
   
 

Návod na použití motorových roštů 
 
1. ÚVOD 
Vážený zákazníku, 
blahopřejeme Vám k Vašemu rozhodnutí zakoupit si náš kvalitní výrobek. Před 
montáží a zprovozněním výrobku si pozorně přečtěte tento návod, aby se 
zajistilo dodržení všech bezpečnostních pokynů upozornění. Použití systému 
není přípustné ve: 
· zdravotnické oblasti (např. nemocnice, domovy důchodců, pečovatelské domy 
apod.) Nedodržení tohoto použití znamená vyloučení jakékoli záruky výrobce. 
Veškeré záruky a ručení týkající se celkového pohonného systému zanikají v 
případě nesprávné demontáže a montáže, použití k nesprávnému účelu, 
neodborného zacházení a špatné obsluhy. 
 
2. NÁVOD K OBSLUZE 
Bezpečnostní pokyny 
Provedení přístroje a použité materiály zaručují, že při správném použití a při 
dodržení pokynů k obsluze a montáži může provoz a údržba proběhnout bez 
nebezpečí pro uživatele. 
 
POZOR (nebezpečí požáru)! 
Je třeba dodržovat příslušné předpisy týkající se protipožární ochrany. V případě 
požáru odpojte síťovou zástrčku pohonného systému z elektrické sítě. 
Provozovatel musí respektovat následující body: 
· Zamezit stlačeným a odřeným místům na kabelu 
· Vyloučit přejíždění nebo našlapování 
· Na průchozích místech nenechávat kabely volně na zemi a ve vzduchu 
(zakopnutí, upadnutí) 
· Před změnou místa lamelového roštu vytahnout zástrčku z elektrické sítě 
 
POZOR (nebezpečí přiskřípnutí)! 
· Při plynulém zvedání/spouštění opory zad a/nebo nohou vzniká nebezpečí 
přiskřípnutí (částí těla) 
· Uživatel musí dbát na to, aby se při obsluze nevyskytovaly v oblasti možného 
nebezpečí žádné osoby, domácí zvířata a předměty. Pohonný systém nesmějí 
obsluhovat děti (nebezpečí přiskřípnutí, přetížení)! 
 
UPOZORNĚNÍ 
· Pohonný systém mohou používat pouze dospělé osoby 
· Pohonný systém smí být používán pouze v suchých prostorách 
· Chraňte před vlhkostí! 
 
Nedovolené použití – např. ve zdravotnictví nebo jako zvedací zařízení pro 
břemena nebo jiné zde neuvedené použití. To se považuje za použití 
neodpovídající danému účelu a je nepřípustné. Za škody vzniklé tímto použitím 
výrobce neručí. Riziko nese uživatel. Pohonný systém je dodáván se síťovou  
zástrčkou (podle předpisu dané země). 
 
POZOR! 
Provozujte pohonný systém jen v přerušovaném chodu (AB 2 min/18 min). 
Příklad: Maximální délka provozu 2 minuty, poté je bezpodmínečně nutné 
dodržet přestávku minimálně 18 minut. Alternativně: Délka provozu 1 minuta, 
poté je bezpodmínečně nutné dodržet přestávku minimálně 9 minut. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Vyvarovat se elektrickému a mechanickému přetížení a rovněž provozu delšímu 
než 2 minuty! Jakékoliv jiné použití je považováno za použití neodpovídající 
danému účelu. Výrobce neručí za vznik případných škod! Pojistka proti přetížení 
chrání napájecí díl před tepelným přetížením. 

3. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 
 
NEBEZPEČÍ 
Před provedením údržby a čištění se musí síťová zástrčka pohonného systému 
vytáhnout z elektrické sítě (beznapěťové zapnutí). 
 
UPOZORNĚNÍ 
Bezchybná funkce a bezpečný provoz může být zaručen pouze při odborném 
zacházení s pohonným systémem a při dodržování pokynů v návodu k obsluze a 
příslušných předpisů. 
 
