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LŮŽKO POLOHOVACÍ ELEKTRICKÉ



Před uvedením lůžka do provozu a před jeho použitím je obsluha povinna seznámit se s tímto návodem.
Vždy respektujte bezpečnostní předpisy a v návodu uvedená upozornění!
 
Způsob použití, základní parametry
 Toto lůžko je vhodné k použití jako doma, tak v ústavech s pečovatelskou službou. Určeno je pro osoby
dlouhodobě upoutané na lůžko. Systém elektrického polohování lůžkové plochy umožňuje uživateli bez
přítomnosti další osoby opakovaně měnit polohu tak, jak to vyžaduje jeho zdravotní stav či sociální
potřeby. Nastavení výšky lůžkové plochy od země pak usnadňuje jednak přesedání uživatele na vozík,
WC židli apod., usnadňuje i vstávání uživatele, ale i práci ošetřujících osob při hygienických či
ošetřovatelských úkonech. Kovový rám lůžkové plochy je osazen dřevěným lamelovým roštem, který je
rozdělen na čtyři části: podhlavníkovou, sedací, stehenní a holenní. Pohyb jednotlivých částí lůžkové
plochy je prováděn nízkonapěťovými lineárními elektromotorky. Systém elektro propojení odpovídá
nejnovějším bezpečnostním předpisům EU a je proveden tak, že v době, kdy neprobíhá polohování
žádné části lůžkové plochy je přívod elektrické energie k lůžku přerušen. Ten se obnoví automaticky
stisknutím kteréhokoliv z polohovacích tlačítek. Pro případ výpadku elektrické energie je lůžko vybaveno
baterií, která umožní i v takové situaci pohyb jednotlivých částí lůžkové plochy do základní polohy. Tím
je však kapacita baterie zcela vyčerpána a je nutno ji nahradit novou baterií. Tuto baterii je nutno měnit
minimálně jednou za rok a to i v tom případě, že nebyla použita. V opačném případě nelze garantovat,
že bude baterie v případě potřeby funkční.
 
Bezpečnost
 Při užívání lůžka dbejte zejména na tyto závady:
• Polohovací lůžko není určeno k převážení pacientů.
• Zjistíte-li, že do elektrických komponentů pronikla nebo mohla proniknout vlhkost, okamžitě vypojte
lůžko ze sítě 220 V.
• Při polohování jednotlivých částí roštu vždy dávejte pozor na to, aby se do mezer mezi základním
roštem, jednotlivými částmi roštu a konstrukcí lůžka nedostaly žádné předměty, zejména prsty.
• Vždy dbejte na správné umístění a zabezpečení postranních zábran.
• Dálkové ovládání mějte vždy zavěšené na rámu lůžka nebo na jiném viditelném a dosažitelném místě
a dbejte na to, aby nedošlo k jeho zapadnutí či zalehnutí.
 
Údržba lůžka
 Lůžko udržujte v čistotě a to nejen z důvodů hygienických, ale i pro zachování jeho životnosti. Před
započetím čištění vždy vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky 220 V. Jednotlivé díly omývejte vlhkým
hadříkem běžnými čisticími prostředky a vytřete do sucha. Dřevěné části můžete ošetřit prostředky
k údržbě nábytku. Náplně mazacího tuku ve funkčních částech lůžka není nutno doplňovat nebo
obnovovat. Před omýváním elektrických částí a kabelů vždy zkontrolujte, zda nejsou mechanicky
poškozeny. V případě, že zjistíte jejich poškození, kontaktujte servisní organizaci. Před opětovným
zapojení do sítě nechte všechny omyté části důkladně oschnout. V žádném případě nepoužívejte
k omývání lůžka proud vody.
 
Montáž lůžka
 Montáž lůžka Vám provede náš servisní technik při dovozu lůžka. Pokud nebudete chtít využít našich
služeb a zajistíte si montáž vlastními silami, postupujte prosím při montáži důsledně podle následujícího
návodu.
 
 



Příprava před montáží
Po odstranění obalů nejprve oddělte od základní konstrukce všechny části volně zde přiložené, to je
hrazdu s madlem, postranní zábrany a ovladač s kabelem. Celou konstrukci pak položte na bok.
Stiskněte aretační pojistky na bocích konstrukce a oddělte tak od sebe levé a pravé čelo lůžka.
Vyjměte pohonovou jednotku polohování roštu.
Imbusovým klíčem povolte dva imbusové šrouby M8 a odstraňte transportní aretační prvky. Tyto
aretační prvky nejsou při montáži lůžka potřebné, jsou však nezbytné pro opětovné uvedení lůžka do
transportu schopného stavu. Proto je pečlivě uschovejte. Šrouby upevňující původně tyto transportní
prvky jsou pro další montáž lůžka nezbytné. Demontáží aretačních prvků máte pro další montáž
k dispozici čtyři základní konstrukční prvky lůžka a to dvě čela lůžka a dvě poloviny polohovacího
roštu lůžka.
 
