de schroeven te ver gaat, dan glijdt de schroef niet in de rail.

 
4. Schuif de eenheid op de rail. Het middelste blok past in het middelste kanaal van de rail.
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Installatie
5. Draai de vier schroeven gelijkmatig aan om de rail vast te zetten.

 
6. Bevestig de haken aan een van beide reeksen montagegaten met de langste haak bovenaan.  

De bijkomende reeks montagegaten kan worden gebruikt als de haak te los komt te zitten.
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Werking
Hoofdlampen monteren

1. Verwijder eventuele accu's uit de holster.
2. Maak de hoofdlamp los van de holster.
3. Plaats de holster op de onderste haak via het toegangsluik onderaan de holster.

 
4. Plaats de hoofdband op de bovenste haak via de achterste beugel.
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Werking
5. Wikkel de kabel van de hoofdlamp rond de haak achter de hoofdband.

 
6. Tot twee hoofdlampen kunnen tegelijk worden gemonteerd.
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Reiniging en onderhoud
Opslageenheid

1. Maak de BayPortTM-opslagoplossing schoon met om het even welk reinigingsdoekje.
2. Gebruik een spuitbus met perslucht om stofophopingen te verwijderen.

 ! Gebruik GEEN sterilisatie- of reinigingsproces waarbij gebruik wordt gemaakt van zeer hoge 
temperaturen of vochtigheid. Dit zal het apparaat beschadigen.

Opmerking: beschadiging van onderdelen van het apparaat door het gebruik van ongeschikte 
reinigingsmiddelen of -processen doet het recht op alle garanties vervallen.
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Specificaties
Mechanisch
Opslagoplossing
LxBxH 19,25” x 8,25” x 2,5”
Gewicht 8,8 pond
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Probleemoplossing en service
Symptoom Mogelijk probleem Oplossing

Eenheid is wankel
Schroeven om de rail vast te zetten 
zitten los

Draai de schroeven aan en zet de 
rail vast

GCX-rail zit los Zie montagehandleiding GCX

Hanger uitgetrokken Montagegaten voor haken zijn kaal Gebruik bijkomende montagegaten

Te laag/hoog Aanpasbare stop te laag/hoog Verplaats aanpasbare stop
Aanpasbare stop niet geïnstalleerd Installeer aanpasbare stop

Garantie en service

Garantie tegen fabricagegebreken is van toepassing op de volgende onderdelen van de BayPort™-
opslagoplossing bij normaal gebruik gedurende één (1) jaar vanaf de datum van verkoop door Long Island 
Technology Group (waaronder onderdelen en werkuren).

De garantie is niet geldig voor producten die beschadigd zijn ten gevolge van:
• Ongevallen, verkeerd gebruik, misbruik of wijziging
• Onderhoud door onbevoegde personen
• Gebruik met niet-erkende accessoires

Long Island Technology Group behoudt zich in alle gevallen het recht voor de oorzaak van het slecht 
functioneren vast te stellen en naar eigen oordeel te bepalen of de schade en/of herstellingen gedekt zijn door 
deze garantie.

Gelieve zich voor verdere informatie te wenden tot:
Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
VS
www.litgp.com
support@litgp.com
Tel: (631)-270-4463
Fax: (631)-414-7078

Obelis n.v.
Generaal Wahislaan 53

1030 Brussel, België
Tel: +(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

Herziening 1.1    30/9/2019

Breekbare inhoud.
Voorzichtig behandelen.

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

Aangedreven door

Scan hier om alle hand-
leidingen van de Long island 
Technology GroupTM te zien

Of kijk op http://www.litgp.com/manuals


