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1. Definities

  

GEVAAR

Duidt op een dreigende gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal resulteren in zware verwondingen of de dood.

WAARSCHUWING

Duidt op een mogelijke gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan resulteren in zware verwondingen.

VOORZICHTIGHEID

Duidt op een mogelijke gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan resulteren in lichte of matige verwondingen. 
Dit kan ook gebruikt worden om te wijzen op onveilig gebruik.

2. Algemene veiligheidsvoorschriften

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het product in gebruik 

te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen grondig doorleest. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat de 

gebruikers naar behoren geïnformeerd zijn over het gebruik en de veiligheid.

❱❱❱❱ Belintra is niet verantwoordelijk voor: 

• Schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen of oneigenlijk gebruik worden veroorzaakt.

• Gevolgen van aanpassingen aan het product, die door de gebruiker werden uitgevoerd.

• Schade opgelopen door gebruik anders dan omschreven in het gebruiksdoel.

 Gevaar 

• De elektrische bekabeling, apparatuur en Battery-Unit mag in geen geval in contact komen met water of andere vloeistoffen om 

kortsluiting, oververhitting en brand als gevolg te voorkomen.

• Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd raakt. Een beschadigd netsnoer kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

 Waarschuwing 

• De Battery-Unit in de Medicart mag niet gebruikt worden voor het voorzien van voedingspanning van apparatuur die in direct 

contact komt te staan met patiënten.

 Voorzichtigheid 

• Gebruik de IT-Pack uitsluitend in technisch correcte toestand conform de beschreven bestemming en in de omgeving waarvoor de 

IT-Pack gemaakt is met inachtneming van de gebruikershandleiding. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade opgelopen 

door gebruik anders dan omschreven in het gebruiksdoel.

• Zorg ervoor dat geen voorwerpen los op de wagen liggen tijdens het verplaatsen van de wagen. Hiermee voorkomt u dat 

voorwerpen van de wagen vallen en defect raken en/of letsel/schade veroorzaken.

• Controleer bij het verplaatsen van de wagen of aangesloten snoeren zijn losgekoppeld van de wandcontactdozen en eventuele 

andere apparatuur die niet op de wagen staan. 
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• Leg het netsnoer waarmee de batterij wordt geladen buiten looproutes en voorkom dat iemand over het netsnoer kan struikelen

• Berg het snoer steeds terug op in de daarvoor voorziene ruimte tijdens het mobiel gebruik.

• Houd kinderen uit de buurt van het toestel.

• Personen onder invloed van drugs, medicijnen of alcohol mogen het apparaat niet gebruiken.

• Kinderen en personen met fysieke, zintuigelijke of mentale beperkingen mogen het apparaat niet gebruiken.

 Opmerking: 

• De IT-Pack mag enkel worden aangesloten op een TT - of TNS -net. Bovendien mag de Power Pack ook enkel aangesloten worden 

op een geaard stopcontact dat beveiligd is door een verliesstroomschakelaar.

• Alle installatie- opstart- en onderhoudswerk dient uitgevoerd te worden door erkend en gekwalificeerd personeel. De volgende 

richtlijnen dienen in acht genomen te worden: VDE 0100, EN 50110, EN 60204, EN 50178, EN 60335, brandveiligheids richtlijnen, 

en de richtlijnen tot het voorkomen van arbeidsongevallen.

• Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product te modificeren anders dan omschreven in 

deze handleiding.

• Gebruik alleen het netsnoer dat u bij dit toestel hebt ontvangen. 

• Draai het netsnoer niet ineen en rek het niet meer dan 2 meter uit.

• Trek nooit aan het snoer. Houd bij het loskoppelen van het netsnoer, niet het snoer, maar de stekker vast.

3. Inleiding

Deze handleiding omschrijft het correct gebruik, de installatie en het basisonderhoud van de Belintra IT-Pack voor Medicart.

De IT-Pack in combinatie met de Power Pack is een optie welke het mogelijk maakt om de Medicart te voorzien van geïntegreerde ICT. 

