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"

מחיצה צדדית
הרמה

הורדה
 .1להרים מחיצה קלות כלפי מעלה

 .1לתפוס מחיצה ביד

 .3להוריר מחיצה בזהירות

 .2למשוך מחיצה כלפי מעלה

 .2ללחוץ ידית שחרור
 ....כלפי מטה

 .3לבדוק את הקיבוע על ידי לחיצה על המחיצה מלמעלה.
 .4לחזור על המהלך בצדדים האחרים.

 .4לחזור על המהלך בצדדים האחרים.

ידית המשולש
התאמה (קיצור/הארכה)
להוציא  את הרצועה דרך מנעול הרצועה:
קיצור :למשוך את קצה הרצועה  כלפי מעלה
הארכה :למשוך את ידית המשולש כלפי מטה

יכולת נשיאה מירבית  75ק"ג.

כונון אנכי




כונון אופקי

 3ס"מ
לפחות



בעת ההארכה יש להקפיד שקצה הרצועה יוצאת
לפחות  3ס"מ מעבר למנעול הרצועה.
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מתג ידני בלוטות(-אלחוטי)
(במיטות  dy are-atl lat atrad atl laDו)atl DtaD-

פעולות נעילה  -מתג ידני בלוטות

לתשומת לב:
בתחתית המתג הידני נמצא חיישן מגנטי.
לשם נעילה ו/או שחרור פעולות נדרש מגנט א' (מצורף במשלוח).
יש לפעול כדלקמן dכדי
לנעול  /לשחרר את כונון המתג הידני:
 .1להצמיד את המגנט המסופק א' לחיישן המגנטי המובנה במתג
הידני
 .2בהמשך לנעול  /לשחרר את הפעלה המבוקשת.
 לנעילה יש ללחוץ על המקש הימני במתג בידני .לשחרור
יש ללחוץ על המקש השמאלי (ראה טבלה להלן).

משענת גב
משטח שכיבה גובה
משענת לירך

1
2
3

תנוחה נמוכה לכף הרגל

4

חיישן מגנטי (זיהוי
באמצעות סמל צלב הנימות)
תנוחת שינה

5
6

סמל הסוללה

7

DEa

8

סמל נעילה

9

עקרונית יחול:
= הרמה
= הנמכה

נעילה

פעולה

שחרור
יש להדריך את הדייר בתפקודי המתג הידני!

משענת גב


מנועי ההפעלה פועלים כל עוד נלחץ המקש
הרלוונטי.



להוציא התנוחה הנמוכה לכף הרגל ותנוחת שינהd
ניתן לכוון לשני הכיוונים.



המתג הידני מוגן מפני מים וניתן לנגב אותו.



ניתן לתלות את המתג הידני על המיטה באמצעות וו גמיש.

משטח שכיבה גובה
משענת לירך

תנוחת שינה  /תנוחה נמוכה לכף
הרגל
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לחבר את המתג הידני עם הבקרה (רק במיטות  datl aat atrad atl DtaDו)Dali low-entry-
לתשומת לב :לפני שניתן לכונן את פעולות המיטה dחובה לחבר את המתג הידני עם הבקרה.
החיבור רלוונטי רק בעת ההפעלה הראשונית של המיטה dבעת והחלפת מתג הידני  -בלוטות dוהחלפת הבקרה.
יש לפעול כדלקמן:
 .1לחבר את ספק הכוח לשקע חשמלי.
•

אם ספק הכוח כבר מחובר לשקע חשמלי dיש לנתק את ספק הכוח מן השקע dלהמתין כ 10-שניות dולחזור ולחבר אותו.

 .2תוך  20שניות יש ללחוץ ביחד את שני המקשים גובה משטח השכיבה למעלה/למטה (תוך  0.5שניות) למשך לפחות  5שניות.
•
•

אם החיבור היה מוצלח dתאיר נורת ה DEa-בצבע כתום בבקרה למשך  4שניות.
אם החיבור לא הצליח dנורת ה DEa-על הבקרה מהבהבת  4פעמים בצבע כתום .במקרה זה יש לחזור על השלבים  1ו.2-

סוללה  -מתג ידני בלוטות
המתג הידני בלוטות מופעל באמצעות סוללת ליתיום .RC-2032
כאשר הסוללה נחלשת dיהבהב סמל ה DEa-במתג הידני בכל לחיצת מקש  4פעמים בצבע צהוב .במקרה זה
יש להחליף את הסוללה תוך מספר ימים.
יש לפעול כדלקמן:
 .1לפתוח את כיסוי תא הסוללה  ' aבצד האחורי של המתג ידני.
•

ניתן להכניס במטבע בחריץ הכיסוי ולסובב אותו נגד כיוון השעון.

 .2להוציא את הסוללה המשומשת.
 .3להכניס סוללה חדשה (יש לשים לב לקטביות).
 .4לסגור את תא הסוללה עם הכיסוי (לסובב בכיוון השעון).

)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_273935

המשך מעבר לדף

הוראות שימוש מקוצרות  -מיטה טיפולית "דאלי

"

מתג ידני עם כבל

אין להפעיל כוח בסיבוב מפתח הנעילה! מפתח נעילה ו/או מתג
ידני פגומים.
גצ

(במיטות  dDali Standard, Dali low-entryו)Dali econ-

מפתח נעילה

הנעה משוחררת:
מפתח הנעילה מוצב אנכית
צבע הצג :ירוק
ניתן להפעיל את המקשים (נשמע "קליק")

משענת גב

אופן הפעלה
עקרונית יחול לגבי המקשים:

משטח שכיבה גובה
הנעה נעולה:
מפתח נעילה בכיוון השעון
צבע הצג :צהוב
המקשים נעולים

משענת לירך

תנוחה נמוכה לכף
הרגל
תנוחת שינה

הרמה:

הנמכה:

מסיבות של בטיחות
מובנית פעולתת נעילה במתג הידני.
לסובב את מנעול הנעילה באמצעות
מפתח הנעילה בכיוון השעון למצב נעילה.
צבע הצג הרלוונטי עובר
מצבע ירוק לצהוב.

מפתח נעילה

הפעלה על גלגלים
זהירות

!

קיצור הוראות שימוש זה אינו מהווה תחליף להוראות השימוש
המלאים למיטה הטיפולית דאלי.
יש לקרוא את הוראות השימוש בעיון ולפעול על פי הערות הבטיחות!

זהירות! להפעיל הגלגלים באמצעות כף הרגל בלבד.
בעת ביצוע פעולות במיטה יש לנעול נעליים סגורותd
כדי למנוע פציעות בכפות הגרליים.
הנעה :להרים את המנוף הרגלי  aבאמצות גב כף הרגל בלבד.
בלימה :לדחוף את המנוף הרגלי  aבאמצעות כף הרגל כלפי מטה.
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