Inlegblad
Aanvullingen/wijzigingen aan de gebruiksaanwijzingen van de modellen 5380, 5380 K
Veranderingen voor de modellen 5380, 5380 K
vanaf productiedatum 19.11.2012:

Wijzigingen voor de modellen 5380, 5380 K
vanaf productiemaand april 2013 en voor omgebouwde
bedden van vóór productiemaand april 2013:

Bij de modellen 5380 en 5380 K vanaf productiedatum
19.11.2012 werd de veilige werklast verhoogd tot 200 kg.

Bedden vanaf productiemaand april 2013 en omgebouwde
bedden van vóór productiemaand april 2013 zijn uitgerust met
een batterijcompartiment voor 4 batterijen (i.p.v. slechts één
batterij, zoals voorheen).

Daardoor worden ook in het hoofdstuk „Doelmatig gebruik“
van de gebruiksaanwijzing voor de modellen 5380 en 5380 K,
de maximale bewoner-/patiëntgewichtswaarden hoger zoals
vermeld in de volgende tabel:

Model

Veilige
werklast

Max. bewoner-/patiëntgewicht
in gebruiksomgeving 1,2

in gebruiksomgeving 3, 4, 5

Gelieve batterijen met de volgende specificaties te gebruiken:
9 V-batterij(en) (alkali-mangaancel, in de handel verkrijgbaar),
1 of 4 stuks afhankelijk van het batterijcompartiment.
Batterijcompartiment bij bed
den van vóór productiemaand
april 2013

Bedden vanaf productiedatum 19.11.2012:
5380

200 kg

135 kg

165 kg

5380 K

200 kg

135 kg

165 kg

Bedden vóór productiedatum 19.11.2012:
5380

170 kg

105 kg

135 kg

5380 K

170 kg

105 kg

135 kg

Batterijcom
partiment bij
bedden vanaf
productiedatum
april 2013 en
bij omgebouw
de bedden van
vóór productie
datum april
2013
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Inlegblad
Bediening | Zwenkwielen 5380, 5380 K vanaf bouwjaar 12/2011
OPMERKING Let nauwkeurig op de hier
beschreven veranderde bediening van de
remmen van de wielen bij bedden vanaf bouwjaar 12/2011.
Neem ook de instructies in de uitvoerige
gebruiksaanwijzing en in de korte gebruiks
aanwijzing in acht!
Het bed is in de standaarduitvoering aan het
hoofdeinde uitgerust met twee vaste wielen
en aan het voeteneinde met vier zwenkwielen,
waarvan er twee geremd kunnen worden.
De optionele beter wendbare variant is ook aan
het hoofdeinde uitgerust met vier zwenkwielen,
waarvan er twee kunnen worden vastgezet in
de gewenste richting (stuurwielen).
Om het bed te transporteren dienen de vastgezette wielen te worden ontgrendeld door
het omlaag drukken van het pedaal. Bij het
transporteren van het bed moet het ligvlak zich
minstens op een hoogte van 35 cm bevinden.

VOORZICHTIG
„Gevaar voor ongevallen“
Als het bed niet wordt getransporteerd,
moeten de zwenkwielen altijd vastgezet en vergrendeld zijn, aangezien het
bed mogelijk door de bewoner/patiënt
als steun wordt gebruikt wanneer hij/
zij opstaat of gaat liggen. Het wegrollen van het bed doordat de wielen
niet vergrendeld zijn, kan tot ernstig
valletsel leiden. Na het vastzetten van
de wielen moet worden gecontroleerd
of het bed werkelijk stevig vast staat
en of bij de optionele wendbare variant
de zwenkwielen aan het hoofdeinde
tevens zijn vergrendeld.
OPMERKING Het bed is niet
bestemd voor het vervoer van de
bewoner/patiënt.

Zwenkwielen vastzetten
1. Om de wielen vast te zetten, dient u op de
beide pedalen van de zwenkwielen aan het
voeteneinde drukken tot die vastklikken.

2. Om de optionele stuurwielen aan het hoofdeinde vast te zetten, moet u de beide pedalen
aan het hoofdeinde indrukken.
De stuurwielen zijn pas dan correct vergrendeld, wanneer de pedalen naar onder staan
en de wielen na een geringe zwenkbeweging
hoorbaar in de lengterichting van het bed
vastklikken.
Zwenkwielen - loszetten
Druk de pedalen van de zwenkwielen met uw
voet omhoog om de vastgezette wielen zwenkbaar te maken.

WAARSCHUWING voor de wendbare variant van het bed
De optie met de wendbare bedvariant van 5380/5380 K is ervoor ontworpen de bedden ook in moeilijk toegankelijke nissen te kunnen plaatsen. De hiervoor gekozen wielen van het bed kunnen bij een harde of gladde vloer niet de optimale beveiliging tegen zijwaarts wegschuiven bieden. In zulke gevallen
moeten deze bedden om veiligheidsredenen met één lange zijde tegen de wand worden geplaatst. Alleen in ruimtes met een niet gladde vloerbedekking
(kamerbreed tapijt of vloerbedekking van zachte kunststof) mag het bed vrijstaand worden geplaatst. De exploitant moet zelf controleren en beslissen of
de vloer voor een vrije opstelling van het bed geschikt is.
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