De geïntegreerde ICT maakt het mogelijk voor het medisch personeel (artsen en/of verpleegkundigen) informatie te consulteren en/

of te implementeren in het IT netwerk van het ziekenhuis. Door het te allen tijde kunnen raadplegen van patiënteninformatie neemt de 

patiëntveiligheid toe en bekomt men een efficiëntere workflow van het medisch personeel. De IT-Pack is samengesteld uit volgende 

onderdelen :

❱❱❱❱ Power Pack

De Power Pack bevindt zich onderaan de Medicart en voorziet de op de wagen geïntegreerde ICT en het elektronisch slot van stroom. De 

Power Pack is samengesteld uit een batterij en de COW Controller. 

De interne laagspanningsdistributie en het laden van de batterij in de Power Pack worden gestuurd vanuit de COW Controller. Het laden 

en ontladen van de batterij wordt gecontroleerd door een microprocessor welke vitale informatie registreert en verwerkt. De COW 

Controller beschermt daarnaast de batterij ook tegen diepontlading.

De gebruikersinterface van de COW Controller geeft real-time informatie over de batterij weer op het scherm van de ingebouwde PC.

❱❱❱❱ Back Pack

De Back Pack herbergt WIFI antennes en een optionele PC en is gemonteerd aan de achterzijde van de Medicart. De interne apparaten 

zijn afgeschermd door een kunststof beschermkap. De Back Pack is voorzien van een verstelbare monitorsteun waarop het optionele 

display gemonteerd wordt.
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4. Product

❱❱❱❱ Overzicht onderdelen 

1. Display

2. Arm voor bevestiging van scherm

3. Back Pack

4. Aan-uit schakelaar ICT

5. USB aansluiting

6. Power Pack

7. Voedingskabel

8. Noodopening (onderaan)

9. Uitschuifbaar werkblad (optioneel)

10. Werkblad voor muis en scannerhouder (optioneel)

5. Installatie instructies

❱❱❱❱ 5.1. Algemene handelingen
 

Verwijder de verpakkingsmaterialen voorzichtig. Zorg ervoor dat u het toestel niet beschadigt bij het gebruik van snijgereedschap.

OPMERKING

De ontvanger van dit product is verantwoordelijk voor het melden van transportschade en het afhandelen van eventuele 
schadeclaims met de transporteur.

Controleer bij aflevering van het toestel zorgvuldig of de verpakking en het product niet zijn beschadigd tijdens het transport.

Als u beschadigingen heeft aangetroffen, neem dan onmiddellijk contact op met de transporteur en bewaar de verpakking.

OPMERKING

Sluit onmiddelijk vóór enig gebruik de IT Pack met de bijgeleverde spiraalkabel aan op het net en laat de batterij 
gedurende minstens 12 uur onafgebroken laden voor het eerste gebruik.
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❱❱❱❱ 5.2. Handelingen bij uitvoering zonder optionele PC of display (IT-ready)

Stap 1: Open de kunststof beschermkap

Open de kunststof beschermkap aan de achterzijde van de Medicart door de 4 boutjes los te schroeven.

Stap 2: Montage van de PC of Thin Client

De PC of Thin Client wordt gemonteerd met de standaard VESA 75 of VESA 100 bevestiging. Bouten of schroeven voor hardware zijn niet 

meegeleverd. De maximum beschikbare ruimte voor de hardware wordt in onderstaande illustratie gespecifieerd :

INFORMATIE

De PC is niet meer bereikbaar eens de beschermkap van de Medicart is gesloten. Pas in de BIOS van de PC de setting 
“After Power Failure”* aan naar “Power ON”*. De PC zal opstarten van zodra de hoofdschakelaar van de Medicart wordt 
ingeschakeld.
*Denominatie kan verschillen, afhankelijk van de fabrikant.
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Stap3: Montage van de display

De display dient gemonteerd te worden op de standaard Vesa 75/100 beugel. Bouten of schroeven voor de montage van het scherm 

zijn niet meegeleverd. De maximum gewichtscapaciteit van de monitorarm bedraagt 7,2 kg. De kabel voor laagspanningsvoeding van de 

display dient verbonden te worden met de klemmen.

WAARSCHUWING

Overschrijd de maximum opgegeven gewichtscapaciteit niet. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen of beschadiging van 
de apparatuur.

Nadat de display is gemonteerd is het mogelijk dat de verstelbare monitorarm niet in de gewenste positie blijft staan.

