Pikaohje − Dali-hoitovuode
Sivulaita
Kohottaminen
1. Pidä kädellä kiinni kaiteesta

Laskeminen alas

1. Nosta kaidetta hieman

3. Laske kaiteet varovasti alas

2. Vedä kaidetta ylöspäin

2. Paina lukituksen vapautin alas

3. Tarkista lukittuminen painamalla sivulaitojen kaiteiden yläosaa.
4. Toista toimenpide toisella puolella.

4. Toista toimenpide toisella puolella.

Kolmiokahva
Vaakasuuntainen säätö

Korkeuden säätö

Käyttö (lyhentäminen/pidentäminen)



Vedä hihna  hihnalukon  läpi:
Lyhentäminen: Vedä hihnanpäätä  ylöspäin
Pidentäminen: Vedä kolmiokahvaa  alaspäin

min.
3 cm

Enimmäiskantavuus 75 kg.




Varmista pidentämisessä, että hihnan pää
on vähintään 3 cm hihnalukon yläpuolella.
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Käännä

Pikaohje − Dali-hoitovuode
Bluetooth-käsiohjain (johdoton)
(Dali Standard, Dali low-entry ja Dali wash)

1
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5
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8
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Selkäosa

Bluetooth-käsiohjaimen lukitustoiminnot

Huomioi:

Makuutason korkeus
Reisituki
Anti-trendelenburgin asento
Magneettianturi (tunnistetaan
ristisymbolista)
Nukkuma-asento
Paristosymboli
LED
Lukitussymboli

Käyttösuunnat:
= Nosto

Käsiohjaimen alaosassa on magneettianturi.
Toimintojen lukitsemiseen ja vapauttamiseen tarvitaan erillinen
magneetti a (sisältyy toimitukseen).
Käsiohjaimen asetuksia lukitaan ja vapautetaan seuraavalla
tavalla:
1. Pidä mukana toimitettua magneettia a käsiohjaimeen
integroitua magneettianturia vasten.
2. Lukitse tai vapauta tarvitsemasi toiminnot sitten.
 Lukitse toiminto painamalla käsiohjaimen
oikeanpuoleista painiketta. Vapauta toiminto
painamalla vasemmanpuoleista painiketta (katso
seuraava taulukko).

= Lasku

Vapautus
Opeta asukasta käyttämään käsiohjaimen toimintoja.


Moottorit käyvät niin kauan kuin vastaavaa painiketta painetaan.



Anti-trendelenburgin asentoa ja nukkuma-asentoa lukuun ottamatta
säätötoiminnot ovat mahdollisia kumpaankin suuntaan.



Käsiohjain on vesitiivis, ja sen voi puhdistaa pyyhkimällä.



Käsiohjaimen voi ripustaa joustavan koukun avulla vuoteeseen.

Toiminto

Lukitus

Selkäosa

Makuutason korkeus

Reisituki

Nukkuma-asento / Antitrendelenburgin asento
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Käännä

Pikaohje − Dali-hoitovuode
Käsiohjaimen yhdistäminen ohjauslaitteeseen (vain Dali standard, wash ja low-entry)
Huomioi: Jotta vuoteen toimintoja voidaan säätää, on käsiohjain yhdistettävä (liitettävä) ensin ohjauslaitteen kanssa.
Yhdistäminen on tarpeen vain vuoteen käyttöönoton, Bluetooth-käsiohjaimen vaihdon ja ohjauslaitteen vaihdon yhteydessä.
Toimi seuraavasti:
1. Liitä verkkolaite pistorasiaan.
•

Jos verkkolaite on jo pistorasiassa, poista verkkolaite pistorasiasta, odota noin 10 sekuntia ja kytke se sitten takaisin pistorasiaan.

2. Paina 20 sekunnin kuluessa kumpaakin makuutason korkeudensäädön ylös-/alas-painiketta samanaikaisesti (0,5 s kuluessa) vähintään 5 sekuntia.
•
•

Jos yhdistäminen onnistui, ohjauslaitteen LEDissä palaa oranssi valo 4 sekuntia.
Jos yhdistäminen ei onnistunut, ohjauslaitteen LEDissä vilkkuu oranssi valo 4 kertaa. Toista silloin vaiheet 1 ja 2.

Bluetooth-käsiohjaimen paristo
Bluetooth-käsiohjainta käytetään CR 2032 -litiumparistolla.
Pariston virran vähentyessä käsiohjaimen LED-näytössä vilkkuu keltainen valo 4 kertaa
jokaisen painikkeen painalluksen yhteydessä. Paristo on silloin vaihdettava muutaman päivän
kuluessa.

a

Toimi seuraavasti:
1. Avaa käsiohjaimen takaosassa olevan paristolokeron a kansi.
•

Työnnä esimerkiksi kolikko kannen uraan ja käännä sitä vastapäivään.

2. Poista vanha paristo.
3. Aseta uusi paristo paikalleen (varmista, että navat ovat oikeinpäin).
4. Sulje paristolokeron kansi (kääntämällä myötäpäivään).
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Käännä

Pikaohje − Dali-hoitovuode
Johdollinen käsiohjain

Näyttö

(Dali Standard, Dali low-entry ja Dali econ)

Lukitusliitäntä

Käyttö

Selkänoja

Painikkeiden käyttösuunnat:
Nosto:

Lasku:

Turvallisuussyistä
käsiohjaimeen on integroitu lukitustoiminto.
Käännä lukitusliitäntä lukitusavaimella
myötäpäivään lukittuun asentoon.
Kyseisen näytön väri muuttuu vihreästä keltaiseksi.

Makuutason
korkeus

Älä käännä lukitusavainta väkisin. Lukitusliitäntä tai käsiohjain
voi vaurioitua.

Moottori vapautettu:
Lukitusliitäntä on pystysuorassa
Näytön väri: vihreä
Painikkeita voi painaa (”napsahdus”)

Reisituki
Antitrendelenburgin
asento

Moottori lukittu:
Lukitusliitäntää on käännetty noin 15° myötäpäivään
Näytön väri: keltainen
Painikkeet ovat lukossa

Nukkuma-asento

Lukitusavain

Pyörien käyttö
Varo! Käytä pyöriä vain jalalla.
Käytä umpinaisia kenkiä työskennellessäsi vuoteen äärellä, jotta jaloille ei
aiheudu vammoja.

Siirtäminen: Nosta jalkavipua a jalalla.

!

VARO

Pikaohje ei korvaa Dali-hoitovuoteen pääkäyttöohjetta.
Lue pääkäyttöohje huolellisesti ja noudata
turvallisuusohjeita.

Pyörien lukitseminen: Paina jalkavipua a jalalla.
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Käännä

