Instrukcja skrócona – łóżko do opieki długoterminowej Dali
Barierki boczne
Podnoszenie

Opuszczanie

1. Unieś lekko słupek

3. Ostrożnie opuść słupki

2. Pociągnij słupek w górę

1. Chwyć słupek ręką

2. Wciśnij dźwignię odblokowania ....

3. Sprawdź zatrzaśnięcie naciskając na słupki barierek bocznych od góry.
4. Powtórzyć czynność z drugiej strony łóżka.

4. Powtórzyć czynność z drugiej strony łóżka.

Uchwyt trójkątny
Regulacja pozioma

Regulacja pionowa

Obsługa (skrócenie / wydłużenie)



Wyciągnij pasek  na spince :
Skracanie: Pociągnij koniec paska  do góry
Wydłużanie: Pociągnij uchwyt trójkątny  w dół

min.
3 cm

Maksymalna nośność: 75 kg.




Przy wydłużaniu zwrócić uwagę na to, aby
koniec paska wystawał co najmniej 3 cm
ponad klamrę.
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Odwróć

Instrukcja skrócona – łóżko do opieki długoterminowej Dali
Pilot bluetooth (bezprzewodowy)
(Do Dali standard, Dali low-entry i Dali wash)
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Oparcie pleców
Wysokość leża
Podparcie ud
Pozycja z opuszczonymi
stopami
Czujnik magnetyczny
(oznaczony celownikiem)
Pozycja do spania

7

Symbol baterii

8

LED

9

Symbol blokady

4
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Ogólna zasada:
= unoszenie

Funkcje blokady – pilot bluetooth

Pamiętaj:
Pod pilotem podręcznym znajduje się czujnik magnetyczny.
Do blokowania bądź odblokowania funkcji potrzebny jest
magnes a (objęty zakresem dostawy).
Aby zablokować / odblokować opcje regulacji pilota,
postępuj w poniższy sposób:
1. Dostarczony magnes a przyłóż do czujnika
magnetycznego w pilocie
2. Następnie zablokuj / odblokuj pożądane funkcje.
 Aby zablokować, naciśnij prawy przycisk na
pilocie. Aby odblokować, naciśnij lewy przycisk
(patrz poniższa tabela).

= opuszczanie

Zademonstruj pensjonariuszowi funkcje pilota!


Silniki napędowe pracują tak długo, jak długo wciśnięty jest odpowiedni
przycisk.



Istnieje możliwość regulacji w obu kierunkach aż do położenia
z opuszczonymi stopami i pozycji do spania.

Odblokowanie

Funkcja

Blokowanie

Oparcie pleców
Wysokość leża

Podparcie ud


Pilot jest wodoodporny i można go myć.



Panel można zawiesić na łóżku, na elastycznym haku.

Pozycja do spania / pozycja z
opuszczonymi nogami
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Instrukcja skrócona – łóżko do opieki długoterminowej Dali
Parowanie pilota ze sterownikiem (tylko Dali standard, wash i low-entry)
Pamiętaj: Przed zmianą funkcji łóżka należy sparować (połączyć) pilot podręczny ze sterownikiem.
Parowanie wykonuje się tylko przy pierwszym uruchomieniu łóżka, wymianie pilota bluetooth i wymianie sterownika.
Postępuj następująco:
1. podłącz zasilacz do gniazdka.
•

Jeśli zasilacz był już podłączony do gniazdka, odłącz go, odczekaj ok. 10 sekund i podłącz ponownie.

2. W ciągu 20 sekund wciśnij jednocześnie oba przyciski regulacji wysokości leża (góra / dół) i przytrzymaj co najmniej 5 sekundy.
•
•

Dioda LED sterownika zaświeci się przez 4 sekundy na pomarańczowo, jeżeli parowanie zakończyło się prawidłowo.
Dioda LED sterownika zamiga 4x na pomarańczowo, jeżeli parowanie nie powiodło się. W takim przypadku powtórz krok 1 i 2.

Bateria pilota bluetooth
Pilot bluetooth jest zasilany baterią litową CR-2032.
W razie rozładowania baterii dioda LED na pilocie podręcznym miga przy każdym wciśnięciu
przycisku 4x na żółto. Baterię należy wymienić w ciągu kilku dni.

a

Postępuj następująco:
1. Otwórz klapkę komory na baterie a z tyłu pilota.
•

Włóż na przykład monetę w szczelinę pokrywki i przekręć ją w lewo.

2. Wyjmij zużytą baterię.
3. Włóż nową baterie (zwróć uwagę na prawidłową biegunowość).
4. Zamknij pokrywkę komory na baterie (przekręć w prawo).
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Instrukcja skrócona – łóżko do opieki długoterminowej Dali
Pilot przewodowy

Wskaźnik

(do Dali standard, Dali low-entry i Dali econ)

Zamek blokady

Obsługa

Oparcie pleców

Ogólne zasady dla przycisków:
Unoszenie:

Opuszczanie:

Ze względów bezpieczeństwa pilot wyposażono
w funkcję blokady.
Przekręć klucz blokady
w prawo do pozycji zablokowanej.
Kolor danego wskaźnika zmienia się z zielonego na
żółty.

Wysokość leża

Nie przekręcaj klucza „na siłę”! Może to uszkodzić zamek
blokady lub pilot.
Zatwierdzanie napędu:
Zamek blokady ustawiony pionowo
Kolor wskaźnika: zielony
Przyciski działają (słychać „kliknięcia”)

Podparcie ud
Pozycja
z opuszczonymi
stopami

Napęd zablokowany:
Zamek blokady przekręcony w prawo o ok. 15°
Kolor wskaźnika: żółty
Przyciski zablokowane

Pozycja do
spania

Klucz blokady

Koła jezdne, obsługa
Uwaga! Koła obsługiwać tylko stopą.
Podczas obsługi łóżka nosić pełne obuwie, aby uniknąć urazów stóp.

Przejazd: Naciśnij pedał a wierzchem stopy w górę.
Hamowanie: Naciśnij pedał a stopą w dół.

!

OSTROŻNIE

Skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje głównej
instrukcji użytkowania łóżka do opieki długoterminowej
Dali.
Dokładnie zapoznaj się z główną instrukcją użytkowania
i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa!
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