Montáž základní konstrukce
V první fázi montáže obě poloviny rámu lamelového roštu lůžka spojte k sobě tak, že vnitřní
čtyřhranné profily jedné půlky roštu zasuňte do profilů druhé půlky roštu a obě strany stáhněte
imbusovými šrouby, které zůstaly po demontáži transportních prvků. Smontovaný lamelový rošt lůžka
osaďte čely lůžka. Ploché planžety navařené na rám čela lůžka nasuňte do profilů základního rámu
roštu až zaskočí aretační pojistky. Čela lůžka jsou vzájemně zaměnitelná. Zkontrolujte pevnost spojů.
 
Montáž polohové jednotky pro polohování lamelového roštu
Před montáží pohonové jednotky položte lůžko na bok.  Z těla pohonové jednotky mírným tlakem
vysuňte dva kryty na koncích jednotky se symbolem šipek. Tělo pohonové jednotky nasuňte
vzniklými otvory na páky příčných polohovacích tyčí ve spodní části rámu lamelového roštu.
Respektujte přitom symboly polohování hlavové a nožní části tak, jak jsou označeny na pohonové
jednotce. Znamená to, že ta část pohonové jednotky, na níž je symbol polohování hlavy musí
směřovat k hlavové části polohovacího roštu (je v rozích osazen svislými trubkami pro upevnění
konstrukce hrazdy). K nasunutí pohonové jednotky použijte v nezbytném rozsahu přiměřené síly. Po
nasunutí pohonové jednotky do požadované polohy nasuňte do původní polohy a kryty koncových
částí.
 
Montáž ochranného adaptéru
Ochranný napěťový adaptér připevněte pomocí držáku adaptéru na vnější okraj rámu lamelového
roštu poblíž těla pohonové polohovací jednotky.
 
Montáž zábran
Uvolněte spodní imbusové šrouby vodících lišt a vyklopte obě lišty na jednou l boku lůžka tak, aby do
nich bylo možno nasunout postranní zábrany. Vyjměte polovinu těchto planžet včetně jejich
pružinového vedení. Do planžet ve vodících lištách nasuňte postranní zábrany a to tak vysoko, aby
bylo možno vodící lišty na obou čelech lůžka vrátit do jejich původní polohy. Upevněte zpět vodící
lišty imbusovými šrouby k čelům lůžka. Stejným způsobem nainstalujte postranní zábrany na druhém
boku lůžka.
 
Propojení elektrických obvodů
Konektory kabelů motorů umístěných na čelech lůžka připojte do odpovídajících zásuvek na těle
pohonové jednotky. Osmikolíkový konektor ovladače polohování lůžka zasuňte do zásuvky
ochranného napěťového adaptéru. Osmikolíkový konektor na výstupu ochranného napěťového
adaptéru zasuňte do zásuvky vedle zásuvek pro motory na těle pohonové jednotky. 



Pro správnou funkci polohování je nezbytné, aby vypínač umístěný na ochranném napěťovém
adaptéru byl přepnut do vodorovné polohy. Kabel pro připojení do zásuvky 220 V by měl před vstupem
do pohonové jednotky být uchycen v průchodce v kovovém roštu lůžka. Takto sestavené lůžko
postavte na pojezdová kolečka.
 
Přezkoušení funkcí
Hlavní napájecí kabel zasuňte do zásuvky 220 V. Ovladačem polohování ověřte správnou funkci
polohovacích mechanismů dle symbolů zobrazených na ovladači.
 
Dokončení montáže
Do hlavové části lůžka nainstalujte do připravených držáků konstrukcí hrazdy a upevněte na ni
závěsné madlo. Konstrukce hrazdy může být umístěna buď na pravé nebo na levé straně hlavové
části lůžka. Umístěte na lůžko molitanovou matraci.
 
Demontáž lůžka
Při demontáži lůžka je postup opačný než při jeho montáži. Je nutno dodržet stanovený postup a
transportní polohu jednotlivých dílů, protože pouze tak jsou při transportu méně odolné díly dostatečně
chráněny. Dbejte prosím na to, aby při přípravě lůžka k transportu byly shromážděny a správně
umístěny všechny součásti lůžka.
 
Životnost lůžka
Životnost lůžka byla v číselníku VZP oficiálně stanovena na 10 let. Skutečná životnost je však delší a
je závislá na péči uživatele lůžka o něj a na podmínkách, ve kterých je lůžko provozováno. Vyvarujte
se proto jakýchkoli zásahů prováděných neoprávněnými servisními organizacemi, a to i v případě, že
by provedení takovéto opravy vyžadovala Vám příslušná pobočka pojišťovny.
 
Záruční a pozáruční servis
Na lůžko je poskytována záruka po dobu jednoho roku, která se vztahuje na všechny závady
způsobené výrobními či technologickými vadami. Záruka se nevztahuje na textilní díly lůžka. Netýká
se také běžného provozního opotřebení, následků živelných událostí, vandalismu či neoprávněného
zásahu třetích osob.
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