
Koskee seuraavia malleja:
Universal SlingBar 350 Tuotenro 3156074 
Universal SlingBar 450 Tuotenro 3156075
Universal SlingBar 600 Tuotenro 3156076    
Universal TwinBar 670 Twin Tuotenro 3156077
Universal SideBar 450 Tuotenro 3156079
Universal SlingBar 350 QRH Tuotenro 3156084
Universal SlingBar 450 QRH Tuotenro 3156085
Universal SlingBar 600 QRH Tuotenro 3156086
Universal TwinBar 670 Twin QRH Tuotenro 3156087
Universal SlingBar 350 R2R Tuotenro 3156094
Universal SlingBar 450 R2R Tuotenro 3156095

Likon Universal SlingBar -nostokaarista on saatavana useita eri malleja ja kaksi asennusvaihtoehtoa, jotka ovat kiinteä asennus 
ja asennus Quick-Release Hook -pikaliittimellä. Useimmissa Universal SlingBar -nostokaarissa Likon Quick-Release Hook 
-pikaliitinjärjestelmä on vakiovarusteena.

Tuotekuvaus

Liko™ Universal SlingBar -nostokaaret
Käyttöohje
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Universal SlingBar Universal TwinBar

Universal SideBar 

  TÄRKEÄÄ!
Avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue nostimen ja nostovarusteiden käyttöohje ennen käyttöä. On 
tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö täysin. Laitetta saa käyttää vain koulutettu henkilökunta. Varmista, että nostovarusteet 
soveltuvat käytettävään nostimeen. Noudata huolellisuutta ja varovaisuutta käytön aikana. Avustajana olet aina vastuussa 
avustettavan turvallisuudesta. Sinun on oltava tietoinen avustettavan edellytyksistä suoriutua nostotilanteesta. Ota epäselvissä 
tilanteissa yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.
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Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa on käytetty seuraavia symboleja.
Symbolien kuvaus

Symboli Kuvaus

Varoitus: tämä tilanne edellyttää erityistä varovaisuutta ja huomiota.

CE-merkintä

Laillinen valmistaja.

Lue käyttöohje ennen käyttöä.

Valmistuspäivämäärä.

Huomio! Lue käyttöohje.

Lue käyttöohje ennen käyttöä.

Tuotetunniste.

Sarjanumero.

Lääkinnällinen laite.

(01) 0100887761997127
(11) VVKKPP
(21) 012345678910

GS1 Data Matrix -viivakoodi, joka voi sisältää seuraavia tietoja:
(01) kansainvälinen tuotenumero
(11) tuotantopäivä
(21) sarjanumero

   Varmista aina ennen nostamista, että nostokankaan hihnalenkit ovat oikein kiinni nostokaaren koukuissa, kun 
nostokankaan hihna on ojennettuna, mutta ennen avustettavan nostamista alustalta.

 Turvallisuussyistä kuorman on jakauduttava kaikille nostokaaren koukuille noston aikana!

 Nostokankaan puutteellinen kiinnitys nostokaareen voi aiheuttaa avustettavalle vakavia vammoja.

Nostojärjestelmään asennettavilla tuotteilla (nostin, nostokaari, nostokangas ja muut mahdollisesti käytettävät lisävarusteet) 
saattaa olla erisuuruisia enimmäiskuormituksia. Tällöin koko nostojärjestelmän enimmäiskuormitus vastaa aina pienintä 
tuotekohtaista enimmäiskuormitusta. Tarkista nostimen ja nostovarusteiden merkinnät tai ota yhteyttä Hill-Romin edustajaan, 
jos kysyttävää ilmenee.

Turvaohjeet

  Lääkinnällinen luokan I laite

Enimmäiskuormitus: 300 kg

Universal SlingBar -nostokaarta voi käyttää yhdessä sellaisten Likon nostokankaiden kanssa, jotka kiinnitetään nostokaareen 
nostokankaan lenkeillä. Universal SlingBar 350/450/600 -nostokaarta voi käyttää yhdessä sellaisten Likon nostokankaiden 
kanssa, jotka kiinnitetään nostokaaren kahteen liitäntäkohtaan. Universal 670 Twin -nostokaarta voi käyttää yhdessä sellaisten 
Likon nostokankaiden kanssa, jotka kiinnitetään nostokaaren neljään liitäntäkohtaan.
Lisätietoja sopivan nostokankaan valinnasta on kunkin nostokangasmallin käyttöohjeessa. Siinä on myös ohjeita Liko™-nosto-
kaarien ja Liko-nostokankaiden yhdistämiseen.
Huomautus! Lue aina Likon eri nostokangasmallien mukana toimitettu käyttöohje. Näin varmistat nostokankaan oikean ja 
turvallisen käytön.
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Asennus

Likorall™ 242 S/ES -kattonostin, Likorall™ 243 ES -kattonostin, 
liikuteltava Golvo™-nostin, liikuteltava Uno™ 102 rev.01 -nostin, 
liikuteltava Uno™ 200 -nostin ja liikuteltava Viking™-nostin. 
Tarkoitettu seuraaviin nostokaariin: Universal SlingBar 350, 450, 
600 ja 670 Twin (tuotenro 3156074–3156077)

13 mm
8 mm

FlexLink

Sopii seuraaviin: Likorall™ 242 S/ES -kattonostin*
*Jos tuotteessa on adapteri 22 (tuotenro 3156505). 
Lue soveltuvat asennusohjeet.

