Bidéra Lyft Flexible
Rekonditionering
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Inledning
Den här manualen innehåller viktig information om montering, justering, underhåll och rekonditionering av
produkten.
Montering, justering, underhåll och rekonditionering av produkten får endast utföras av person med tekniskt
kunnande och expertis inom montering. Läs noga och följ säkerhetsinstruktionerna för att försäkra dig om att
du hanterar produkten på ett säkert sätt.

Allmänt
Rekonditioneringsmanual avser:
Modell: Bidera Lyft Flexible
Version: 2020-1

Varning!
Denna symbol indikerar särskilt viktig säkerhetsinformation. Följ dessa anvisningar noga.

Försiktighet!
Anger en riskfylld situation som kan leda till lättare skada om den inte undviks.

Viktigt!
Anger en riskfylld situation som kan leda till produktskada om den inte undviks.

Tips och rekommendation!

Etiketter och symboler på produkten
Tillverkarens adress

Tillverkningsdatum
Brukarens maxvikt

Visar överensstämmelse med
Rådets direktiv 2012/19/EU om
avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE).
Symbolen betyder att kasserad
elektrisk och elektronisk utrustning
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inte får kastas som hushållssopor
utan måste lämnas till separat
återvinning.
Produkten är CE-märkt i enlighet
med den medicintekniska
förordningen 2017/745
klass 1.
Klass II-utrustning

Läs medföljande bruksanvisning

Patientanslutna delar Typ B.

Överensstämmelse
Produkten är CE-märkt i enlighet med den medicintekniska förordningen 2017/745
klass 1. Lansering för produkten anges i CE-försäkran om överensstämmelse.
Vi arbetar i enlighet med följande standarder SS-EN 12182:2012. SS-EN 60601-1.
SS-EN 60601-1-2
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VARNING!
Risk för person- eller produktskador
Läs igenom manualen och ev bruksanvisningar innan du hanterar produkten.
Procedurerna i denna manual ska endast utföras av en kvalificerad tekniker.
Kontrollera att alla muttrar har dragits åt ordentligt och att alla delar fungerar
korrekt vid varje montering.
Vid frågor kontakta Top Hygien eller kvalificerad tekniker.

VARNING!
Risk för kontaminering
Rengör och desinficera produkten noggrant före service

VARNING!
Risk för person- eller produktskador
Använd endast originaldelar. Reservdelar kan beställas av Top Hygien. www.vastiacare.se

VIKTIGT!
Mer information om produkten finns i bruksanvisningen.

Ansvarsbegränsning
Top Hygien ansvarar inte för skador som uppkommer till följd av:
- Felaktig användning
- Normalt Slitage
- Att bruksanvisning inte följs
- Felaktig installation eller montering som utförts av köparen eller tredje part
- Åverkan på produkten
- Användning av felaktiga delar eller tillbehör
Vi rekommenderar att endast komponenter och reservdelar för Bidéra Lyft Flexible används. Försäkran om
överensstämmelse är inte giltig och Top Hygien tar inget garantiansvar om modifieringar har utförts på
produkten. Top Hygien tar inget ansvar för tillbud, olyckor eller försämring av produktens prestanda som kan
inträffa om komponenter från andra tillverkare används. Om ej godkända tillbehör används kan inte Top
Hygien längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.
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Inspektionschecklista
Allmän inspektion
☺

FRÅGA

☹

Är produkten i gott skick?
Är produkten komplett?
Är produkten fri från skador och svagheter av alla slag?
Fungerar produkten som den ska under nominell belastning?
Fungerar produkten helt och hållet i enlighet med bruksanvisningen?
Är alla eventuella fel som hittats åtgärdade?
Har felaktiga komponenter bytts ut till originaldelar?
Sitter alla skruvar/bultar fast ordentligt och är produkten ordentligt
monterad?
Är produkten tekniskt och funktionsmässigt säker?
Har produkten rengjorts och desinficerats?
Är serienummeretiketten lätt att läsa och sitter den fast ordentligt på
produkten?
Har produkten levererats med den senaste versionen av
bruksanvisningen?

Rekonditionering
VARNING!
Risk för person- eller produktskador.
Se till att kontakt är utdragen vid skötsel och rengöring.

VARNING!
Risk för person- eller produktskador.
Produktens prestanda kan påverkas av skadade eller slitna delar.
Produkten ska kontrolleras varje gång den används.
Använd inte produkten om du ser skador på den eller misstänker att någon del av
produkten inte är säker. Kontakta din Top Hygien leverantör omgående och se till att
produkten inte används förrän reparation har utförts.

5/7

UTGÅVA 20-1

Ta av sidkåporna


Skruva av sidkåporna
Skruva av kupolmuttrarna och lossa
försiktigt kåpan. Var noga när du
sätter tillbaka kupolmuttrarna så
dom sitter ordentligt och inte
lossnar.

Kontrollera alla slitdelar, se rödmarkerade.
Nummer Komponent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Chassi
Handtagsfäste, Vänster
Handtagsfäste, Höger
Handtag
styrhjul
Hjulbussning
Styrpinne
Ställdonsfäste, höger
Ställdonsfäste, vänster
Sits
Fäste styrbox
Styrbox
Bricka
Skruv, MC6S
Mutter M6M
Skruv MC6S
Skruv K6S
Bussning
Ställdon
Skruv MC6S
Skruv K6S
Bricka BRB
Saxpinne
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Anvisningar för rengöring – VIKTIGT!
o
o
o
o
o
o
o
o

Stäng av enheten och koppla ifrån elnätet.
Vid rengöring av elektroniska komponenter bör du beakta deras skyddsklass gällande
vatteninträngning.
Se till att inget vatten stänker på kontakten eller vägguttaget.
Hantera aldrig eluttag med blöta händer
Lyften får inte sköljas i rinnande vatten.
Använd inte lösningsmedel eller starka vätskor eftersom det kan skada lyftens ytor
För desinfektion vid behov: använd ytdesinficeringsmedel för hemmabruk
Undvik slipande rengöringsmedel. Använd ytdesinficeringsmedel för hemmabruk för att ta
bort fett och smuts på kontakten och handkontrollen.

Metod
Torka av produkten med en våt trasa eller en mjuk borste och lämpligt pH-neutralt rengöringsmedel.
Max. temperatur: 40 °C.
Torkning: Torka av med en mjuk trasa

Reparation
Byta armstödet Insexnyckel (4 mm)
1. Skruva ur dom 2 skruvarna som är markerade på
bilden med den medföljande insexnyckeln.
2. Ta bort armstödsfästet med armstödet.
3. Sätt i skruvarna i det nya armstödsfästet och för in
dem genom hålen i ryggstödsramen.
4. Fäst skruvarna i muttrarna och dra åt dem.
5. Utbytesproceduren är likadan för det högra och
vänstra armstödet.

Återställning/reset Ställdon
RESET Ställdon – Kör lyften till bottenläge, släpp knappen, håll inne nedåtknappen och vänta på att
det klickar ett ljud från kontrollboxen två gånger. Upprepa vid behov.
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Top Hygien Nordic AB
Bäckvägen 26
463 33 Lilla Edet
Telfonväxel: 031-94 35 26
www.vastiacare.se

2020 Top Hygien Nordic AB
Innehållet får inte ges ut på nytt, mångfaldigas eller förändras helt eller delvis utan föregående skriftliga
tillstånd från Top Hygien Nordic AB. Alla rättigheter är reserverade för Top Hygien Nordic AB. Bidéra Lyft
Flexibel
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