De tilsterkte verhogen:

Als de geïnstalleerde display te zwaar is of als de display niet omhoog blijft staan als hij omhoog getild is, moet u de tilsterkte verhogen. 

Dit doet u door onderaan de monitorarm de schroef aan te draaien met een schroevendraaier.

De tilsterkte verlagen:

Als de geïnstalleerde display te licht is of als de display niet omlaag blijft staan als hij naar beneden geduwd is, moet u de tilsterkte 

verlagen. Dit doet u door onderaan de monitorarm de schroef los te draaien met een schroevendraaier.

Kanteling instellen:

De display kan 90° naar rechts gekanteld worden. Dit kan makkelijk door het scherm manueel te draaien.

Stap 4: Bekabeling randapparatuur

Voor het aansluiten van randapparaten kan men gebruik maken van de 2 openingen langs de monitorsteun en eventueel vasthangen met 

spanbanden en eilandjes. Er zijn ook 2 externe USB aansluitingen voorzien bovenaan aan de Back Pack. In totaal zijn er in de Back Pack 

nog 3 beschikbare USB aansluitingen.

Vaste randapparaten zoals toetsenbord en muis kunnen best langs de binnenkant aangesloten worden.

Stap 5: Sluit de kunststof beschermkap

Sluit de kunststof beschermkap aan de achterzijde van de Medicart opnieuw door de 4 boutjes terug in te schroeven.
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❱❱❱❱ 5.3. Installatie van de COW Controller software (installatie op de client PC):

De COW Controller software is te downloaden via volgende link:

http://www.belintra.com/support.

De COW Controller software is ontwikkeld voor Windows® OS en dient lokaal geïnstalleerd te worden. Wanneer de COW 
Controller software niet wordt geïnstalleerd blijft de functionaliteit van de COW Controller ongewijzigd met uitzondering 
van de soft shutdown bij te lage batterijcapaciteit, en is er geen weergave van batterijstatus op het scherm (zie verder).

Zorg er voor dat u beschikt over volledige administratorrechten binnen uw Windows profiel.

1. Open de installatiefile.
Klik Next wanneer de InstallShield Wizard verschijnt.

2. De gebruiker heeft de mogelijk om de locatie van de installatiefolder 
te wijzigen. Laat deze bij voorkeur ongewijzigd
en klik op Next.

3. Klik op Install wanneer het overzicht verschijnt.
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4. Sluit vervolgens de wizard af met Finish.
5. Na de installatie van de Battery Monitor software worden de USB 
drivers geïntalleerd. Klik op Volgende om van start te gaan.

6. Lees en accepteer de gebruikersovereenkomst en klik daarna
op Volgende.

7. De drivers zijn nu geïnstalleerd en gereed voor gebruik.
Klik op Voltooien om af te sluiten.

8. Verbind nu de COW Controller met de PC via de USB connectie. De 
Drivers zullen geïnstalleerd worden. Noteer of onthoud het COM poort 
nummer (in dit voorbeeld is het 4). Dit komt in een volgende procedure 
aan bod.

9. Om de Battery Monitor voor de eerste keer te openen klik je in het 
startmenu op: Belintra/COW Controller/Belintra COW Controller. Vol-
gend icoontje verschijnt in de windows tray. Het gele driehoekje wijst er 
op dat er geen communicatie is tussen de PC en COW Controller. Om 
de juiste COM poort in te stellen klikt u op het gele driehoekje.

10. Bovenstaand venster verschijnt, 
klik op COM poort.

11. In het volgend venster kan de COM poort geselecteerd worden 
welke reeds aangegeven werd bij de installatie van de stuurprogram-
ma’s (zie punt 8).
Selecteer de COM poort en klik OK. De software is nu geïnstalleerd en 
geconfigureerd.

Voeg “Belintra COW Controller” na de installatie toe aan de Windows map “Opstarten”. De Battery Monitor Software moet 
actief zijn om de volledige functionaliteit van de COW Controller te benutten.



10
© BELINTRA, NV – MDIT/HL/NL/0002 - 12/2016

❱❱❱❱ 5.4. Open–Close ClickOnce applicatie voor het elektronisch slot
 

De Open-Close applicatie software is te downloaden via volgende link:

http://www.belintra.com/support.

