
Ruční ovladač

Ovládací panel

Tlačítka nahoru/dolů
Tlačítka nahoru a dolů se používají k provedení přesunu, 
pokud během provozu dojde k problému s ručním 
ovladačem.

Požadována údržba – červený světelný indikátor 
Bliká (bez pípnutí)  – požadována údržba místním 
  zástupcem.
Svítí trvale (s pípnutím) – termín údržby je prošlý. 
 Přestaňte zvedák používat 
 a kontaktujte svého místního 
 zástupce za účelem servisu.

Úroveň dobití baterie – žlutý světelný indikátor
Bliká – baterie se nabíjí.
Svítí trvale – baterie jsou nabité.

Tlačítko nahoru

Tlačítko dolů
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Nouzové zastavení

Obsluha může kdykoliv vypnout přívod 
elektrického proudu stisknutím červeného 
nouzového tlačítka ve tvaru hříbku 
umístěného pod zvedákem. 

Tlačítko se resetuje otočením ve směru 
šipek (ve směru chodu hodinových ručiček). 

Uživatelé, kteří pracují se zvedákem 
poprvé, by si měli nacvičit toto zastavení 
dříve, než budou obsluhovat zvedák 
s pacientem/klientem.

Automatická nouzová brzda

Nebezpečí pádu

Nouzová brzda je další bezpečnostní funkce, která automaticky brání pádu pacienta/klienta 
v nepravděpodobném případě poruchy převodů nebo motoru.

Nouzovou brzdu lze použít pouze jednou. Po její aktivaci kontaktujte zástupce servisního oddělení 
společnosti Arjo, aby zajistil výměnu jednotky. Systém nouzového spouštění nelze použít, pokud je 
aktivována nouzová brzda. Ke spuštění pacienta/klienta použijte alternativní zařízení.
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Stiskněte červené tlačítko nouzového vypínání 
umístěné pod zvedákem. Zvedák s pacientem/
klientem přesuňte nad lůžko nebo invalidní vozík.

Odstraňte černou plastovou čepku, která se 
nachází na boku zvedáku.
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Zasuňte do něho speciální nástroj. Pro spuštění 
pacienta/klienta jím otočte proti směru chodu hodinových 
ručiček. Každým pootočením nástroje se přímo otočí motor, 
takže pacient/klient je jemně spouštěn. 

Když je pacient/klient bezpečně spuštěn na lůžko nebo 
invalidní vozík, vyjměte nástroj ze zvedáku. Kontaktujte 
kvalifikovaného technika, aby provedl servis zvedáku.

Nouzové spouštění
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