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Symbolbeskrivning
Följande viktiga symboler kan förekomma på din Long Island Technology GroupTM BayPortTM laddare med 6 uttag. 
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.

UL-märket anger att denna produkt har testats och uppfyller tillämpliga standarder.

Mer information om denna produkt återfinns i denna användarhandbok.

ENDAST FÖR ELCHOCKS-, BRAND- OCH MEKANISKA FAROR
IEC 60601-1 utgåva 3.1, IEC 60601-1-2 utgåva 4,

ANSI/AAMI E-S60601-1 (2005), CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1 (2008)
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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. Ingen ytterligare utbildning krävs för att använda denna enhet.

 ! Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder enheten.

 ! Använd BayPortTM laddare med 6 uttag endast tillsammans med BFWTM/Long Island Technology 
GroupTM-batterier.

 ! Utsätt INTE BayPortTM laddare med 6 uttag 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.

 ! Sänk INTE ner enheten eller någon av dess komponenter i vätska.

 ! VARNING Användning av denna utrustning intill eller staplad tillsammans med annan utrustning bör undvikas 
eftersom det kan leda till felaktig drift. Om sådan placering är nödvändig bör denna utrustning och annan 
utrustning övervakas för att verifiera att de fungerar normalt.

 ! ANVÄND ENDAST komponenter och tillbehör listade på sidan 5 och 7 i denna handbok. Underlåtenhet att 
göra det kan minska systemets prestanda, leda till osäker drift, påverka EMC-prestanda negativt samt leda 
till bristande efterlevnad vilket kan ogiltigförklara garantin.

 ! Använd INTE om förpackningen är skadad.

 ! VARNING Bärbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning såsom antennkablar och externa 
antenner) bör inte användas på ett avstånd mindre än 30 cm (12 tum) till någon del av BayPortTM laddare 
med 6 uttag, inklusive de kablar som specificeras av tillverkaren. I annat fall kan det leda till försämrad 
prestanda för denna utrustning.

 !Medicinsk elektrisk utrustning kräver särskilda försiktighetsåtgärder avseende EMC och måste installeras 
och tas i bruk enligt EMC-informationen i avsnittet Elektromagnetisk kompatibilitet i denna handbok.

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

 ! Använd INTE icke-VESA-fästen.

 ! Följ lokala regler för kassering av elektronisk utrustning.

 ! VARNING! För att undvika risken för elstötar får denna utrustning endast anslutas till ett eluttag  
med skyddsjord.

Avsedd användning
 BFWTM BayPortTM laddare med 6 uttag är endast ämnad för laddning av BFWTM/LITGTM batterier som 
används i BFWTM/LITGTM-produkter. Laddaren är gjord för att vara VESA-kompatibel. Produkten är avsedd att 
användas av sjukvårdspersonal.
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Översikt

Systembeskrivning
 BFWTM BayPortTM laddare med 6 uttag har ett tåligt metallhölje. Sex uttag gör att upp till sexTM/LITGTM  
3- eller 4-celliga batterier kan laddas samtidigt och förvaras enkelt. Lysdioder indikerar laddningsstatus för  
varje batteri. Driftsprincipen är laddning av smarta batterier.
Den avsedda miljön för användning är inom professionell hälsovård förutom nära aktiv HF-kirurgisk utrustning 
och i RF-avskärmade rum avsedda för ett ME-system för magnetisk resonanstomografi.

CD

A

B

A. BFWTM BayPortTM laddare med 6 uttag
B. Växelströmskabel
C. 4-celliga batterier
D. 3-celliga batterier
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Användning
Batteriladdning

1. Anslut hon-kontakten på nätkabeln (B) till nätuttaget (C) på enhetens undersida.
2. Anslut han-kontakten på nätkabeln (B) till ett nätuttag.
3. Vrid huvudströmbrytaren till PÅ-läget på nätuttaget (C).
4. Fullständig uppladdning av batteriet före användning säkerställer längsta möjliga batterilivslängd.

 

A

B

C

A. Laddningsindikatorer (Se nedanstående tabell)*
B. Växelströmskabel
C. Nätuttag

Batteriladdningsindikator*
Blinkar grönt Batteriet laddas
Fast grönt Batteriet är fulladdat
Blinkar rött Ett fel har inträffat under laddningen

5. Vrid huvudströmbrytaren till AV-läget på nätuttaget (C) för att stänga av enheten.

 ! Apparatens inmatning får inte blockeras under drift. Detta försvårar urkoppling av enheten.
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Rengöring och underhåll
Laddningsenhet

1. Rengör delarna i BayPortTM laddare med 6 uttag med en spritservett.
2. Använd en behållare med tryckluft för att avlägsna damm.

