Stručný návod - Polohovacia posteľ Dali
Bočná zábrana
Nastavovanie

Spustenie

1. Stĺpik mierne zdvihnite

3. Stĺpiky opatrne spusťte dole

2. Stĺpik vytiahnite smerom hore
1. Stĺpik uchopte rukou

2. Odblokovaciu páku stlačte smerom dole

3. Prekontrolujte zaskočenie (v západke) tlakom na stĺpiky bočných zábran zhora.
4. Zopakujte postup na druhej strane.

4. Zopakujte postup na druhej strane.

Trianglová rukoväť
Horizontálne nastavenie

Vertikálne nastavenie

Ovládanie (skracovanie/predlžovanie)



Popruh  vytiahnite cez zámok popruhu  :
Skrátenie: Koniec popruhu  vytiahnite smerom
hore

min.
3 cm

Predĺženie: Trianglovú rukoväť  stiahnite
smerom dole.




Maximálna nosnosť je 75 kg.
Pri predlžovaní dbajte na to, aby koniec
pásu popruhu prečnieval minimálne 3 cm
nad zámok popruhu.
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Otočte prosím

Stručný návod - Polohovacia posteľ Dali
Ručný bluetooth (bezkáblový) ovládač
(Pri posteliach Dali Standard, Dali low-entry a Dali wash)

Funkcie blokovania - ručného bluetooth ovládača

1
2
3

Chrbtová opierka

Majte, prosím, na pamäti:

Výška plochy ležadla
Opierka stehien

4

Spodná poloha nôh

Dole v ovládači sa nachádza magnetický senzor.
Pre zablokovanie príp. odblokovanie funkcií je potrebný voľný
magnet a (súčasť dodávky).

5

6

Magnetický senzor
(rozpoznateľný
vďaka symbolu nitkového
kríža)
Poloha na spanie

7

Symbol batérie

8

LED

9

Symbol blokovania

Pre zablokovanie/odblokovanie nastavení na ručnom ovládači
postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Dodaný magnet a podržte bezprostredne na
magnetickom senzore, ktorý je integrovaný v ručnom
ovládači
2. Následne zablokujte/odblokujte požadovanú funkciu.
 Za účelom zablokovania stlačte pravý kláves na
ručnom ovládači. Za účelom odlokovania stlačte
ľavý kláves (pozri nasledujúcu tabuľku).

Vo všeobecnosti platí:
= zdvíhanie
= spúšťanie

Odblokovanie
Oboznámte pacienta s funkciami ručného ovládania!
 Hnacie motory sú v prevádzke tak dlho, pokiaľ je stlačený
príslušný kláves.


Nastavenia môžete vykonávať až na spodnú polohu nôh a polohu
na spania v obidvoch smeroch.



Ručný ovládač je chránený proti vode a môžete ho utierať.



Ručný ovládač môžete elastickým hákom zavesiť na posteľ.

Funkcia

Blokovanie

Chrbtová opierka
Výška plochy ležadla

Opierka stehien

Poloha na spanie / spodná
poloha nôh
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Otočte prosím

Stručný návod - Polohovacia posteľ Dali
Ručný ovládač spojte s riadením (len pri Dali Standard, wash a low-entry)
Majte, prosím, na pamäti: Skôr než zmeníte funkcie postele, musíte ručný ovládač spojiť s riadením.
Spojenie je relevantné pri uvedení postele do prevádzky, pri výmene bluetooth ovládača a výmene riadenia.
Postupujte nasledovne:
1. Spínaný napájací zdroj zasuňte do elektrickej zásuvky.
• Ak sa spínaný napájací zdroj už nachádzal v elektrickej zásuvke, tak ho z elektrickej zásuvky vytiahnite, počkajte cca 10 sekúnd a opäť ho zasuňte.
2. V priebehu 20 sekúnd stlačte po dobu minimálne 5 sekúnd súčasne (v priebehu 0,5 s) obidve klávesy výšky plochy ležadla hore/dole.
•
•

Ak bolo spriahnutie úspešné LEDka na ovládaní sa rozsvieti počas 4 sekúnd oranžovo.
Ak spriahnutie nebolo úspešné LEDka na ovládaní bliká 4x oranžovo. V tomto prípade krok 1 a 2 zopakujte.

Batéria ručného bluetooth ovládača
Ručný bluetooth ovládač je prevádzkovaný lítiovou batériou CR-2032.
Pri poklese kapacity batérie bliká LEDková kontrolka pri každom stlačení klávesu na ručnom
ovládači 4x žlto. Batériu potom musíte v priebehu niekoľkých dní vymeniť.

a

Postupujte nasledovne:
1. Na zadnej strana ručného ovládača otvorte kryt priečinku pre batériu a .
•

Do drážky krytu zasuňte napr. mincu a otočte ho proti smeru otáčania hodinových ručičiek.

2. Vyberte staré (vybité) batérie.
3. Vložte nové batérie (rešpektujte pritom správnu polaritu).
4. Priečinok pre batériu zatvorte krytom (otočte v smere otáčania hodinových ručičiek).
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Otočte prosím

Stručný návod - Polohovacia posteľ Dali
Ručný káblový ovládač

Indikácia

(Pri posteliach Dali Standard, Dali low-entry a
Dali econ)

Blokovací
zámok

Obsluha
V zásade pri klávesoch platí:

zdvíhanie:
spúšťanie:
Z bezpečnostných dôvodov je
v ručnom ovládači zabudovaná funkcia
blokovania.
Blokovací zámok otočte blokovacím
kľúčom v smere otáčania hodinových ručičiek.
Farba príslušnej indikácie sa zmení
zo zelenej na žltú.

Chrbtová opierka
Výška plochy
ležadla

Blokovací kľúč neotáčajte násilím! Môže dôjsť k poškodeniu
blokovacieho zámku alebo celého ručného ovládača.

Pohon odblokovaný:
Blokovací zámok je vo zvislej polohe
Farba indikácie: zelená
Môžu sa aktivovať klávesy („zvuk kliknutia“)

Opierka stehien
Spodná poloha
nôh
Poloha na spanie

Pohon zablokovaný:
Blokovací zámok je v smere otáčania hodinových ručičiek
pootočený o cca 15°
Farba indikácie: žltá
Tlačidlá sú zablokované!

Blokovací kľúč

Obsluha transportných koliesok
Pozor / Obozretnosť! Transportné kolieska obsluhujte len nohou.
Pri obsluhe postele noste uzavretú obuv, aby ste zabránili
poraneniu prstov na nohách.

Posúvanie: nožnú páku a chrbtom nohy zdvihnite smerom hore.

!

POZOR / OBOZRETNOSŤ

Stručný návod nenahrádza hlavný návod na používanie
polohovacej postele Dali.
Hlavný návodom na používanie starostlivo prečítajte a
rešpektujte bezpečnostné upozornenia!

Brzdenie: nožnú páku a nohou stlačte dole.
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Otočte prosím

