
 VIKTIG!
Les bruksanvisning for både løfter og løftetilbehør før bruk. Løft og forflytning av en person medfører alltid en viss risiko. 
Det er viktig at man fullt og helt forstår innholdet i bruksanvisningen, og kun personale som har denne informasjonen  
bør bruke utstyret. Ta kontakt med Liko/Hill-Rom om det oppstår uklarheter eller spørsmål.

Produktbeskrivelse

Sporveksel
Bruksanvisning

Norsk
7NO111106-02 

2012-06-29

Gjelder følgende modeller:
Sporveksel, mekanisk       varenr. 3124631  
Sporveksel, mekanisk       varenr. 3124632
Sporveksel, elektrisk       varenr. 3124633 
Sporveksel, elektrisk       varenr. 3124634

 

Sikkerhetsforskrifter
Det må utvises den største forsiktighet ved bruk av sterke elektromagnetiske støykilder som diatermi og lignende slik at for  
eksempel diatermikabler ikke plasseres på eller nær produktet. Ved tvil, ta kontakt med utstyrsansvarlig eller leverandøren.

  Bruk av annet løftetilbehør enn anbefalt, kan medføre risiko.

Anbefalt tilbehør
Handkontroll (2-knapper) M220 (bare for Sporveksel, elektrisk)        Varenr.    20590010

Förlängningskabel HB80 (2,4 m) Varenr.    3124665

Kontrollboks CB08 EU (bare for Sporveksel, elektrisk)         Varenr.    3124655
Kontrollboks CB08 UK (bare for Sporveksel, elektrisk)         Varenr.    3124656
Kontrollboks CB08 US (bare for Sporveksel, elektrisk)         Varenr.    3124657

Forskjellige tillatte makslaster kan forekomme for forskjellige produkter i den sammensatte løfteenheten: løfter, løftebøyle, 
løfteseil og eventuelt annet tilbehør som brukes. For den sammensatte løfteenheten, inkludert løftetilbehør, gjelder alltid den 
laveste makslasten av de som angis på respektive produkter. Studer merkingen på løfteren og løftetilbehøret eller ta kontakt 
med Likos/Hill-Roms representant om spørsmål.

Makslast

  Installasjon av Liko vekselsystem skal gjøres av personell som er autorisert av Liko/Hill-Rom og i henhold 
til gjeldende installasjonsveiledning. 

elektrisk

Betjening

 er en varseltrekant som angir at du må være spesielt forsiktig.

Løftemotoren Likorall skal alltid parkeres foran/bak Sporvekselen før sporbytte og overgang til et annet system.

mekanisk

Sporveksel, mekanisk
For sporbytte:  
bruk håndtaket. 

Likos Sporveksel er en funksjon for overgang av en løftemotor fra ett takløftssystem til et annet og er spesielt tilpasset såkalte 
”rettskinner”. Sporveksel, elektrisk kan manøvreres med hjelp av løftemotor Likorall utrustet med tilpasset håndkontroll. 
Alternativt kan Sporveksel, elektrisk kobles til nettstrøm og manøvreres med en strømforsynt håndkontroll. Sporveksel, 
mekanisk manøvreres manuelt med hjelp av et håndtak.

Sporveksel, elektrisk
Forrbytte:ykk på håndkontrollens 

 eller  - knapper.

Med Handkontroll (2- knappar) M220: 
Forrbytte:ykk på håndkontrollens
     eller     - knapper.
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Tilsyn og vedlikehold

www.l iko.com

Rengjør produktet ved behov ved å tørke det av med en klut fuktet med varmt vann eller alkohol. OBS! Ikke bruk 
rengjøringsmiddel som inneholder fenol eller klor, da dette kan skade aluminium- og plastmaterialet.

Service
Likos vekselsystem skal gjennomgå periodisk inspeksjon minst en gang i året.

 Periodisk inspeksjon, reparasjon og vedlikehold skal kun utføres i samsvar med Liko serviceinstruksjon, 
av autorisert personell og med originale reservedeler.

Serviceavtale
Liko tilbyr mulighet til å tegne serviceavtale for vedlikehold og periodisk inspeksjon av deres Liko-produkter.

Forventet holdbarhet
Produktet har en forventet holdbarhet på 10 år ved korrekt betjening, utført service og periodisk inspeksjon i henhold 
til Likos instruksjoner.

Transport og lagring
Miljøet der produktet transporteres og oppbevares, bør ha en temperatur mellom 10 ˚C og 40 ˚C samt en luftfuktighet 
på mellom 30 % og 75 %. Lufttrykket bør være mellom 700 hPa og 1060 hPa.

Gjenvinning
Informasjon om hvordan Likos produkter skal gjenvinnes finner du på nettstedet vårt: www.liko.com.

Produktendringer
Likos produkter er under stadig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til å foreta endringer i produkter uten forvarsel. 
Kontakt din Liko/Hill-Rom representant for informasjon, råd og eventuelle oppdateringer.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko er kvalitetssertifiserte ifølge ISO 9001 og det tilsvarende for medisintekniske bedrifter, ISO 13485. Liko er miljøsertifiserte 
ifølge ISO 14001.

    Apparatet er beregnet for innendørs bruk.
    Type B, i henhold til beskyttelsesgrad mot elektrisk støt.
    Utstyr i klasse ll.
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Varenr. 3124633 / 3124634 (kombineres utelukkende med Liko H-70 skinne)
Mål: 
A:  687 mm
B:  173 mm
C:  104 mm
Innbygningsmål, H: 35 mm
Vekt: 7,8 kg
Makslast: 250 kg
Materiale: Stål, aluminium, plast
Motor: Aktuator Linak LA12, standard 24 V
IP-klasse: X1
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Varenr. 3124631 / 3124632 (kombineres utelukkende med Liko H-70 skinne)
Mål: 
A:  687 mm
B:  400 mm
C:  105 mm
Innbygningsmål, H: 35 mm
Vekt: 7,1 kg
Makslast: 250 kg
Materiale: Stål, aluminium

Produsert av:
Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se


