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Kratka navodila - Negovalna postelja Dali  

Stransko varovalo  

Nastavljanje  
 

 

 

Spuščanje  

   

 

3. Preizkusite zaskočenost s pritiskom od zgoraj na letev stranskega varovala. 

4. Postopek ponovite na drugi strani.  4. Postopek ponovite na drugi strani. 

Trikotni ročaj   

Vodoravna nastavitev  Navpična nastavitev Uporaba (skrajšanje/podaljšanje) 

Trak  povlecite skozi sponko traku : 

Skrajšanje: Konec traku  povlecite navzgor 

Podaljšanje: Povlecite trikotni ročaj  navzdol  

 

 

Burmeier GmbH & Co. KG - Pivitsheider Straße 270 D - 32791 Lage/Lippe  - Tel.: 0 52 32/98 41- 0 - Faks: 0 52 32/98 41- 41 - E-pošta: info@burmeier.com  -  www.burmeier.com -  (2019.05.24_V1_278990) 
 

 
  

Prosimo, obrnite 

Največja nosilnost 75 kg. 

Pri podaljšanju pazite, da sega konec traku 
najmanj 3 cm iz sponke.   

 

 2. Povlecite nastavek navzgor  1. Z roko primite nastavek  

 1. Nastavek rahlo dvignite  3. Nastavek previdno spustite 

2.  Sprostitveno ročico   pritisnite navzdol 
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Kratka navodila - Negovalna postelja Dali 
 

Počno stikalo Bluetooth (brez kabla) 

(Pri Dali standard, Dali low-entry in Dali wash) 
 

 
 
Zaporne funkcije– ročno stikalo Bluetooth 

1 Naslon za hrbet  Prosimo, pazite: 
 

Pod ročnim stikalom je nameščen magnetni senzor. 

 
Za blokiranje oziroma sprostitev funkcij je potreben prosti 

magnet  a  (vključen v dobavni obseg). 

 

Pri blokiranju/sprostitvi nastavitev na ročnem stikalu 
postopajte,  
kot sledi: 

 
1. Dobavljeni magnet  a  postavite na magnetni senzor, 

vgrajen v ročnem stikalu 
2. Zdaj lahko blokirate/sprostite želene funkcije. 

 Za blokiranje pritisnite desno tipko na ročem 
stikalu. Za sprostitev pritisnite levo tipko (glejte 
naslednjo tabelo). 

 

2 Visoka ležalna površina 
3 Naslon za stegna 
4 Nižji položaj za noge 
5 Magnetni senzor (spoznate 

ga po simbolu križa) 
6 Položaj za spanje 
7 Simbol baterije 
8 LED  
9 Zaporna funkcija 

 
Načeloma velja: 
 

= Dviganje  

 
= Spuščanje 

 
 
Pokažite stanovalcu funkcije ročnega stikala! 
 

 Pogonski motorji delujejo tako dolgo, kot je pritisnjena ustrezna tipka. 
 

 Možnosti nastavljanja so možne v obe smeri vse do nižjega položaja  
nog in položaja spanja. 

 

 Ročno stikalo je zaščiteno pred vodo in ga je možno brisati s krpo. 
 

 Ročno stikalo lahko pritrdite na posteljo s pomočjo elastične kljukice. 

 

 
 
 

Sprostitev Delovanje Blokiranje 

 
Naslon za hrbet 

 

 
Visoka ležalna površina 

 

 
Naslon za stegna 

 

 
 Položaj za spanje/nižji položaj 

nog 
 

 

Burmeier GmbH & Co. KG - Pivitsheider Straße 270 D - 32791 Lage/Lippe  - Tel.: 0 52 32/98 41- 0 - Faks: 0 52 32/98 41- 41 - E-pošta: info@burmeier.com -  www.burmeier.com -  (2019.05.24_V1_278990)  
  

Prosimo, obrnite 
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Kratka navodila - Negovalna postelja Dali  

Seznanite ročno stikalo s krmilnikom (le pri Dali standard, wash in low-entry) 
 

 

Prosimo, pazite: Preden lahko nastavljate funkcije postelje, morate ročno stikalo seznaniti (povezati) s krmilnikom. 
 
