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Symbolbeskrivning
Följande viktiga symboler kan förekomma på din Long Island Technology Group BayPortTM. Lägg märke till deras 
betydelse.

CE-märkning för överensstämmelse indikerar att denna enhet överensstämmer med  
EU-direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och EU-direktiv 2002/95/EG om 
begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

Mer information om denna produkt återfinns i denna användarhandbok.
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Varningar och försiktighetsåtgärder
Användare av denna produkt bör ha en gedigen utbildning i de tillämpliga medicinska förfarandena.  
De bör även läsa och förstå denna användarhandbok för den här produkten och för all utrustning som  
används tillsammans med den.

 ! Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder enheten.

 ! Använd endast BayPortTM förvaringslösning med BFWTM/Long Island Technology GroupTM produkter  
eller tillbehör.

 ! Utsätt INTE BayPortTM förvaringslösning för kraftiga stötar, som inkluderar men inte är begränsade  
till att tappa enheten på golvet.

 ! Använd INTE den här enheten för något annat än det den är avsedd för.

 ! Denna utrustning får INTE modifieras.

 ! Öppna INTE enheten. Det finns inga reparerbara komponenter i enheten.

 ! Placera INTE överdriven tyngd på krokarna.

 !Montera enheten på en synlig plats.

 ! VARNING Fallrisk: Undvik att sitta eller stå under enheten när den är monterad.

 ! Använd INTE icke-godkända monteringssätt.

Avsedd användning
 BFWTM BayPortTM förvaringslösning är endast avsedd för förvaring av BFWTM pannlampor med BFWTM 
huvudremmar. Det extra lagringsutrymmet är avsett för förvaring av extradynor till huvudremmarna. 
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Översikt

Systembeskrivning
 BFWTM BayPortTM förvaringslösning har ett tåligt metallhölje. Krokarna är avsedda att enkelt förvara upp 
till två BFWTM pannlampsenheter. Ytterligare förvaring tillhandahålls via mittenfickan.

Flera monteringslösningar finns, såsom väggmontering och en mobil konfiguration.
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Installation
Väggmontering

1. Följ GCX-anvisningarna för att fästa skenan på väggen. 

 ! OBS! Fäst inte det nedtryckningsbara kanalstoppet som medföljer GCX-skenan.

2. Det justerbara stoppet kan flyttas genom att lossa ställskruven med en 1/8” sexkantsskruvmejsel. 
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Installation
3. Kontrollera att de fyra fästskruvarna för skenan är gängade enligt bilden nedan. Om skruvarna är gängade 

för långt glider de inte in i skenan.

 
4. Skjut in enheten på skenan. Mittblocket passar in i skenans mittkanal.
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Installation
5. Dra åt de fyra fästskruvarna jämnt.

 
6. Fäst krokarna på den ena av de två uppsättningarna monteringshål med den längre kroken överst.  

Den extra uppsättningen monteringshål kan användas om kroken sitter för löst.
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Användning
Att hänga upp pannlampsenheter

1. Ta bort eventuella batterier från höljet.
2. Koppla bort pannlampan från höljet.
3. Häng hölstret på den nedre kroken via åtkomstöppningen på hölstrets undersida.

 
4. Häng huvudremmen på den övre kroken genom den bakre remmen.
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Användning
5. Vira pannlampskabeln runt kroken bakom huvudremmen.

 
6. Upp till två pannlampsenheter kan vara upphängda på en gång.
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Rengöring och underhåll
Förvaringsenhet

1. Rengör BayPortTM förvaringsenhet med den rengöringstrasa.
2. Använd en behållare med tryckluft för att avlägsna eventuellt damm.

 ! Använd INTE steriliserings- eller rengöringsmetoder med stark värme eller fukt, då det förstör 
produkten.

Obs! Samtliga garantier upphör att gälla om någon del av systemet skadas på grund av användning av ett 
felaktigt rengöringsmedel eller -förfarande.
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Specifikationer
Mekanisk
Förvaringslösning
L x B x H 19,25 x 8,25 x 2,5 tum
Vikt 8,8 viktpund
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Felsökning och service
Symtom Möjligt problem Lösning

Enheten är ostadig Fästskruvarna till skenan är lösa Dra åt fästskruvarna till skenan
GCX-skenan är lös Se GCX-monteringshandbok

Kroken är utdragen Monteringshålen för krokarna  
är slitna Använd ytterligare monteringshål

För låg/hög
Det justerbara stoppet är för  
lågt/högt Flytta det justerbara stoppet

Det justerbara stoppet är  
inte installerat Installera det justerbara stoppet

Garanti och service

Garanti mot defekter i utförandet gäller för följande delar av BayPort™ förvaringslösning vid normal 
användning i ett (1) år från försäljningsdatum från Long Island Technology Group (innefattar delar och arbete).

Garantin täcker inte produkter som skadats på grund av följande:
• Olyckshändelse, felanvändning, vanvård eller ändringar
• Service utförd av icke-auktoriserade personer
• Användning tillsammans med icke-godkända tillbehör

I samtliga fall förbehåller sig Long Island Technology Group rätten att fastställa orsaken till samtliga 
felfunktioner och kommer att efter eget gottfinnande avgöra vilken ersättning och/eller reparation som täcks 
av denna garanti.

Sänd alla förfrågningar till:
Long Island Technology Group
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
USA
www.litgp.com
support@litgp.com
Tel: (631)-270-4463
Fax: (631)-414-7078

Obelis s.a.
Blvd Général Wahis 53
1030 Bryssel, Belgien
Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(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

Utgåva 1.1    2019-09-30

Innehållet är ömtåligt.
Hanteras varsamt.

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

Webbplatsen drivs av

Skanna här för att se alla 
manualer från Long Island 

Technology GroupTM 

Eller besök http://www.litgp.com/manuals


