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Symbolforklaring
Disse viktige symbolene kan være til stede på BayPortTM fra Long Island Technology Group. Merk deg hva  
de betyr.

CE-samsvarsmerkingen indikerer at dette utstyret oppfyller EU-direktiv 93/42/EF om 
medisinsk utstyr og direktiv 2002/95/EF om begrensning av bruk av visse farlige stoffer  
i elektrisk og elektroniske utstyr.

Mer informasjon om dette produktet finner du i denne brukerhåndboken.
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Advarsler og forsiktighetsregler
Brukere av dette produktet skal være grundig opplært i de aktuelle medisinske prosedyrene. De må også lese 
og forstå denne brukerhåndboken for dette produktet og alt utstyret som brukes sammen med det.

 ! Les og forstå brukerhåndboken før enheten brukes.

 ! BayPortTM oppbevaringsløsning skal kun brukes med produkter eller tilbehør fra BFWTM / Long Island 
Technology GroupTM.

 ! IKKE utsett BayPortTM oppbevaringsløsning for sterke støt, inkludert, men ikke begrenset til, at enheten 
faller i gulvet.

 ! IKKE bruk denne enheten til annet enn den tiltenkte bruken.

 ! IKKE modifiser dette utstyret.

 ! IKKE åpne enheten. Det er ingen innvendige deler som man kan utføre service på.

 ! IKKE påfør for mye kraft på hengerne.

 !Monter enheten på et synlig sted.

 ! ADVARSEL Fallfare: Unngå å sitte eller stå under enheten når den er montert.

 ! IKKE bruk monteringsordninger som ikke er godkjent.

Tiltenkt bruk
 BFWTM BayPortTM oppbevaringsløsning er kun beregnet på å oppbevare BFWTM hodelyktsystemer  
på BFWTM pannebånd. Den ekstra oppbevaringsplassen er beregnet på oppbevaring av reserveputer  
til pannebånd. 
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Oversikt

Beskrivelse av systemet
 BFWTM BayPortTM oppbevaringsløsning er utformet med et slitesterkt metallkabinett. Hengere gjør det 
mulig med enkel oppbevaring av opptil to BFWTM hodelyktsystemer. Ekstra oppbevaringsplass er tilgjengelig  
i den midtre lommen.

Flere oppbevaringsløsninger er tilgjengelig, f.eks. en veggmontert og en mobil konfigurasjon.
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Installasjon
Veggmontering

1. Følg GCX-instruksjonene for å montere skinnen til veggen. 

 !MERK: Ikke fest den nedpressbare kanalstopperen som følger med GCX-skinnen

2. Den justerbare stopperen kan flyttes ved å løsne stilleskruen med en 1/8” unbrakonøkkel. 
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Installasjon
3. Kontroller at de fire skinnelåseskruene er skrudd inn som vist nedenfor. Hvis skruene er skrudd for langt 

inn, kan ikke enden skyves inn på skinnen.

 
4. Skyv enheten inn på skinnen. Den midtre klossen passer i den midtre kanalen på skinnen.
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Installasjon
5. Stram de fire skinnelåseskruene jevnt.

 
6. Fest krokene til ett av de to settene med monteringshull, med den lengste kroken mot toppen. Det ekstra 

settet med monteringshull kan brukes hvis kroken blir for løs.
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Drift
Montere hodelykter

1. Fjern eventuelle batterier fra hylsteret.
2. Koble hodelykten fra hylsteret.
3. Plasser hylsteret på den nedre kroken via tilgangsluken nederst på hylsteret.

 
4. Plasser pannebåndet på den øverste kroken gjennom ryggstøtten.
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Drift
5. Vikle hodelyktkabelen rundt kroken bak pannebåndet.

 
6. Opptil to hodelykter kan være montert samtidig.
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Rengjøring og vedlikehold
Oppbevaringsenhet

1. Rengjør BayPortTM oppbevaringsløsning med en rengjøringsserviett.
2. Bruk en boks med trykkluft til å rense ut eventuelle ansamlinger av støv.

 ! IKKE bruk noen steriliseringsprosess eller rengjøringsprosess med sterk varme eller mye luftfuktighet, 
da det kan skade enheten

Merk: Skade på noen del av systemet gjennom bruk av feil rengjøringsmiddel eller rengjøringsprosess vil 
ugyldiggjøre alle garantier.
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Spesifikasjoner
Mekanisk
Oppbevaringsløsning
L x B x H 19,25” x 8,25” x 2,5”
Vekt 8,8 lb
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Feilsøking og service
Symptom Mulig problem Løsning

Enheten er ustabil Skinnelåseskruene er løse Stram skinnelåseskruene
GCX-skinnen er løs Se GCX-monteringshåndbok

Henger er trukket ut Krokmonteringshullene er strippet Bruk de ekstra monteringshullene

For lav/høy Justerbar stopper er for lav/høy Flytt den justerbare stopperen
Justerbar stopper er ikke installert Installer den justerbare stopperen

Garanti og service

Garantien mot produsentmangler gjelder for de følgende komponentene av BayPort™ oppbevaringsløsning 
under normal bruk i ett (1) år fra datoen for salg fra Long Island Technology Group (inkluderer materiale  
og utførelse).

Garantien dekker ikke produkter skadet av følgende:
• Uhell, misbruk, mislighold eller endringer
• Service utført av uautoriserte personer
• Bruk med uautorisert tilbehør

I alle tilfeller forbeholder Long Island Technology Group seg retten til å fastslå årsaken til enhver funksjonsfeil 
og vil etter eget skjønn fastslå skadeserstatningen og/eller reparasjonene som er dekket under  
denne garantien.

Rett alle henvendelser til:
Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
USA
www.litgp.com
support@litgp.com
Tlf.: (631)-270-4463
Faks: (631)-414-7078

Obelis s.a.
Blvd Géné ral Wahis 53
1030 Brussels, Belgia
Tlf.: +(32) 2.732.59.54
Faks: +(32)2.732.60.03

E-post: 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

Revisjon 1.1    9/30/2019

Innholdet er knuselig.
Håndteres med forsiktighet.

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

Skann her for å se alle 
bruksanvisninger fra Long 
Island Technology GroupTM

  Eller gå til: http://www.litgp.com/manuals

Driftet av