Seznanjanje je pomembno le pri prvi uporabi postelje, zamenjavi ročnega stikala Bluetooth in zamenjavi krmilne enote. 

Postopajte, kot sledi: 
 

1. Vstavite preklopni napajalnik v vtičnico. 
 
• Če je bil preklopni napajalnik že priključen v vtičnico, ga izvlecite iz vtičnice in počakajte približno 10 sekund, nato ponovno priključite. 

 
2. V času 20 s istočasno pritisnite (z razliko največ 0,5 sek) obe tipki za dvig in spust višine ležalne površine za najmanj 5 s. 

 
• LED dioda krmilnika zasveti za 4 s v oranžni barvi, ko je seznanitev uspešna. 
• LED dioda krmilnika utripne 4x v oranžni barvi, če seznanitev ni uspešna. V tem primeru ponovite koraka 1 in 2. 

 

 Baterija - ročno stikalo Bluetooth 
 

 

 

Ročno stikalo Bluetooth uporablja eno litijevo baterijo CR-2032. 
  
Pri delno prazni bateriji začne LED dioda ročnega stikala ob vsakem pritisku tipke utripati 4x 
rumeno. Baterijo morate nato v nekaj dneh zamenjati. 

 
Postopajte, kot sledi:  
 

1. Odprite pokrov razdelka baterije  a  na zadnji strani ročnega stikala. 

• Vstavite na primer kovanec v utor pokrovčka in zavrtite v protiurni smeri. 

2. Vzemite staro baterijo iz ležišča. 

3. Vstavite novo baterijo (pri tem pazite na usmerjenost polov).  

4. Zaprite pokrov razdelka baterije (zavrtite v sourni smeri). 
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Prosimo, obrnite 
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Kratka navodila - Negovalna postelja Dali   

Ročno stikalo s kablom 

(Pri Dali standard, Dali low-entry in Dali econ) 

 
Uporaba 

Načeloma velja pri tipkah:  
 

Dviganje:                    Spuščanje:        

 
Iz varnostnih razlogov je v 

ročno stikalo vgrajena zaporna funkcija. 

S pomočjo zapornega ključa zavrtite ključavnico v 

sourni smeri v zaklenjen položaj. 

Barva zadevnega prikaza se spremeni  
iz zelene v rumeno. 

   

 

 

Zapornega ključa ne obračajte „na silo“! Lahko pride do 
poškodbe zaporne ključavnice ali celega ročnega stikala. 

 

Sproščen pogon: 

Zaporna ključavnica je postavljena navpično 

Barva prikaza: Zelena 

Tipke so aktivne ("Zvok klikanja") 

 

 

Pogon zaklenjen: 

Zaporna ključavnica je obrnjena za 15° v sourno smer 

Barva prikaza: Rumena 

Tipke so zaklenjene 

 

Upravljanje tekalnih koles  

Pozor! Tekalna kolesa upravljajte le z nogami.  
Pri uporabi zavore nosite zaprte čevlje,  
da preprečite poškodbe nog. 

 

Vožnja: S potiskom noge postavite ročico zavore  a navzgor. 

  

Zaviranje: Z nogo pritisnite ročico zavore  a  navzdol. 

  
 

 

 

 POZOR 

 
Kratka navodila niso zamenjava za glavna navodila za 
uporabo negovalne postelje Dali.  

Glavna navodila za uporabo je treba skrbno prebrati in 
upoštevati varnostne napotke! 
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Prosimo, obrnite 

! 

Zaporni ključ 
 

Prikaz 
 

Naslon za hrbet 
 
 
Visoka ležalna 
površina 
 
Naslon za stegna 

 
 
Nižji položaj za 
noge 

 

Blokirna 
ključavnica 
 

Položaj za spanje 
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