Beknopte gebruiksaanwijzing
modellen 3082, 3082 K vanaf bouwjaar 06/2009
A. Bedhekken

B. Handschakelaar

Bedhekken opzetten
1. Trek het bedhek zijdelings horizontaal tot de aanslag uit en klap het om
hoog.
2. Om de hoogte van het bedhek in te stellen, trekt u het telescopische
gedeelte tot de aanslag naar boven.

Ruggedeelte
omhoog

Bedhek neerklappen
1. Druk op de beide knoppen op de buitenkant van het frame (afb. 1), net
onder de handlijst, om het in de hoogte verstelbare bedhek in de laagste
stand te brengen.
2. Druk op de ontgrendeling waar „Drücken / Push“ op gedrukt staat, aan het
onderste uiteinde van het bedhek (afb. 2) en kantel het zijbeveiligingsdeel
naar beneden tot het parallel staat met de vloer.
3. Schuif de bedhek volledig onder het ligvlak (afb. 3a, afb. 3b).

Dijbeengedeelte
omhoog

Anti-Trendelenburgligpositie 1 (optie)

Ligvlak
omhoog
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Dijbeengedeelte
omlaag

Auto-contour 2
(optie)

Ligvlak
omlaag

Wielen uitschuiven 3
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Ruggedeelte
omlaag

Afb. 3b
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Ligpositie met hoofd naar omhoog
Rug- en dijbeengedeelte gelijktijdig omhoog
Beide toetsen gelijktijdig indrukken: ligvlak naar de laagste positie en wielen worden uitgeschoven
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Beknopte gebruiksaanwijzing
modellen 3082, 3082 K vanaf bouwjaar 06/2009
C. Toetsenvergrendeling van de handschakelaar
Door het activeren van de toetsenblokkering van de handschakelaar, worden
alle functies van de handschakelaar vergrendeld.

Handschakelaar
geblokkeerd

Handschakelaar
gedeblokkeerd

De handschakelaar kan ook met de toets „Handschakelaar vergrendelen“
(14) op de zusterbox worden vergrendeld.
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Anti-Trendelenburg-ligpositie 1, 8
Trendelenburg-ligpositie 2, 8
Ligvlak omhoog 8
Ligvlak omlaag 8
Ruggedeelte omhoog
Ruggedeelte omlaag
Dijbeengedeelte omhoog
Dijbeengedeelte omlaag
Cardiac-Chair-positie 8
Auto-contour 3

11 Ligvlakslag en Anti-Trendelenburg-positie vergrendelen
12 Ruggedeelte vergrendelen
13 Dijbeengedeelte vergrendelen
14 Handschakelaar vergrendelen
15 Automatische functie vergrendelen
16 Wielen uitschuiven 4
17 Netspanningslampje 5
18 Acculampje 6
19 Inschakelen 7

Ligpositie met hoofd naar omhoog
Ligpositie met hoofd naar omlaag
Rug- en dijbeengedeelte gelijktijdig omhoog
4
Beide toetsen gelijktijdig indrukken: ligvlak naar de laagste positie en wielen worden uitgeschoven
Farben Frontfolie :
5
groen: netspanning aanwezig
6
= transparent
( Umlaufend
aussengeladen;
2.5 mm ) rood: ontladen; knipperend: wordt geladen
groen: >80%
geladen;
geel: 30-80%
7
a
na het indrukken van de toets is het toetsenbord
nog 120 sec. na de laatste bediening beschikbaar,
daarna wordt
het
automatisch
vergrendeld
0505.9005.000.00
1 FFR = RAL 9005 Tiefschwarz
8
landspecifieke
functie door dubbelklik
mogelijk
0505.3020.000.00
2 FFR automatische
= RAL 3020 Verkehrsrot
1
2
3

D. Zusterbox met afzonderlijke vergrendeling (optie)

3 FFR
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= Pantone 2718 blau

V
Farben SMD-Leiterplatte :
1 SM-LPV
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0505.2718.000.36

4 FFR = Pantone 430
0505.7042.430.63
OPMERKING
Denk er aan dat"a"de zusterbox
moet worden ingeschakeld
5 FFR = Pantone 429
0505.7035.429.63
door te 6drukken
op de
het bed te bedienen. Wanneer geen
FFR = Pantone
427 „ON“-toets
"a" om
0505.9002.427.36
7 FFR = RAL 9003 Signalweiß
0505.9003.000.00
enkele elektrische
functie meer reageert
op de bediening, dient u de groene
8 FFR = Rotfilter
0505.9999.011.00
resetknop
op
de
motorbehuizing
in
te drukken. Wanneer het batterijlampje
9 FFR = Grünfilter
0505.9999.033.00
FFR brandt,
= Verschwindeefekt
0505.7047.998.36
daarna 10
rood
dient uTelegrau
de netstekker
even uit het stopcontact te trekken.
(für alle LED-Filter)
Nadat u de netstekker weer hebt ingestoken, drukt u op de groene knop van
de netonderbreking om het bed weer in bedrijf te stellen. De beide groene
knoppen mogen nooit gelijktijdig worden ingedrukt.

= SLF

SM-LPV = Graphit
OPMERKING Het bed is 23niet
geschikt voor reiniging in de wasstraat (IPX4).
SM-LPV = Isolack
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4 SM-LPV

= SLF

OPMERKING Gelieve de aanwijzingen in de uitvoerige gebruiksaanwijzing
na te leven!
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