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Σύντομες οδηγίες - Κλίνη νοσηλείας Dali 
 

Πλευρικό κιγκλίδωμα  

Ανέβασμα  
 

 

 

Κατέβασμα  

   

 

3. Ελέγξτε εάν έχουν ασφαλίσει, ασκώντας από πάνω πίεση στους δοκούς των 
πλευρικών κιγκλιδωμάτων. 

4. Επαναλάβετε τη διαδικασία στις άλλες πλευρές.  4. Επαναλάβετε τη διαδικασία στις άλλες πλευρές. 

Τριγωνική λαβή   

Οριζόντια ρύθμιση  Κάθετη ρύθμιση Χειρισμός (κόντεμα/επέκταση) 

Τραβήξτε το λουρί  μέσω της πόρπης : 

Κόντεμα: Τραβήξτε το άκρο του λουριού  προς 

τα πάνω 

Επέκταση: Τραβήξτε την τριγωνική λαβή  προς 

τα κάτω  
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Μέγιστη φέρουσα ικανότητα 75 kg. 

Προσέξτε κατά την επέκταση, ώστε το άκρο 
του λουριού να βρίσκεται τουλάχιστον 3 cm 
πάνω από την πόρπη.  

 2. Τραβήξτε τη ράβδο προς τα πάνω  1. Πιάστε τη ράβδο με το χέρι  

 1. Ανυψώστε ελαφρά τη ράβδο  3. Κατεβάστε προσεκτικά τις ράβδους 

2.  Πιέστε τον μοχλό απασφάλισης προς τα κάτω 

Παρακαλούμε γυρίστε σελίδα 
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Σύντομες οδηγίες - Κλίνη νοσηλείας Dali 
 

Χειριστήριο Bluetooth (ασύρματο) 

(Στα Dali Standard, Dali low-entry και Dali wash) 
 

 
 
Λειτουργίες κλειδώματος – Χειριστήριο Bluetooth 

1 Στήριγμα πλάτης  Παρακαλούμε να προσέξετε: 
 

Κάτω στο χειριστήριο υπάρχει ένας μαγνητικός αισθητήρας. 

 
Για το κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των λειτουργιών χρειάζεται ένας 
μαγνήτης  a  (μέρος της παράδοσης). 
 

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία, για να κλειδώσετε / 
ξεκλειδώσετε ρυθμίσεις  
στο χειριστήριο: 

 
1. Κρατήστε τον παρεχόμενο μαγνήτη  a  στον μαγνητικό 

αισθητήρα που είναι ενσωματωμένος στο χειριστήριο. 
2. Κατόπιν κλειδώστε / ξεκλειδώστε την επιθυμητή 

λειτουργία. 

 Για κλείδωμα πατήστε το δεξί πλήκτρο στο 
χειριστήριο. Για ξεκλείδωμα πατήστε το αριστερό 
πλήκτρο (βλέπε τον ακόλουθο πίνακα). 

 

2 Ύψος του τελάρου 
3 Στήριγμα μηρού 
4 Κατώτερη θέση ποδιού 
5 Μαγνητικός αισθητήρας 

(διακρίνεται 
από το σύμβολο 
σταυρονήματος) 

6 Θέση ύπνου 
7 Σύμβολο μπαταρίας 
8 LED  
9 Σύμβολο κλειδώματος 

 
Βασικά ισχύει το εξής: 
 

=  Ανύψωση  

 
=  Κατέβασμα 

Ενημερώστε τον τρόφιμο για τις λειτουργίες του χειριστηρίου! 
 

 Οι κινητήρες μετάδοσης κίνησης εργάζονται για όσο πιέζεται το αντίστοιχο  
πλήκτρο. 

 

 Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν, εκτός από την κατώτερη θέση ποδιού και  
θέση ύπνου, στις δύο κατευθύνσεις. 

 

 Το χειριστήριο είναι αδιάβροχο και μπορεί να σκουπιστεί. 
 

 Το χειριστήριο μπορεί να κρεμαστεί στο κρεβάτι με τον δικό του ελαστικό 
γάντζο. 

Ξεκλείδωμα Λειτουργία Κλείδωμα 
 

Στήριγμα πλάτης 
 

 
Ύψος του τελάρου 

 

 
Στήριγμα μηρού 

 

 
 

Θέση ύπνου / κατώτερη θέση 
ποδιού 
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Σύντομες οδηγίες - Κλίνη νοσηλείας Dali  

Διασύνδεση χειριστηρίου με σύστημα ελέγχου (μόνο σε Dali standard, wash και low-entry) 
 

 

Παρακαλούμε να προσέξετε: Πριν να μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες του κρεβατιού, πρέπει να διασυνδεθεί (συνδεθεί) το χειριστήριο με τον 
έλεγχο. 
Η διασύνδεση αφορά μόνο τη θέση της κλίνης σε λειτουργία, την αντικατάσταση του χειριστηρίου Bluetooth και την αντικατάσταση του συστήματος 
ελέγχου. 