Zorg er voor dat u beschikt over volledige administratorrechten binnen uw Windows profiel.

1. Verbind de USB-kabel van het slot met de PC. De stuurprogramma’s 
worden geïnstalleerd. Noteer of onthoud het COM poort nummer.

2. Om de Open applicatie te installeren, open de installatiefile setup.
exe die zich in de map deploy bevindt.

3. Volgend venster verschijnt. Selecteer de correcte COM poort als de 
installatie voltooid is.

4. Indien een foutieve poort werd geselecteerd of er doet zich een 
probleem voor met de elektronica van het slot zal bovenstaand venster 
verschijnen. Herhaal vanaf stap 3 met keuze van een andere COM 
poort.

❱❱❱❱ 5.5. Software update

Om een nieuwe versie van de Battery Monitor of de Open-Close applicatie te kunnen installeren is het noodzakelijk de bestaande versie 

te verwijderen.

Zorg er voor dat u beschikt over volledige administratorrechten binnen uw Windows profiel.

• Verwijder de software in Windows Configuratiescherm/Programma’s en onderdelen.

• Herstart de PC nadat de software verwijderd is.

• Installeer de nieuwe versie zoals beschreven in hoofdstuk 5: Installatie instructies.

5. Herhaal deze stappen voor de Close applicatie.
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❱❱❱❱ 5.6. Het slot rechtstreeks aansturen via commando’s naar de COM poort

Als een alternatief voor de bovengenoemde Open-Close ClickOnce applicaties kan het slot voor de lades ook aangestuurd worden via 

rechtstreekse commando’s naar de correcte COM poort.

Function Command Response

Open O  

Close C  

Status S "O" or "C"

COM settings

Baud 2400

Data Bits 8

Stop Bits 1

Parity even

6. Gebruiksinstructies

❱❱❱❱ 6.1. Aan-Uit schakelaar ICT

Deze schakelaar bevindt zich links onderaan de behuizing van de Back Pack.

WAARSCHUWING

Deze schakelaar onderbreekt enkel de stroomvoorziening naar de PC/Thin Client en de display. Wanneer de Medicart 
verbonden is met het stroomnet gaat het laadproces van de batterij onverminderd verder en blijven er onderdelen van het 
toestel onder spanning staan.

❱❱❱❱ 6.2. Batterijstatus indicator

Op de voorzijde van de Power Pack bevindt zich een LED indicator. Deze indicator zorgt voor makkelijke visuele controle van de 

batterijstatus wanneer de wagen niet in gebruik is.
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A. Ontladen

Groen: De batterij heeft een resterende capaciteit tussen 100 en 70%

Oranje (groen-rood): De batterij heeft een resterende capaciteit tussen 69 en 40%

Rood: De batterij heeft een resterende capaciteit tussen 39 en 10%

Rood knipperen: De batterij heeft een resterende capaciteit van 9% of minder of er doet zich een storing voor in het elektrisch 
gedeelte van de Medicart. Raadpleeg hoofdstuk 10: Veelgestelde vragen

B. Laden

Rood knipperen: tussen 0 en 39% geladen

Oranje (groen-rood) knipperen: tussen 40 en 69% geladen

Groen knipperen: tussen 70 en 99% geladen

Groen: 100% geladen

Tijdens slaapmodus van de controller wordt de LED uitgeschakeld.

❱❱❱❱ 6.3. Gebruik van de COW Contoller software (Battery Monitor)
 

Wanneer de COW Controller software niet wordt geïnstalleerd blijft de functionaliteit van de COW Controller ongewijzigd 
met uitzondering van de soft shutdown bij te lage batterijcapaciteit, tevens is er geen weergave van batterijstatus op het 
scherm (zie verder).

Batterijen kunnen onherstelbaar beschadigd worden door diepontlading. Ze kunnen zelfs beschadigd worden door een te geringe 

herlading. De levensduur van een batterij wordt in grote mate bepaald door het al dan niet correct gebruik ervan.

De Battery Monitor bezorgt informatie over de lading van de batterij in een oogopslag. Deze informatie stelt je als gebruiker in staat om 

gepaste acties te ondernemen en zo diepontlading te voorkomen.

A. De gebruikersinterface

De status van de batterij wordt in real-time weergegeven op de desktop.