NEBEZPEČÍ 
Pohonný systém se nesmí dostat do styku s vodou příp. nesmí být ostřikován 
proudem vody a/nebo vysokotlakovým čističem, protože proniknutím vody do 
elektrických součástí přístroje by mohl být narušen jeho řádný provoz a ochrana 
proti úrazu elektrickým proudem. Používejte běžné čisticí prostředky a 
prostředky na údržbu plastů (polyamid 6) při dodržení pokynů výrobce. 
Nepoužívejte chemicky agresivní nebo leptavé čisticí prostředky. Pohonný 
systém nevyžaduje dalekosáhlou údržbu. 
 
SERVIS 
Servis a údržbu může provádět jen řádně proškolený personál. Při opravách a 
nákupu náhradních dílů a příslušenství se obracejte na svého dodavatele. 
 
4. TECHNICKÉ INFORMACE 
 
Montážní návod 
Montáž se uskutečňuje v základní pozici 
1. Lamelový rošt vybalte z ochranných obalů a 

odstraňte lepící či plastové pásky, které by mohli 
bránit polohování roštu. 
2. K motoru připojte přiloženou baterii 9V (obr. 1) 
3. Kabel dálkového ovladače (obr. 2) RC zapojte do zdířky v motoru (obr. 1).  

V případě bezkabelového ovladače tento krok vynechte. 
4. Lamelový rošt vložte do rámu postele tak, aby byla dostatečně podepřena 

bočnice roštu (po celé délce nebo minimálně ve třech bodech) 
5. Zástrčku přívodního kabelu či zástrčku vypínače ze sítě připojte do sítě 

220 V. 
6. V případě bezkabelového ovládání vložte do ovladače baterie a pro 

spárování s roštem podržte stisknuté jakékoliv tlačítko na ovladači po 
dobu 3 sekund. Pokud zprovozňuje dva a více roštů umístěných vedle 
sebe je nutné vždy párovat pouze jedne rošt zapojený do elektrické sítě. 
Tzn. ten již spárovaný nejprve vypojte z elektrické sítě, zalojde do ní druhý 
nespárovaný rošt - proveďte párování a po dokončení zapojte do 
elektrické sítě i ten první již spárovaný rošt. 

7. Zkontrolujte, zda se nemůže kování zachytit o bočnici postele, středovou 
příčku nebo zda polohování nebrání jiný předmět. 

8. Vyzkoušejte pomocí ovladače funkčnost motoru. 
9. V případě výpadku el. proudu lze rošt uvést do základní rovné polohy 

pomocí baterie. Pomocí této baterie nelze rošt zvedat, pouze spouštět do 
základní polohy. 

 
Obrázek motoru 

 
 

Obr.1 (detail obrázku motoru)                                                                                     Obr. 2 

 
 
RUČNÍ OVLADAČE 
Pomocí ručního ovladače umožní pohonný systém plynulé nastavení opory zad 
nebo nohou. Tento ruční ovladač a jeho funkce jsou dále popsány. Stisknutím 
nebo povolením dané tlačítkové funkce na ručním spínači se provádí nastavení 
do požadované pozice. Kabelový ovladač (obr. 3), bezkabelový ovladač  (obr.4) 
 
- Zvedání hlavové části (A) 
- Spouštění hlavové části (B) 
- Spouštění nožní části (C) 
- Zvedání nožní části (D) 
- Současné zvedání hlavové a nožní části (E) 
- Současné spouštění hlavové a nožní části (F) 
 
Obr.3                                                                  Obr.4 

 
 

POZOR! 
Dlouhodobé namáhaní mechanicko-akustického 
koncového spínače vede k poruchám systému! 
 
5. LIKVIDACE ODPADU 
Při likvidaci nepoužitelného pohonného systému je 
třeba dodržovat platná ustanovení na ochranu 
životního prostředí dané země. 
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