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Manual breve - Cama hospitalar Dali 
 

Bloqueio lateral  

Colocação  
 

 

 

Baixar  

   

 

3. Verifique o encaixe através de pressão a partir de cima nas longarinas de  

    bloqueio laterais. 

4. Repeti o procedimento nos outros lados.   

4.Repeti o procedimento nos outros lados. 

Punho em triângulo   

Ajuste horizontal   Ajuste vertical Operação (reduzir/aumentar) 

Puxar o cinto  pelo fecho do cinto : 

Reduzir: Puxar a extremidade do cinto  para 

cima 

Aumentar: Puxar o punho em triângulo  para 

baixo  
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Capacidade de carga máxima 75 kg. 

Ao aumentar tenha atenção para que a 
extremidade do cinto sobressaia, no 
mínimo, 3 cm do fecho do cinto.  

 

 2. Puxar a longarina para cima  1. Segurar a longarina com a mão  
 1. Elevar ligeiramente a longarina  3. Baixar as longarinas com cuidado 

2.  Pressionar a alavanca de desbloqueio para baixo 

Virar: 
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Manual breve - Cama hospitalar Dali  

Interruptor manual Bluetooth (sem cabos) 

(Na Dali Standard, Dali low-entry e Dali wash) 
 

 
 
Funções de bloqueio – Interruptor manual Bluetooth 

1 Apoio de costas  Tenha em atenção: 
 

Em baixo no interruptor manual encontra-se um sensor 
magnético. 

 
Para o bloqueio ou desbloqueio de funções é necessário um 

íman solto  a  (parte do volume de fornecimento). 

 

Proceda da seguinte forma para bloquear / desbloquear 
ajustes no interruptor manual: 

 
1. Manter o íman fornecido em anexo  a  junto do sensor 

magnético integrado no interruptor manual 
2. De seguida, bloquear / desbloquear a função 

pretendida. 

 Para bloquear pressionar o botão direita no 
interruptor manual. Para desbloquear pressionar o 
botão esquerdo (ver a seguinte tabela).  

2 Altura da área de repouso 
3 Apoio de coxa 
4 

Posição de maior 
profundidade de pés 

5 Sensor magnético 
(identificável 
pelo símbolo de retículo) 

6 Posição de dormir 
7 Símbolo de bateria 
8 LED  
9 Símbolo de bloqueio 

 
Basicamente vigora: 
 

=  Elevar  

 
=  Baixar 

 
 
Instrua o residente sobre as funções do interruptor manual! 
 

 Os motores de acionamento funcionam enquanto o respetivo botão for  
premido. 

 

 As possibilidades de ajuste são possíveis em ambos os sentidos 
até à posição de maior profundidade dos pés e posição de dormir. 

 

 O interruptor manual é à prova de água e lavável. 
 

 O interruptor manual pode ser suspenso na cama com o seu gancho 
elástico. 

 

 

Desbloquear Função Bloquear 

 
Apoio de costas 

 

 
Altura da área de repouso 

 

 
Apoio de coxa 

 

 
 Posição de dormir / Posição 

de maior profundidade de pés 
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Manual breve - Cama hospitalar Dali  

Acoplar o interruptor manual ao comando (apenas na Dali standard, wash e low-entry) 
 

 

Tenha em atenção: Antes das funções de cama poderem ser ajustadas, o interruptor manual tem de ser acoplado ao comando (ligado). 
 
O acoplamento apenas é relevante em caso de colocação em funcionamento da cama, substituição do interruptor manual Bluetooth e do comando. 

Proceda da seguinte forma: 
 

1. Inserir a fonte de alimentação na tomada. 
 
• Caso a fonte de alimentação já esteja na tomada, retirar a mesma da tomada, aguardar aprox. 10 s e voltar a inserir. 

 
2. Num período de 20 s premir ambos os botões Subir/descer a altura da área de repouso em simultâneo (num período de 0,5 s) durante, no mínimo, 

durante 5 s. 
 

• O LED no comando acende durante 4 s a laranja, se o acoplamento tiver sido bem-sucedido. 
• O LED no comando pisca 4x a laranja, se o acoplamento não tiver sido bem-sucedido. Nesse caso, repetir o passo 1 e 2. 

 

 
Bateria - Interruptor manual Bluetooth 

 
 

 

O interruptor manual Bluetooth é operado com uma bateria de lítio CR-2032. 
  
Em caso de capacidade da bateria decrescente, a indicação LED no interruptor manual pisca 
4x a amarelo a cada pressão do botão. A bateria tem de ser trocado dentro de poucos dias. 

 
Proceda da seguinte forma:  
 

1. Abra a cobertura do compartimento da bateria  a  na parte traseira do interruptor manual. 

• Insira, por ex. uma moeda na ranhura da cobertura e rode no sentido contrário ao dos 

ponteiros do relógio. 

2. Remova a bateria antiga. 

3. Insira a nova bateria (ter em atenção a polaridade).  

4. Fechar o compartimento da bateria com a cobertura (rodar no sentido dos ponteiros do relógio). 
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Manual breve - Cama hospitalar Dali   

Interruptor manual com cabo 

(Na Dali Standard, Dali low-entry e Dali econ) 

 
Operação 

Basicamente para os botões vigora:  
 

Elevar:                 Baixar:        

 
Por motivos de segurança, 

encontra-se uma função de bloqueio no 
interruptor manual. 

Rodar a fechadura de bloqueio por meio de chave de 
bloqueio no 

sentido dos ponteiros do relógio para a posição 
bloqueada. 

A cor da respetiva indicação altera-se  
de verde para amarelo. 

   

 

 

Não rodar a chave de bloqueio com "Força"! A fechadura de 
bloqueio ou o interruptor manual podem ser danificados. 

 

Autorizar o acionamento: 

A fechadura de bloqueio encontra-se na vertical 

Cor da indicação: verde 

É possível acionar os botões ("Ruído de clique") 

 

 

Acionamento bloqueado: 

de Fechadura bloqueio encontra-se rodada no sentido dos 
ponteiros do relógio em aprox. 15° 

Cor da indicação: amarelo 

Os botões estão bloqueados 

 

Operação dos roletes  

Cuidado! Apenas operar os roletes com o pé.  
Durante a operação da cama use calçado fechado  
para evitar ferimentos nos pés. 

 

Deslocação: Elevar a alavanca de pé  a  com a parte de trás do pé. 

  

Travões: Pisar a alavanca de pé  a  com o pé para baixo. 

  
 

 

 

 CUIDADO 

 
O manual breve não substitui as instruções de utilização 
principais da cama hospitalar Dali.  

Ler atentamente as instruções de utilização principais da 
cama hospitalar Dali! 

 

 

 

 

 

Burmeier GmbH & Co. KG - Pivitsheider Straße 270 D - 32791 Lage/Lippe  - Tel. : 0 52 32/98 41- 0 - Fax: 0 52 32/98 41- 41 - E-mail: info@burmeier.com -  www.burmeier.com  -  (2019.05.24_V1_279560)  

 
Virar: 

! 

Chave de bloqueio 
 

Indicação 
 

Apoio de costas 
 
 
Altura da área de 
repouso 
 
Apoio de coxa 

 
Posição de maior 
profundidade de 
pés 

 

Fechadura de 
bloqueio 
 

Posição de 
dormir 
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