Om de Battery Monitor te openen klikt u op het batterij icoontje rechtsonder in de Windows balk.

De Battery Monitor geeft met een pictogram de status van de batterij weer. Rechts van het pictogram 

wordt de resterende capaciteit van de batterij weergegeven in procenten. Om het venster te sluiten 

klikt u op het kruisje.
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De Battery Monitor kan ook ingesteld worden zodat deze altijd op de voorgrond van het beeldscherm 

blijft. Dit door in het scherm van de Battery Monitor rechts te klikken met de muis en vervolgens de 

“Always on top” te selecteren.

De batterij heeft een resterende capaciteit tussen 100 en 70%

De batterij heeft een resterende capaciteit tussen 69 en 40%

De batterij heeft een resterende capaciteit tussen 39 en 10%

De batterij heeft een resterende capaciteit van 9% of minder

De Medicart is aangesloten op het stroomnet en de batterij wordt geladen

Een waarschuwing verschijnt wanneer de capaciteit van de batterij onder de 5% is gedaald.

De autonomie van de Power Pack is nu erg beperkt geworden. Om de batterij te beschermen tegen diepontlading zal de COW Controller 

na een aantal minuten een shutdown van de PC forceren. De COW Controller gaat in slaapmodus en de status LED aan de voorzijde van 

de Power Pack zal doven. De batterij wordt niet meer verder ontladen. Het volstaat de Power Pack weer aan te sluiten op het stroomnet 

om de COW Controller opnieuw te activeren.

De situatie waarin de computer zichzelf uitschakelt omwille van een te geringe batterijcapaciteit moet als uitzonderlijk 
beschouwd worden. Het is aangeraden om de Medicart zo vaak als mogelijk aan te sluiten op het stroomnet wanneer deze 
niet in gebruik is. Zo vermijdt u downtime en een verkorte levensduur van de batterij.

❱❱❱❱ 6.4. Geïntegreerde Intel® NUC Mini PC (enkel voor IT Standaard & IT High End)

De PC is ingebouwd in de Back Pack en niet bereikbaar van buitenaf. Na een al dan niet geforceerde shut-down kan de PC opnieuw 

opgestart worden door de schakelaar onderaan de behuizing van de Back Pack uit- en aan te zetten.
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❱❱❱❱ 6.5. Neovo display (enkel voor IT Standaard & IT High End)

De display heeft aanraaktoetsen om o.a. de scherminstellingen te wijzigen. Om ongeoorloofd gebruik of toevallige wijzigingen te 

voorkomen kunnen de toetsen vergrendeld worden. Informatie over het vergrendelen/ontgrendelen van de toetsen vindt u in de 

meegeleverde handleiding.

❱❱❱❱ 6.6. Noodopening elektronisch slot

Indien het elektronisch slot niet meer opent kan de noodopening in gebruik genomen worden. Maak hiervoor gebruik van de bijgeleverde 

sleutel en het slot aan de onderkant van de Medicart.

Let op: de noodopening mag enkel gebruikt worden wanneer het elektronisch slot defect is.
Bij heringebruikname van het elektronisch slot dient de noodopening gesloten te worden.
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7. Onderhoud en inspectie

❱❱❱❱ 7.1. De batterij vervangen

WAARSCHUWING

Vervang de batterij steeds door een orgineel type van Belintra. Belintra is niet verantwoordelijk voor schade bij het 
niet naleven van deze regel. Door het installeren van andere batterijen dan het hierboven vermelde type vervalt de 
productgarantie en kan het laagspannningssysteem defect geraken. Het niet naleven van deze waarschuwing kan leiden 
tot beschadiging van de batterij en de COW Controller en kan brand veroorzaken.

OPMERKING

Zorg er voor dat de Medicart is ontkoppeld van het stroomnet en dat de aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld alvorens 
de batterij te vervangen. Let op met metalen niet geisoleerde gereedschappen. Deze kunnen kortsluitingen veroorzaken.

De batterij bevindt zich in de Power Pack welke gemonteerd is tegen de bodem van de Medicart in om de batterij te vervangen dient 

volgende procedure gevolgd te worden:

Stap 1: Verwijder de handschroef aan de voorzijde van de Medicart

Stap 2: Schuif de Power Pack langs de achterzijde van de Medicart voorzichtig volledig uit de geleiders. De batterij is 

nu toegankelijk.