 ! Häll INTE rengöringslösning direkt på ytan för BayPortTM laddare med 6 uttag.

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

 ! Sänk ALDRIG ner enheten i någon typ av vätska.

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
Klassificering
Klassificering och typ Ingen

Miljö
Drift 60 grader F (15 °C) till 80 grader F (26,7 °C)
Förvaring 23 grader F (0 °C) till 104 grader F (40 °C)
Relativ luftfuktighet 45-75 %
Tryck/Altitud 860 - 1 060 hPa/2 000 m

Prestanda
Laddningstid från fullständigt urladdad enhet ~3 timmar

Mekanisk
L x B x H 19,25 x 8,125 x 2,5 tum
Vikt 11,7 viktpund

Elektrisk
Ingångsspänning 100/240 V växelström 50–60 Hz
Ingångsström 1,0 A max
Nätsladd (IEC 60320) Maxlängd 10 fot
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Elektromagnetisk kompatibilitet
Portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka medicinsk elektrisk utrustning

Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk emission
BayPortTM laddare med 6 uttag är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren 

av BayPortTM laddare med 6 uttag bör säkerställa att den används i en sådan miljö.

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

Ledningsbunden 
RF IEC  
61000-4-6

Utstrålad  
RF IEC 61000-
4-3

3 Vrms 150 kHz - 
80 MHz

3 V/meter 80 MHz – 
2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m från 30 MHz 
till 1 GHz, 3 V/m 
för 1 GHz till 
25 GHz (1 000 Hz 
80 % modulerad 
testsignal)

Bärbar och mobil RF kommunikationsutrustning får inte användas 
närmare någon del av BayPortTM laddare med 6 uttag, inklusive kablage, 
än det rekommenderade separationsavståndet som beräknats genom 
den ekvation som är tillämplig för sändarens frekvens.

Rekommenderat separationsavstånd:

Batteridriven enhet

d = 1,17√P

d = 1,17√P, 80-800 MHz

d = 2,23√P 800 MHz till 2,5 GHz

Där P är den nominella maximala uteffekten hos sändaren i Watt 
(W) enligt sändartillverkaren och d är det rekommenderade 
separationsavståndet i meter (m).
Fältstyrkor från fasta radiofrekvenssändare, fastställda via  
en elektromagnetisk platsbesiktning (1), bör vara lägre än nivån  
för att uppfylla kraven inom varje frekvensområde (2).
Störningar kan uppstå i närheten av utrustning som märkts med 
följande symbol:
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Elektromagnetisk kompatibilitet

ANM 1: Vid 80 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.
ANM 2: Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i samtliga situationer. Elektromagnetisk vågutbredning påverkas av absorption och reflektion 
från ytor, föremål och människor.
(1) Fältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för radiotelefoner (mobila/trådlösa) och mobila radioapparater på land, amatörradio, AM- 
och FM-radioutsändningar samt TV-utsändningar kan inte teoretiskt förutsägas med noggrannhet för bedömning av den elektromagnetiska 
miljön orsakad av fasta RF-sändare, varför en elektromagnetisk platsbesiktning bör övervägas. Om de uppmätta fältstyrkorna på den plats där 
enheten används överskrider den för BayPortTM laddare med 6 uttag tillämpliga RF-överensstämmelsenivån enligt ovan bör BayPortTM laddare 
med 6 uttag observeras för bekräftelse av normal drift. OM onormal funktion observeras kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga, såsom 
omriktning eller omplacering av BayPortTM laddare med 6 uttag.
(2) Över frekvensområdet 150 kHz – 80 MHz bör fältstyrkorna vara lägre än 3 V/m.