Tarkista asentamisen jälkeen, että salpa lukittuu ja pääsee 
liikkumaan vapaastinostokaaren koukussa. 

Asennus nostimeen Quick-Release Hook -pikaliittimen avulla
Tarkoitettu seuraaviin nostokaariin: Universal SlingBar 350 QRH, 450 QRH, 600 QRH ja TwinBar 670 QRH (tuotenro 3156084–3156087). 
Universal SlingBar 350 R2R ja 450 R2R (tuotenro 3156094–3156095).

Salpojen asennus

Sopii seuraaviin: Liikuteltava Golvo™-nostin*, Likorall™ 242 S/ES 
R2R -kattonostin, Likorall™ 243 ES -kattonostin*, Likorall™ 250 ES 
-kattonostin* ja Multirall™-kattonostin.  
*Jos tuotteessa on Q-link-liitin (tuotenro 31590005).  
Lue soveltuvat asennusohjeet.

Sopii seuraaviin: Liikuteltava Uno™ 102 rev.01 -nostin* 
ja liikuteltava Viking™-nostin* 
*Jos tuotteessa on Q-link 13 -liitin (tuotenro 3156509).  
Lue soveltuvat asennusohjeet.

Q-link 13

FlexLink

Quick- 
Release 

Hook

Q-link

Adapteri 22

Kiinteä asennus nostimeen 

LikoGuard™-kattonostin
Tarkoitettu seuraaviin: Universal SlingBar 670 Twin -nostokaari, 
tuotenro 3156077
HUOMAUTUS! Asennussarja 4 tarvitaan, tuotenro 3308860
Tuotteen saa asentaa vain Hill-Romin valtuuttama henkilökunta.
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Universal SlingBar

Universal Twin

Nostokankaan kiinnittäminen Universal SlingBar -nostokaareen

Nostokaari Nostokankaan lenkit nostokaaren koukkuihin Oikein

SideBar-sivukaaren ja Universal SlingBar -nostokaaren asennus

Huomautus! Yksi nostokankaan ylempi hihnalenkki ja yksi 
jalkatuen lenkki kumpaankin sivukaareen.

Universal SideBar



Hoito ja kunnossapito
Ongelmatonta käyttöä varten tietyt kohdat on tarkistettava ennen jokaista käyttökertaa.

•  Tarkista nostokaaren kiinnityksen pultti ja lukkomutteri.
•  Tarkista, että salvat toimivat ja ovat ehjät; puuttuvat tai vahingoittuneet salvat on aina vaihdettava uusiin.
•  Käytettäessä Quick-Release Hook -pikaliitinjärjestelmää tarkista, että Quick-Release Hook -pikaliitin on kiinnitetty oikein 

nostimeen ja nostokaareen.
•  Tarkista ennen nostoa, että nostovarusteet riippuvat pystysuorassa ja pääsevät liikkumaan esteettömästi.

Puhdista tuote tarvittaessa kostealla liinalla. Katso tarkempia tietoja Liko-tuotteesi puhdistuksesta ja desinfioinnista 
käytettävän nostimen käyttöohjeen luvusta Puhdistus ja desinfiointi.

 Tuotetta ei saa kastella juoksevalla vedellä.

Huolto
Universal SlingBar -nostokaaret on tarkistettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa.

 Määräaikaistarkastuksia, korjauksia ja huoltoja saavat suorittaa vain Hill-Romin valtuuttamat henkilöt, jotka 
työskentelevät Likon huolto-ohjeiden mukaisesti. Vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää.

Odotettu käyttöikä
Tuotteen odotettu käyttöikä on 10 vuotta, kun tuotetta käsitellään ja huolletaan oikein ja se tarkastetaan säännöllisesti Likon 
ohjeiden mukaisesti.

Kierrätysohjeet

Tuote on lajiteltava metallijätteisiin.
Hill-Rom opastaa käyttäjiä laitteiden turvallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä ja auttaa näin ehkäisemään muun muassa 
viiltoja, pistohaavoja, hiertymiä ja muita vammoja. Lisäksi se opastaa käyttäjiä lääkinnällisten laitteiden puhdistamisessa 
ja desinfioimisessa käytön jälkeen ja ennen hävittämistä. Asiakkaiden on noudatettava kaikkia lääkinnällisten laitteiden ja 
lisävarusteiden turvalliseen hävittämiseen liittyviä kansallisia, alueellisia ja paikallisia säännöksiä. 
Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on ensin otettava yhteys Hill-Romin tekniseen tukeen ja pyydettävä ohjeita 
turvalliseen hävittämiseen.

Tuotemuutokset
Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakkoilmoitusta. 
Ohjeita ja lisätietoja tuotepäivityksistä saa Hill-Romin edustajalta.

Design and Quality by Liko in Sweden

Laitteen valmistuksen ja kehityksen hallintajärjestelmä on sertifioitu standardin ISO9001 ja vastaavan lääkintätekniikan 
yrityksille tarkoitetun standardin ISO13485 mukaisesti. Hallintajärjestelmä on sertifioitu myös ympäristöstandardin ISO14001 
mukaisesti.

Huomautus käyttäjille ja/tai avustettaville EU:ssa
Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai avustettavan asuinmaan 
asianmukaiselle viranomaiselle.
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Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Ruotsi
+46 (0)920 474 700

www.hillrom.com

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.


