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ELEKTRycZNE NALEZY srERowNIK

cLowNy Do KToREGo poDprETE sA p.RzEWoDy pnzeto?vc z

srLowNrKA ZNAJDUJACEGO SrE POD STELAZEM W GLOWIE I-O.Z.KA NA
srLowNIK, KToRy ZNAJDUJE srE poD srEI-a2ervl run SRooxu toZxA. w
PRZECIWNYM WYPADKU PRZEWODY BEDA ZLE PODPIETE, CO SPOWODUJE
BRAK lvloZlwo Sct zto2EN rA

tolxa.

1. lnstalacja
1.1 Instalacial62ka
Monta2 l62ka mo2e wykonywai jedna osoba.

1.1.1 Lista podzespol6w:
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K6tko o Srednicy 1,25 mm

K6tka
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z
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oraz

1

dywidualnym systemem blokowan ia.

Deska przednia oraz

Zmontowana deska przednia

podzesp6t podno:inika
t6zka
Deska tylna oraz
podzesp6l podnoSnika

wspornik podno6nika t62ka i podstawa z
podniesionym silnikiem
Zmontowana deska tylna oraz wspornik

t62ka

podniesionym silnikiem

Podzesp6t ramy czq6ci

Zmontowana deska

oraz

1

przedniejt62ka

przednia rama 16zka, zawierajqca silnik
do obstugi plec6w
Zmontowane deski, deska na goleri oraz
tylna rama toika z silnikiem do obstugi
n6g

L

Podzesp6f tylnej ramy
16zka

podno6nika t62ka

i

podstawa

na plecy

Porqcze boczne

Cztery, drewniane porqcze boczne
ostonami plastikowymi i sprqzynami

Porqcze boczne

Cztery, drewniane porqcze boczne
oslonami plastikowymi i sprqzynami
odpowiada za rozklad mocy

Rura lqczqc o przekroju

kwadratowym
Sruby lqczqce
Skrzynka sterownicza
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Z okrqglq oslonq
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JIECANG

Kontroler rQczny J I ECANG

1,

1.1.2 Proces instalacji

(L)

Monta2 k6t:
Nacisnqi hamulec k6t i odwr6cii podzesp6t
podno6nika t62ka i potqczyi je na podstawie
t62ka zgodnie z ruchem wskaz6wek zegara
do momentu, gdy uchwyt kota zablokuje siq
catkowicie. Nastqpnie odwr6cii caty
podzesp6l i poto2yi plasko na podtodze.

il$*
'*

-G

(2) Montaz podzespolu deski przedniej
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podzespolu ramy czq6ci przedniej
Umie(ci6 "Podzesp6l podnoSnika deski przedniej" na podlodze i przytrzyma6 "Podzesp6t
ramy przedniej czq6ci lolka" , aby wlo2yi go do dw6ch rur o Srednicy kwadratu podzespolu
podnoSnika lo2ka. Nastqpnie dokrqcii (ruby heksagonalne za pomocE odpowiedniego
narzqdzia.
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Monta2 rury tqczqcej
Podnie6i podzesp6l tylnej ramy l62ka i wto2yd rurq lqczqcq do rury ramy t62ka. Przykrqcid za
pomocq 5rub.
Uwaga: nie zapomniei o dokrqceniu 5rub.

(4)

Monta2 podzespotu podnoSnika deski przedniej

i

podzespolu ramy przedniej czqSci

t62ka

Metoda monta2u jest taka sama jak w przypadku punktu

2.

) Monta2 skrzynki sterowniczej
Przytrzymai dolnq czq6i skrzynki sterowniczej i wto2yi jq do otworu silnika obstugujqcego
nogi w spos6b pokazany na rysunku.
(5

(6

) W ten spos6b zakoriczony

zostal monta2 ramy t62ka.
Przytrzymac poprzeczki ramy na nogi i ramy na plecy, wto2yi dwie rury lqczqce do rury ramy
na plecy i dokrqcii Sruby za pomocq odpowiednich narzqdzi.

(7) Wto2yi wszystkie przewody

silnika do otworu skrzynki
sterowniczej i potqczyi je zgodnie z numeracjq, nastqpnie
wlozyi kontroler rqczny do otworu skrzynki sterowniczej.

(8) Montaz porqczy bocznych
Nacisnqi przycisk i wto2yi czarny element plastikowy do aluminiowego otworu deski czq6ci
przedniej/tylnej t62ka. Umie6cii porqcz pocznE w pozycji pionowej. W ostatniej czynnoSci
nalezy wto2yi 5rubq.

(9

) Wto2yi stupek trapezu. Proces monta2u 162ka jest zako6czony.

