- Stellebord Nivano CTX

Bruksanvisning

Gratulerer med valget av Nivano CTX veggmontert stellebord.

Sikkerhetsinformasjon
Før bruk av dette produktet må du lese og fullt ut forstå informasjonen i
denne brukerveiledningen!

Produktinformasjon
CTX høydejusterbare stellebord er beregnet for dusjing og stell av barn og voksne som
veier opptil 200 kg. Stellebordet må ikke brukes for andre formål. Denne håndboken viser
enheten på 1800 mm lengde med valgfri sidegrind og endevern montert. Utstyret ditt
kan være annerledes avhengig av hva som er bestilt.

Produktbeskrivelse
Det høydejusterbare stellebordet drives av et 24V DC kontrollsystem med batteri backup. Batteriet muliggjør bruk av stellebordet i tilfelle strømbrudd. Det er viktig at
strømnettet er slått på hele tiden for å opprettholde ladningen av reservebatteriene.

Merkeskilt
Produktets typeskilt viser nødvendig teknisk informasjon:
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Tekniske data
Spenning og effekt inn:

230V AC / 50 Hz, 650W maks.

Spenning og strøm ut:

30V DC, 6A maks.

Driftssyklus:

10% maks., 2 minutter bruk/ 18 minutter hvile

Kapsling:

IP X4

Egenvekt:

Ca. 70 kg

Maks. brukervekt:

200 kg

Støynivå:

<70dB(A)
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Bruksanvisning
Utfør følgende kontroller daglig før du bruker stellebordet:
▪

Kontroller klientens vekt og kontroller at utstyret er vurdert for vekten som skal
løftes.

▪

Kontroller at strømnettet er tilkoblet og slått på.

▪

Kontroller at det ikke er noen hindringer eller gjenstander som kan bli fanget når
stellebordet brukes.

▪

Kontroller at stellebordet vil heve og senke med håndsettet.

Gjør stellebordet klart til bruk (fig1):
Stellebordet holdes i oppfelt posisjon av gassfjærer.
Det er ingen utløsermekanisme for bruk før stelleplaten
felles ut.
Slik flytter du stellplaten fra oppfelt posisjon:
▪

Legg hånden på stelleplatens overkant.

▪

Trekk forsiktig fremover, og stelleplaten begynner
å rotere nedover.

▪

Under rotasjonen vil stelleplaten få litt fart, så
legg hånden under for å hjelpe den å senke sakte
ned.

Justere høyden på stellebordet og bruk av lyset (fig2):
Stellebordet betjenes med håndsettkontroll.
▪

Hvis du trykker på en av de øverste knappene, vil
du enten heve eller senke stellebordet til ønsket
høyde (pil opp og pil ned)).

▪

Trykk på lys -knappen for å slå det innebygde
lyset på toppen av stellebordet på /av.

▪

Bruk knappene heve/senke for å plassere bordet i
den mest passende høyden for å overføre
klienten. Juster deretter høyden igjen for bruk
med klienten plassert på stelleplaten.
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Bruk av side- og endegrinder:
Avhengig av spesifikasjonen, kan stellebordet ha en sidegrind og to endegrinder.
Slik feller du opp sidegrinden (fig. 3):
▪

Nå under platen og ta tak i
grinden som holdes på plass med
magneter.

▪

Trekk ned grinden slik at den
roterer ned. Pass på at du ikke
slipper taket, da det kan svinge
rundt av seg selv.

▪

Drei grinden fremover og opp på
plass.

▪

Når den er reist opp, vil grinden
falle ned og låse seg på plass.

For å felle ned sidegrinden:
▪

Løft opp grinden til den kan
roteres tilbake mot deg.

▪

Roter rinden ned og tilbake under
stelleplaten.

▪

Skyv grinden opp under platen til
magnetene holder den.

Slik betjener du endegrinder (fig. 4):
▪

Trekk i den svarte låsepinnen for å
frigjøre beskyttelsen.

▪

Vri grinden til alternativ stilling
(hevet eller senket).

▪

Slipp låsepinnen for å låse
beskyttelsen på plass.
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Bruk av hodestøttene:
Avhengig av spesifikasjonen, kan stellebordet ha en eller to hodestøtter montert. Vær
oppmerksom på at hodestøtten bare har støttestang i den ene enden, som settes i
ønsket posisjon under bruk.
Slik justerer du hodestøtten(e) (fig. 5):
▪

Dette bør gjøres før klienten
plasseres på stellplaten.

▪

Nå under nakkestøtten og løft opp,
den roterer oppover.

▪

Når den løftes, vil støttestangen
falle ned.

▪

Sørg for at støttestangen er godt
låst på plass før bruk.

▪

For å senke hodestøtten, reverserer
du prosedyren. Hvis hodestøtten
ikke er nødvendig mens
stellebordet er i bruk, bør klienten
sitte fremoverbøyd mens den
senkes.
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Rengjøring og vedlikehold
Forsiktighet:
Hyppig bruk av oljebaserte produkter kan påvirke stelleflatematerialet negativt. Oljer og
andre petrokjemiske produkter bør unngås og eventuelle rester fjernes umiddelbart.
Disse produktene inkluderer blant annet: Babyolje og mykgjørende kremer.
Rengjøring:
Før rengjøring, prøv en liten test først i et lite synlig område med rengjøringsmidlet du
har til hensikt å bruke.
Stellebordet kan rengjøres med de fleste milde rengjøringsmidler eller med en løsning
med varmt såpevann. Stellebordet bør skylles av etter rengjøring og tørkes av med en
myk klut.
Kjemiske midler, slipemidler og løsemidler må ikke brukes, dvs. avløpsrensere, aceton,
ovnsrensere eller syrer.
Vær alltid oppmerksom på instruksjonsetiketter for rengjøringsmiddelet.
Ved behov av desinfisering skal det benyttes et klorbasert desinfeksjonsmiddel, eks.
Virkon 15.
Spritbaserte desinfeksjonsmidler må ikke benyttes da de kan tørke ut plastmaterialer.
Vedlikehold:
Etterse produktet jevnlig og sjekk at det ikke er noen skader eller løse deler.
Et skadet produkt skal umiddelbart tas ut av bruk og repareres av fagkyndig personell.
Kontakt din leverandør.
Ethvert forsøk på ukyndig reparasjon eller modifikasjon medfører bortfall av
garantiansvar.

Med forbehold om produktendringer
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Dette produktet importeres og omsettes av:

Medema Norge AS
Postboks 133
1483 Skytta
Telefon: 67 06 49 00
Telefaks: 67 06 49 90
e-post: firmapost@medema.no
Web: www.medema.no

Produsent, importør og forhandler er ikke ansvarlig for feil bruk av produktet, og de
skader dette måtte medføre på personer og eiendom.
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