WAARSCHUWING

Zorg er voor dat er geen kabels beschadigd worden tijdens het verwijderen van de Power Pack. Hou de Power Pack goed 
vast wanneer u deze van onder de kar schuift zo dat deze niet op de grond valt.
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• Hef de batterij met behulp van een vacuümheffer/zuignap uit de unit.

• Zet de batterij rechtop.

• Ontkoppel de batterij door beide polen los te schroeven. 

• De batterij is voorzien van een kalender, markeer de installatiedatum alvorens de nieuwe batterij te plaatsen. Dit verschaft 

informatie over de levensduur van de batterij bij een volgende batterijwissel. 

• Sluit de nieuwe batterij aan.

OPMERKING

Zorg er voor dat de vacuümheffer/zuignap geschikt is voor een gewicht van minimaal 20 kg.

OPMERKING

Controleer de polariteit: sluit eerst de blauwe draad aan op de zwarte min-pool, daarna de bruine draad aan de rode plus-
pool van de batterij.

• Plaats de aangesloten batterij voorzichtig terug 

• Schuif de Power Pack voorzichtig weer in de geleiders

WAARSCHUWING

Zorg er voor dat er geen kabels beschadigd worden tijdens het verwijderen en terug plaatsen van de Power Pack.

• Vergrendel de Power Pack opnieuw met de handschroef

OPMERKING

Sluit onmiddelijk na het aankoppelen van de batterij de Medicart met de bijgeleverde spiraalkabel aan op het net en laat 
de batterij gedurende minstens 12 uur onafgebroken laden.

OPMERKING

Na het vervangen van de batterij is het mogelijk dat de Battery Monitor op de plaats waar normaal de resterende 
batterijcapaciteit af te lezen de melding “Unknown” weergeeft. De COW Controller herkent de nieuwe batterij nog niet en 
het kan een tijdje duren alvorens de batterijcapaciteit weer wordt weergegeven.

❱❱❱❱ 7.2. De hoofdzekering vervangen
 

De hoofdzekering bevindt zich in de Power Pack welke gemonteerd is onder de bodem van de Medicart.

Instructies voor het openen van de Power Pack vindt u in hoofdstuk 7. Onderhoud en inspectie - 7.1. De batterij vervangen.

OPMERKING

• Vervang altijd een doorgesmolten zekering door een gelijkaardig type met een zelfde amperage.
• Wanneer de zekering van de Battery Unit werd vervangen zal de COW Controller in slaapmodus gaan. Het volstaat de 

Battery Unit weer aan te sluiten op het stroomnet om de COW Controller opnieuw te activeren.
• Na het vervangen van de zekering is het mogelijk dat de Battery Monitor op de plaats waar normaal de resterende 

batterijcapaciteit af te lezen is geen melding weergeeft. De COW controler herkent de nieuwe batterij nog niet en 
het kan een tijdje duren alvorens de batterijcapaciteit weer wordt weergegeven.
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❱❱❱❱ 7.3. Inspectie
 

De IT Pack dient samen met de Medicart minstens één maal per jaar door technisch personeel te worden nagekeken. Alle 

elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te 

worden door een gekwalificeerd technicus.

Trek bij controle en gebruik niet aan kabels aan de binnenkant van het toestel en verplaats of beschadig ze niet.

Controleer de IT Pack regelmatig op ongestoorde werking. Indien u onregelmatigheden opmerkt, laat deze dan door gekwalificeerd 

personeel onderzoeken. Belintra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door onjuist gebruik/handelen of door nalatig 

onderhoud.

Controleer de batterij op mogelijke vervormingen of beschadigingen van de batterij behuizing. Vervang de batterij in het geval er 

onregelmatigheden zijn vastgesteld.

WAARSCHUWING

Wanneer een beschadigde batterij niet onmiddelijk wordt vervangen kan dit leiden tot verlies van capaciteit, lekken 
van elektroliet of ontwikkeling van gassen. Verdere vervorming van de batterij zal optreden en er bestaat een risico op 
explosie van de batterij.

❱❱❱❱ 7.4. Reiniging 

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Maak de IT Pack schoon met een licht bevochtigde doek met niet-agressieve (huishoudelijke) schoonmaakmiddelen. 