Rekommenderade separationsavstånd mellan portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning och BayPortTM laddare med 6 uttag
BayPortTM laddare med 6 uttag är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö i vilken utstrålade RF-störningar är kontrollerade. 
Kunden eller användaren av BayPortTMladdare med 6 uttag kan bidra till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att 
upprätthålla ett minsta avstånd mellan portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och BayPortTM laddare  
med 6 uttag så som rekommenderas nedan, enligt kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.
Sändarens maximala nominella 
uteffekt

Separationsavstånd efter sändarens frekvens, i meter

W 150 kHz till 80 MHz

d = 1,17 P

80-800 MHz

d = 1,17 P

800 MHz till 2,5 GHz

d = 2,23 P
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,37 0,37 0,737
1 1,17 1,17 2,33
10 3,70 3,70 7,37
100 11,70 11,70 23,30
För sändare med en nominell maximal uteffekt som inte anges ovan kan det rekommenderade separationsavståndet i meter (m) beräknas 
med användning av den ekvation som gäller för sändarens frekvens, där P är sändarens nominella maximala uteffekten i watt (W) enligt 
sändarens tillverkare.
ANM 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.
ANM 2: ISM-banden (industriella, vetenskapliga och medicinska) mellan 150 kHz och 80 MHz är 6,765 MHz till 6,795 MHz, 13,553 MHz 
till 13,567 MHz, 26,957 MHz till 27,283 MHz och 40,66 MHz till 40,70 MHz.
ANM 3: En ytterligare faktor på 10/3 har tagits med i formeln som används för att beräkna det rekommenderade separationsavståndet 
för sändare inom ISM-frekvensbanden mellan 150 kHz och 80 MHz och i frekvensområdet 80 MHz till 2,5 GHz för att minska risken 
för att mobil/portabel kommunikationsutrustning skulle kunna orsaka störningar om den oavsiktligt förs in i patientområden.
ANM 4: Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i samtliga situationer. Elektromagnetisk vågutbredning påverkas av absorption och reflektion 
från ytor, föremål och människor.
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Elektromagnetisk kompatibilitet
Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet

BayPortTM laddare med 6 uttag är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller slutanvändaren 
av BayPortTM laddare med 6 uttag bör säkerställa att den används i en sådan miljö.

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

Elektrostatisk urladdning 
(ESD)

IEC 61000-4-2

±8 kV kontakt
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,  
±15 kV luft

IEC 61000-4-2

±8 kV kontakt
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,  
±15 kV luft

Golv ska vara av trä, betong eller 
keramikplattor. Om golven täcks  
av syntetiska material ska den relativa 
luftfuktigheten vara minst 30 %. 
Användaren av (BayPortTM laddare med 6 
uttag) bör undvika situationer som kan leda 
till överdriven elektrostatisk urladdning.

Utstrålat RF-
elektromagnetiskt fält

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 % AM vid 1 kHz

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 % AM vid 1 kHz

Utstrålade RF-nivåer bör vara typiska 
för en typisk kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö.

Närhetsfält från trådlös RF-
kommunikationsutrustning

IEC 61000-4-3

Se Tabell 9 på sidan 22.

IEC 61000-4-3

Se Tabell 9 på sidan 22.

RF-trådlös kommunikationsutrustning 
bör inte användas närmare BayPortTM 

laddare med 6 uttag än 30 cm. 

Elektrisk fast transient 
puls eller skurpuls

IEC 61000-4-4

±2 kV för ledningar  
inom elnätet
100 kHz repetitionsfrekvens

IEC 61000-4-4

±2 kV för ledningar  
inom elnätet
100 kHz repetitionsfrekvens

Strömförsörjningen via elnätet ska vara 
av sådan kvalitet som normalt råder 
i en typisk kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö.

Överspänning

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ledning(ar) 
till ledning(ar)
±2 kV ledning(ar) till jord

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ledning(ar) 
till ledning(ar)
±2 kV ledning(ar) till jord

Strömförsörjningen via elnätet ska vara 
av sådan kvalitet som normalt råder 
i en typisk kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö.

Ledningsbundna 
störningar som orsakas  
av RF-fält

IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz - 80 MHz
6 V i ISM-band mellan 
0,15 MHz och 80 MHz
80 % AM vid 1 kHz

IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz - 80 MHz
6 V i ISM-band mellan 
0,15 MHz och 80 MHz
80 % AM vid 1 kHz

Strömförsörjningen via elnätet ska vara 
av sådan kvalitet som normalt råder 
i en typisk kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö.

