
Dali   دليل موجز لسرير التمريض

تأمين األجناب

 الجانبية القضبانخفض   رفع القضبان الجانبية  

 

. تحقق من ثبات القضبان بالضغط علي قضبان تأمين األجناب من أعلى.3 

. كرر اإلجراء ذاته عند األجناب األخرى4 . كرر اإلجراء ذاته عند األجناب األخرى.4

المقبض مثلثي الشكل 

 االستخدام )التقصير/اإلطالة(  التحريك في االتجاه الرأسي التحريك في االتجاه األفقي 

:من فتحة عروة التثبيت  اسحب حزام التثبيت 

من منتهاه إلى أعلى اسحب حزام التثبيت  التقصير:  

إلى أسفل اسحب المقبض مثلثي الشكل  اإلطالة:  

ضامن  شركة(   .م .م .ذ . ش   شركة _.. :اإللكتروني البريد - : فاكس  - : هاتف  -  شارع –)محدودة ت

كجم. 75قدرة التحميل القصوى تبلغ  

عند القيام باإلطالة على أن يكون الفارق انتبه 

بين منتهى حزام التثبيت وفتحة عروة التثبيت 

 سم على األقل. 3

 . أمسك القضبان الجانبية باليد1 







    على األقل

 سم 3



 . ارفع القضبان الجانبية قليال1 

.  اضغط ذراع 2 

 إلى أسفل التعشيق

 . اخفض القبضان الجانبية بحرص3 

 . اسحب القضبان الجانبية إلى أعلى2 

 ُیرَجى قلب الصفحة 
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Dali   دليل موجز لسرير التمريض

 ريموت التحكم عن بعد بتقنية البلوتوث

جهاز التحكم عن بعد بتقنية البلوتوث -وظائف التحريك (Dali wash، وDali low-entry، وDali Standard)يأتي مع موديالت 

 انتباه:التحكم في مسند الظهر1

يوجد مستشعر مغناطيس بنهاية جهاز التحكم.

غير الموصول )مرفق مع الجهاز( لتفعيل وظائف   a   من الالزم استخدام المغناطيس

 التحريك إلى أعلى وأسفل.

اتبع التعليمات التالية حتى تتمكن من تفعيل وظائف التحريك إلى أعلى وأسفل 

بسرير التمريض عن طريق جهاز التحكم:

المرفق فوق مستشعر المغناطيس المتواجد بجهاز   a ضع المغناطيس  .1

التحكم
بتفعيل وظيفة التحريك المرغوبة سواء إلى أعلى أو إلى بعد ذلك قم  .2

أسفل.

  إلى  اضغط على الزر األيمن بجهاز التحكم حتى يتم التحريك

أسفل. اضغط على الزر األيسر حتى يتم التحريك إلى أعلى )انظر 

الجدول التالي(.

التحكم في ارتفاع سرير التمريض 2

 التحكم في ارتفاع مسند الفخذ 3

التحكم في مستوى ارتفاع القدم 4

مستشعر المغناطيس )مميز 5

برمز شبكة التصويب(

وضعية االستلقاء 6

مؤشر شحن البطارية 7

LEDلمبة دايود  8

مؤشر التشغيل 9 

باألساس تدل األسهم على:

=  التحريك إلى أعلى

=  التحريك إلى أسفل 

أخبر المريض بوظائف جهاز التحكم.

 .ستظل محركات التشغيل تعمل ما دام زر تشغيل هذه المحركات مضغوطًا عليه

  يمكن لجميع أجزاء السرير المذكورة أن تتحرك في كال االتجاهين باستثناء التحكم في مستوى ارتفاع القدم

والتحكم في وضعية االستلقاء.

  المياه وقابل للغسل.جهاز التحكم مانع لتسريب

 .يمكن تعليق جهاز التحكم على الخطاف المطاطي المعد لذلك بسرير التمريض

التحريك إلى أسفلالوظيفةالتحريك إلى أعلى

التحكم في مسند الظهر

التحكم في ارتفاع سرير التمريض

التحكم في ارتفاع مسند الفخذ

التحكم في مستوى ارتفاع وضعية االستلقاء / 

 القدم

ة(   .م .م .ذ . ش   شركة ضامن  شرك _.. :اإللكتروني البريد - : فاكس  - : هاتف  -  شارع –)محدودة ت

 ُیرَجى قلب الصفحة
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(low-entry، وwash، وDali Standard) يأتي مع موديالتلربط بين جهاز التحكم ونظام سرير التمريض ا

انتباه: يجب الربط بين جهاز التحكم ونظام سرير التمريض قبل البدء في استخدام وظائف سرير التمريض.