• Gebruik nooit agressieve oplosmiddelen zoals alcohol, thinner en zoutoplossingen.

• Gebruik nooit overvloedig vloeistoffer (water) omdat er dan mogelijk water in het toestel kan komen. Dit zou tot gevaarlijke situaties 

en storingen kunnen leiden.

8. Garantie en service

De garantie van dit product dekt materiaal- of fabricagefouten in de producten vanaf de productiedatum. Bewaar a.u.b. het 

aankoopbewijs. Bij verkeerd gebruik, ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld, bij reparaties door niet kwalificeerde 

personen en/of geopende elektronische units, vervalt de garantie. Neem contact op met Belintra voor meer informatie over de 

garantievoorwaarden.

Indien u de Medicart rechtstreeks bij Belintra aankocht, contacteer Belintra voor technische ondersteuning op

http://www.belintra.be/service. Zoniet, contacteer uw distributeur.

9. Verwijderingsinstructies

Dit apparaat mag aan het eind van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. 

Houd dit apparaat gescheiden van andere soorten afval en lever het in bij een inzamelpunt voor hergebruik van 

elektrische en elektronische apparatuur. Hiermee voorkomt u mogelijke schade aan het milieu en de menselijke 

gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd afvoeren van afval.
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10. Veel gestelde vragen

Q : Hoe lang kan de IT Pack autonoom werken?

De autonomie is in grote mate afhankelijk van de aangesloten randapparatuur.

Bij een totaal nominaal verbruik van 30W heeft de Medicart met volledig opgeladen batterij een autonomie tot 20u.

Hou er rekening mee dat de capaciteit van een batterij (en bijgevolg de autonomie) afneemt door o.a. volgende factoren:

• De ouderdom van de batterij.

• Herhaaldelijk gebruik van de batterij bij een te geringe lading.

• Het aantal doorlopen laadcycli.

• Diepontlading.

• De omgevingstemperatuur.

Maak zo veel mogelijk gebruik van de energiebesparende functies van de aangesloten apparaten.

Q : Welk is de levensduur van de batterij?

De capaciteit van een volledig geladen batterij neemt af onder invloed van:

• Het aantal laad- ontlaadcycli welke zijn doorlopen.

• Het langdurig werken met een te geringe lading. Laat daarom de batterij minstens één maal per 24u volledig herladen.

• De omgevingstemperatuur.

Bij normaal gebruik heeft de batterij een levensduur tot 2 jaar.

Q : Kan de batterij overladen worden?

De batterij kan niet overladen worden. De elektronica in de COW Controller beschermt de batterij zowel tegen overladen als 

diepontladen.

Q : De IT Pack heeft een erg beperkte autonomie 

De batterij dient vervangen te worden. Instructies voor het vervangen van de batterij vindt u in hoofdstuk 7.

OPMERKING

Sluit onmiddelijk na het aankoppelen van de batterij de IT Pack met de bijgeleverde spiraalkabel aan op het net en laat de 
batterij gedurende minstens 12 uur onafgebroken laden.

Q : De indicator LED licht niet op en de PC kan niet gestart worden

De COW Controller is in slaapmodus gegaan vanwege een te lage batterijcapaciteit.

Het volstaat de IT Pack weer met het stroomnet te verbinden. De PC start automatisch op en de laadstatus van de batterij wordt door de 

Battery Monitor weergegeven.

Q : De Battery Monitor geeft de resterende batterijcapaciteit niet weer en het pictogram geeft de status “laden” weer

Er is een fout opgetreden in de COW Controller. Contacteer Belintra Service of uw distributeur (Zie hoofdstuk 8).
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❱❱❱❱ Notities
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www.belintra.com

Belintra N.V. doet al het mogelijke om accurate en volledige informatie te verschaffen over het gebruik en de installatie van dit product. De informatie die in deze handleiding staat, 

kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De hierin opgenomen afbeeldingen zijn alleen ter verwijzing en kunnen informatie of functies bevatten die niet op uw 

toestel van toepassing is/zijn. Belintra N.V. is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze handleiding. Voor de meest actuele productinformatie 

kunt u steeds contact opnemen met Belintra N.V.
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