1.1.3 Silnik i kontroler rqczny

1- Gniazdo silnika obslugi plecow
2- Gniazdo silnika obslugi nog
3- Gniazdo 1 silnika podno5nika
4- Gniazdo 2 silnika podnoSnika
5- Gniazdo 1 kontrolera rQcznego
6- Gniazdo przewodu zasilajqcego
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t6iko elektryczne dla chorych
Pod rqcznik

uiytkownika

t62ko elektryczne dla chorych

Przed rozpoczqciem u2ytkowania l62ka prosimy zapoznad siq z poni2szymi instrukcjami bezpiecznego u2ytkowania
konserwacji.

i

1. Wprowadzenie
t62ko elektryczne jest przeznaczone do u2ytku w domu. l62ko jest przeznaczone dla jednego uiytkownika o ciq2arze
ciala do 175 kg. t62ko jest dostqpne z k6lkami o Srednicy 125 mm. Umo2liwiajq one przesuwanie l62ka po r6wnej
podlodze, we wszystkich kierunkach. t62ko mo2e byi obslugiwane w spos6b elektryczny przez uzytkownika lub
personel opieki medycznej.

2. Opis cze5ci
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K6tka o (rednicy l-25 mm
Deska przednia oraz podzesp6l podnoSnika 162ka
Deska tylna oraz podzesp6l podnoSnika t62ka

Podzesp6l ramy czq:ici przedniej t62ka
Podzesp6l tylnej ramy l62ka
Porqcze boczne
Rura lqczqca o przekroju kwadratowym

Sruby lqczqce
Skrzynka sterownicza JIECANG
10. Kontroler rqczny
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3. Obsluga pilota

Podstawowe funkcje przycisk6w to podnoszenie i opuszczanie.

\
Regulacja segmentu oparcia plec6w
Przycisk sluzy do zmiany k4ta nachylenia segmentu oparcia plec6w.

Regulacja segmentu oparcia ud
Przycisk siuZy do zmiany k4ta nachylenia segmentu oparcia ud.

Regulacja wysokoSci le2a
Przycisk sluzy do ustawienia wysokoSci lo2ka.

E

Ustawianie pozycji stron l62ka
Przycisk sluzy do obniZenia lub podniesienia prawej lub lewej strony loZka.

4.

P

arametry tech n iczne

l.Wymiary platformy t6zka: 1900 x 900 mm
2. Wymiary 162ka: 2150 x 1020 x 400 - 800 mm
3. Maksymalne dopuszczalne obciq2enie: 180 kg
4. Material l62ka: drewno
5. Szyny l6zka: drewno ze stopem aluminium
6. Material platformy 162ka: ptyta stalowa
7. Parametry regulacyjne l6zka:
a) tylny walek: od 0' do 70' (t5')
b) dolny walek: od 0" do 25" (15")
c) regulacja wysokoSci od 400 do 800 mm
d) pozycja Trendelenburga i pozycja anty- Trendelenburga: od 0 do 12'
8. Kola:cztery kola samonastawne o 6rednicy 100 mm, wszystkie kola samonastawne
wyposa2one w hamulec
9. Silniki: cztery silniki, 220-240 V, 5 QHz. Napiqcie wyjSciowe: DC24V, Max. 100 VA
10. Akcesoria: wysiqgnik z uchwytem dla pacjenta
11. Masa: 105kg
12. Cykl pracy: S2-10 min.

5. Gharakterystyka tech niczna
A.
B.
C.

Sterowanie elektryczne piqcioma funkcjami: oparcie dla plec6w, oparcie dla st6p, regulacja wysoko(ci,
fu n kcja,,Tra n dele n b urg" oraz,,Odwrotny Tra ndelen bu rg".
Rama materaca. K6lka z indywidualnym systemem blokowania. Drewniana deska w przedniej itylnej czqSci
l62ka. Drewniane porqcze boczne. Trapez z wyciqgiem.
Kontroler rqczny.

6. Konserwacja
r Przed ka2dym u2yciem
o
.
o

l62ka, nale2y sprawdzii hamulce k6lek oraz mocowania porqczy, a tak2e desek w

glowie i stopach t6zka.
t62ko nalezy przechowywai w suchym i wentylowanym pomieszczeniu.
t62ko nale2y utrzymywai w czysto6ci. Czy5cii za pomocq wilgotnej szmatki.
Przed rozpoczqciem przenoszenia l6zka, nale2y umie6cii je w najni2szej pozycji. Do przesuwania l62ka nale2y
u2ywai zawsze deski w przedniej lub tylnej czqSci 162ka. Do przesuwania 162ka nie wolno u2ywai porqczy.
Nale2y zachowai ostroznoSi podczas manewrowania 162kiem. Po przesuniqciu 162ka w odpowiednie miejsce
nale2y zablokowai kola.
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