Ακολουθήστε τα εξής βήματα: 
 

1. Βάλτε το τροφοδοτικό στην πρίζα. 
 
• Εάν το τροφοδοτικό ήταν ήδη στην πρίζα, τραβήξτε το τροφοδοτικό από την πρίζα, περιμένετε περίπου 10 s και βάλτε το ξανά μέσα. 

 
2. Πατήστε εντός 20 s ταυτόχρονα τα δύο πλήκτρα «Ύψος τελάρου επάνω/κάτω» για τουλάχιστον 5 s. 

 
• Η LED στον έλεγχο ανάβει για 4 s με πορτοκαλί χρώμα, όταν η διασύνδεση ήταν επιτυχής. 
• Η LED στον έλεγχο αναβοσβήνει 4x με πορτοκαλί χρώμα, όταν η διασύνδεση απέτυχε. Σε αυτή την περίπτωση επαναλάβετε το βήμα 1 και 2. 

 

 Μπαταρία χειριστηρίου Bluetooth 
 

 

 

Το χειριστήριο Bluetooth λειτουργεί με μια μπαταρία λιθίου CR-2032. 
  
Όταν η μπαταρία εξασθενεί, η ένδειξη της λυχνίας LED στο χειριστήριο αναβοσβήνει σε κάθε 
πάτημα πλήκτρο 4x κίτρινα. Η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί εντός λίγων ημερών. 

 
Ακολουθήστε τα εξής βήματα:  
 

1. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης της μπαταρίας  a στο πίσω μέρος του χειριστηρίου. 

• Βάλτε επί παραδείγματι ένα νόμισμα στην σχισμή του καπακιού και γυρίστε την 

αριστερόστροφα. 

2. Βγάλτε την παλιά μπαταρία. 

3. Βάλτε την νέα μπαταρία (προσέξτε την πολικότητα).  

4. Κλείστε την θήκη της μπαταρίας με το καπάκι (στρίψτε δεξιόστροφα). 

Burmeier GmbH & Co. KG - Pivitsheider Straße 270 D - 32791 Lage/Lippe  - Τηλ.: 0 52 32/98 41- 0 - Φαξ: 0 52 32/98 41- 41 - E-Mail: info@burmeier.com -  www.burmeier.com -  (2019.05.24_V1_273934)  
  

a 

Παρακαλούμε γυρίστε σελίδα 

mailto:info@burmeier.com
http://www.burmeier.com/


 

Σύντομες οδηγίες - Κλίνη νοσηλείας Dali   

Ενσύρματο χειριστήριο 

(Στα Dali Standard, Dali low-entry 
και Dali wash) 

 
Χειρισμός 

Βασικά ισχύει για τα πλήκτρα:  
 

Ανύψωση:               Κατέβασμα:        

 
Για λόγους ασφαλείας το χειριστήριο 

διαθέτει μια λειτουργία κλειδώματος. 

Γυρίστε δεξιόστροφα την κλειδαριά με ένα κλειδί 
ασφάλισης 

στη θέση κλειδώματος. 

Το χρώμα της εκάστοτε ένδειξης αλλάζει  
από πράσινο σε κίτρινο. 

   

 

 

Μη γυρίζετε το κλειδί ασφάλισης βίαια! Μπορεί να υποστεί 
ζημιά η κλειδαριά ασφαλείας ή το χειριστήριο. 

 

Κινητήρας ξεκλειδωμένος: 

Η κλειδαριά ασφαλείας είναι σε κάθετη θέση 

Χρώμα της ένδειξης: πράσινο 

Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα (ακούτε ένα «κλικ») 

 

 

Κινητήρας κλειδωμένος: 

Η κλειδαριά ασφαλείας είναι στραμμένη δεξιόστροφα κατά 
περίπου 15° 

Χρώμα της ένδειξης: κίτρινο 

Τα πλήκτρα είναι ασφαλισμένα 

 

Χειρισμός ροδών  

Προσοχή! Να χρησιμοποιείτε τις ρόδες μόνο με το πόδι.  
Να φοράτε κατά τον χειρισμό του κρεβατιού κλειστά παπούτσια, για να  
αποφύγετε τραυματισμούς στα πόδια. 

 

Οδήγηση: Ανασηκώστε τον ποδομοχλό   a  με την πατούσα προς τα 

πάνω. 

  

Ακινητοποίηση: Πατήστε με το πόδι τον ποδομοχλό a  προς τα κάτω. 

  
 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
Οι σύντομες οδηγίες δεν αντικαθιστούν τις κύριες οδηγίες 
χρήσης της κλίνη νοσηλείας Dali.  

Διαβάστε προσεκτικά και τηρείτε τις κύριες οδηγίες 
χρήσης! 
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Παρακαλούμε γυρίστε σελίδα 

! 

Κλειδί ασφάλισης 
 

Ένδειξη 
 

Ερεισίνωτο 
 
 
Ύψος του τελάρου 
 
 
Στήριγμα μηρού 

 
 

Κατώτερη θέση 
ποδιού 

 

Κλειδαριά 
 

Θέση ύπνου 
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