Spänningsfall, 
korta avbrott samt 
spänningsvariationer  
i elnätets ingångsledningar

IEC 61000-4-11

0 % UT, 0,5 cykel
Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° och 315°

0 % UT, 1 cykel
och
70 % UT, 25/30 cykler
Enfas: vid 0°

0 % UT, 250/300 cykel

IEC 61000-4-11

0 % UT, 0,5 cykel
Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° och 315°

0 % UT, 1 cykel
och
70 % UT, 25/30 cykler
Enfas: vid 0°

0 % UT, 250/300 cykel

Strömförsörjningen via elnätet ska vara 
av sådan kvalitet som normalt råder 
i en typisk kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö.
Om användaren av BayPortTM laddare 
med 6 uttag kräver kontinuerlig drift 
under strömavbrott, rekommenderas  
att BayPortTM laddare med 6 uttag drivs  
av en avbrottsfri strömkälla eller ett batteri.

OBS! UT utgör nätspänningen före applikation av testnivån.
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Elektromagnetisk kompatibilitet
Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk emission

BayPortTM laddare med 6 uttag är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller slutanvändaren 
av BayPortTM laddare med 6 uttag bör säkerställa att den används i en sådan miljö.

Emissionstest IEC 60601 testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

RF-emissioner
CISPR 11

Grupp 1 Grupp 1

BayPortTM laddare med 6 uttag använder  
RF-energi endast för sin interna funktion.  
Dess RF-emission är därför mycket låg och 
kommer sannolikt inte att orsaka några 
störningar i närliggande elektrisk utrustning.

RF-emissioner
CISPR 11 Klass A Klass A

BayPortTM laddare med 6 uttag är lämplig för 
användning i alla inrättningar utom bostäder 
och sådana inrättningar som är direkt anslutna 
till det allmänna lågspänningsnät som försörjer 
byggnader som används som bostäder.

Emissioner  
av övertoner
IEC 61000-3-2

Klass A Klass A
Spänningsfluktuationer/
flimmeremissioner
IEC 61000-3-3

Överensstämmer Överensstämmer

OBS! Utrustningens karaktäristik gör den lämplig för användning i industriområden och på sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den  
används i en bostadsmiljö (för vilket CISPR 11 klass B normalt krävs) garanteras inte tillräckligt störningsskydd för radiofrekventa 
kommunikationstjänster. Användaren kan behöva vidta ytterligare åtgärder för att undvika störningar, såsom att flytta eller rikta om utrustningen.

Tabell 9 - Testspecifikationer för inkapslingsportimmunitet för trådlös RF-kommunikationsutrustning
Testfrekvens 

(MHz)
Band (MHz) Service Modulation Maxeffekt (W) Avstånd (m) Immunitetstestnivå 

(V/m)

385 380-390 TETRA 400 Pulsmodulering
18 Hz 1,8 0,3 27

450 430-470 GMRS 460,  
FRS 460

FM
±5 Hz avvikelse

1 kHz sinus
2 0,3 28

710
704-787 LTE-band 13, 17 Pulsmodulering

217 Hz 0,2 0,3 9745
780
810

800-960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,

CDMA 850,
LTE-band 5

Pulsmodulering
18 Hz 2 0,3 28

870
930

1720

1700-1990

GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,

DECT,
LTE-band 1, 3,
4, 25, UMTS

Pulsmodulering
217 Hz 2 0,3 28

1845
1970

2450 2400-2570

Bluetooth,
WLAN,

802,11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-band 7

Pulsmodulering
217 Hz 2 0,3 28

5240
5100-5800 WLAN 802,11 a/n Pulsmodulering

217 Hz 0,2 0,3 95500
5785
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Felsökning och service
Symtom Möjligt problem Lösning

Batteriet (Batterierna) 
laddas inte

Nätsladden är inte inkopplad Koppla in nätsladden
Huvudströmbrytaren är inte påslagen Slå på och av PÅ/AV-kontakten
Dåligt batteri (dåliga batterier) Byt ut batteriet (batterierna)
Fel på intern komponent Returnera till tillverkaren för service

Garanti och service

Garanti mot defekter i utförandet gäller för följande delar av BayPort™ laddare med 6 uttag vid normal användning  
i ett (1) år från datum för försäljning av 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 fastställa 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.

Överensstämmer med:
IEC 60601-1 utgåva 3.1, IEC 60601-1-2 utgåva 4
AAMI ES60601-1 utgåva 1, CSA C22.2 Nr. 60601-1:08 utgåva 2

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