أو عند تغيير نظام سرير التمريض.يجب القيام بإجراء الربط فقط عند بدء تشغيل سرير التمريض أو عند استبدال جهاز التحكم عن بعد بتقنية البلوتوث 

اتبع التعليمات اآلتية:

ضع مزود الطاقة ذا منظم الجهد في المقبس. .1

ثواني ثم ضعه مرة أخرى. 10إذا كان مزود الطاقة ذو منظم الجهد موضوًعا بالفعل في المقبس، فقم بإخراجه واالنتظار لمدة حوالي  •

أجزاء من  5كون أقل من المقبس أن يتم الضغط على زرّي رفع وخفض التحكم في ارتفاع سرير التمريض في الوقت ذاته )الفارق الزمني بين الضغط على كل زر يجب أن يثانية بعد وضع المزود في  20يجب خالل  .2

.ثواني 5الثانية( ولمدة ال تقل عن 

ثواني بالضوء البرتقالي إذا تمت عملية الربط بنجاح. 4لمدة  LEDستضيء لمبة الدايود  •
مرة أخرى. 2و 1مرات بالضوء البرتقالي إذا لم تنجح عملية الربط. عندئذ يجب تكرار الخطوات  LED  4ستومض لمبة الدايود  •

 جهاز التحكم عن بعد بتقنية البلوتوث -البطارية 

جهاز التحكم عن بعد بتقنية البلوتوث بالطاقة. CR-2032تزود بطارية ليثيوم طراز 

مرات بالضوء األصفر مع كل ضغطة زر. عندئذ يجب  4بجهاز التحكم   LEDإذا انخفض شحن البطارية، فسيضيء مؤشر الدايود 

استبدال البطارية خالل األيام القليلة الالحقة.

اتبع التعليمات اآلتية:

المتواجد بالناحية الخلفية من جهاز التحكم.  A قم بفتح غطاء مخدع البطارية   .1

لفتح الغطاء قم على سبيل المثال بوضع عملة معدنية في شق الغطاء ثم أدرها في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة. •

استخرج البطارية القديمة. .2

 البطارية(.ضع البطارية الجديدة )انتبه إلى االتجاه الصحيح ألقطاب  .3

قم بغلق غطاء مخدع البطارية )أدر الغطاء في اتجاه دوران عقارب الساعة(.  .4

ة(   .م .م .ذ . ش   شركة ضامن  شرك _.. :اإللكتروني البريد - : فاكس  - : هاتف  -  شارع –)محدودة ت

A

 ُیرَجى قلب الصفحة 
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 جهاز التحكم السلكي 

-Dali low، وDali Standard)يأتي مع موديالت  
entry،.وDali econ)

 االستخدام

باألساس تدل األسهم على:  

       : التحريك إلى أسفل                   : التحريك إلى أعلى

تم إلحاق وظيفة حماية بجهاز التحكم السلكي

 مراعاة الحتياطات السالمة.

 قفل الحماية باستخدام مفتاح الحمايةأدر  

في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يصل إلى وضع التعشيق. 

 من األخضر إلى األصفر.لون المؤشر المعني يتغير  

ال تستخدم "الشدة" عند إدارة مفتاح الحماية. كال من قفل الحماية وجهاز التحكم معرضان  

للضرر.

 بدء التشغيل: 

 قفل الحماية في وضع عمودي 

 لون المؤشر: أخضر 

على األزرار )صوت الضغط على زر(يمكن اآلن الضغط  

 إيقاف التشغيل: 

درجة 15قفل الحماية ُمدار في اتجاه حركة عقارب الساعة بحوالي  

 لون المؤشر: أصفر 

 تم غلق األزرار 

 استخدام عجالت السرير

 استخدم عجالت السرير فقط بواسطة القدم.  تحذير!

لتجنب حدوث إصابات باألقدام.ارتدي أحذية مغلقة عند استخدام السرير 

بظهر مشط القدم. aارفع ذراع التحريك  التحريك:

بالقدم إلى أسفل.  a  اضغط ذراع التحريك تعشيق الحركة:

تحذير 

بأي  Daliالدليل الموجز ال يحل محل دليل االستخدام األساسي لسرير التمريض 

 حال من األحوال.

احرص على قراءة دليل االستخدام األساسي بعناية وانتبه إلى تعليمات السالمة. 

ة(   .م .م .ذ . ش   شركة ضامن  شرك _.. :اإللكتروني البريد - : فاكس - : هاتف  -  شارع –)محدودة ت

!

مفتاح الحماية

المؤشر

التحكم في مسند الظهر

التحكم في ارتفاع سرير 

 التمريض

 التحكم في ارتفاع الفخذ

التحكم في مستوى ارتفاع 

 القدم

قفل الحماية

وضعية االستلقاء 

 ُیرَجى قلب الصفحة 
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