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Pred použitím si prečítajte návod na použitie, aby ste zabránili zraneniu.
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Informácie o výrobcovi

TENTO NÁVOD BY MAL BYŤ CELÝ ČAS UCHOVÁVANÝ  SPOLU 
SO STROPNÝM ZARIADENÍM 

Zásady dizajnu a autorské práva

Keďže naša politika je o neustálom zlepšovaní sa, vyhradzujeme si právo na zmenu dizajnu bez 
predchádzajúceho upozornenia.
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1. Úvod

• Pred každým použitím stropného zdvíhacieho zariadenia Oxford Elara by sa mali vykonať 
denné kontroly uvedené v kontrolnom zozname v tejto príručke.

 

• Nepokúšajte sa používať zariadenie Oxford Elara bez úplného porozumenia tejto príručky.   
• Neoprávnené úpravy na stropnom zariadení Oxford Elara môžu ovplyvniť jeho bezpečnosť.   
Spoločnosť Joerns Healthcare nezodpovedá za žiadne nehody, incidenty alebo nedostatky vo 
výkone, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku akýchkoľvek neoprávnených úprav.

 

• Oxford Elara je opakovane použiteľné lekárske zariadenie určené na použitie u pacientov, 
ktorých hmotnosť je v rámci špecifikovaného maximálneho bezpečného  zaťaženia. 
Nepokúšajte sa zdvíhať viac ako maximálne bezpečné zaťaženie komponentu s najmenším 
menovitým výkonom v systéme, berúc do úvahy tieto skutočnosti:

 

           •   Koľajnicový  systém   •   Zdvíhacia  motorová  jednotka    •  Rozperná lišta alebo kolíska
           • Záves     •  Príslušenstvo (napr. váha)
• Stropné zariadenie Oxford Elara nie je určené na použitie počas liečby pacienta. 
• Stropné zariadenie Oxford Elara nie je určené na použitie v prostredí, kde existuje riziko jeho postriekania vodou.
 

• Ak stropné zariadenie Oxford Elara zasahuje do akéhokoľvek iného zariadenia, MUSÍ sa presunúť od tohto zariadenia.
 

Znamená:               Ak  nebudete  rozumieť  pokynom  a  nebudete  ich  dodržiavať,  môže  to  viesť  k  zraneniu  vás  a  ostatných

          POZOR
Znamená: Ak nebudete rozumieť týmto pokynom a nebudete ich dodržiavať, môže dôjsť k poškodeniu produktu.              

POZNÁMKA: 
 Znamená: Toto sú dôležité informácie týkajúce sa správneho používania zariadenia.          

 
                  
  

• Osvedčenie o skúške • Používateľská príručka 
OSVEDČENIE O SKÚŠKE je dôležitým dokumentom a vyžaduje sa pre vaše záznamy o poistení. 
Platí 6 mesiacov od dátumu montáže a po uplynutí platnosti by sa malo stropné zariadenie 
skontrolovať a servisovať v súlade s informáciami uvedenými v servisnej príručke. Odporúča sa, aby 
inšpekciu / servis vykonával iba autorizovaný poskytovateľ služieb Joerns Healthcare.

Pred použitím stropného zdvíhacieho zariadenia Oxford Elara si pozorne prečítajte túto príručku. 
Informácie obsiahnuté v tejto príručke sú dôležité pre správnu prevádzku a údržbu zariadenia a pomôžu 
zaistiť, aby pacient aj opatrovateľ zostali počas zdvíhania a premiestňovania v bezpečí a bez zranení. 
Ďalej zaistí, aby užívateľ bol oboznámený s prvkami a funkciami výťahu.
Aby sa predišlo zraneniam ošetrovateľa aj pacienta, spoločnosť Joerns Healthcare odporúča na údržbu a 
opravy používať iba originálne diely Joerns Healthcare . Spoločnosť  Joerns Healthcare  nezodpovedá  za 
žiadne nehody alebo incidenty vyplývajúce z neoprávneného servisu alebo používania neautorizovaných 
častí. 
Ak si nie ste istí používaním tohto produktu a / alebo príslušenstva, kontaktujte miestne autorizované 
servisné stredisko alebo spoločnosť Joerns Healthcare.

UPOZORNENIE

Definície
 

použité
 

v
 

tejto
 

príručke

VAROVANIE     

Sprievodné dokumenty
Niekoľko dokumentov sa dodáva s každým stropným zariadením a mali by sa uschovať pre budúce 
použitie.
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6-bodová rozperná lišta

Núdzové  zastavenie/ Núdzový  spodný
  kábel          

                                                                                                                        
      VAROVANIE

   
     

obrazovka LCD displeja

Zapnutie / Vypnutie

2. Oxford Elara stropné zdvíhacie zariadenie
POZNÁMKA: Vaše stropné zariadenie Oxford Elara bolo na prepravu zámerne odstavené z 
dôvodu zabránenia náhodnej aktivácie a vybitia batérie. Pred použitím musí zariadenie uviesť 
do prevádzky autorizovaný poskytovateľ služieb Joerns Healthcare.

               
                

             
        

Koľajnica
Svetelný panel

Snímač úrovne okolitého svetla
Indikátor nabíjania / stavu

Núdzové /   dodatočné ovládacie  prvky

Tlačidlo núdzového zastavenia

Motorová jednotka

Zdvíhací pás

Ručný ovládač

VAROVANIE

Prečítajte si dôležité informácie 
týkajúce sa použitia zariadenia v 
tejto príručke.

Zdvíhacie zariadenia Oxford Elara vyžadujú nástroje a techniky na správnu a bezpečnú inštaláciu. 
Nesprávna inštalácia môže mať za následok poškodenie zariadenia a zranenie obsluhy a 
pacientov. Inštaláciu a uvedenie do prevádzky by mali vykonávať kvalifikovaní a autorizovaní 
pracovníci. Zaistite inštaláciu a kontaktujte autorizovaného poskytovateľa služieb Joerns 
Healthcare.
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• Smernica o zdravotníckych pomôckach (93/42/EEC)
• Všeobecne platí: IEC 60601-1:2006 (tretia edícia) + A12:2014 zdravotnícke elektrické 

vybavenie, všeobecné požiadavky
• IEC 60601-1-11:2015 (druhá edícia) Zdravotnícke elektrické zariadenia a lekárske elektrické 

systémy používané v domácom zdravotníckom prostredí
•
 

EMC: IEC 60601-1-2:2015 - zdravotnícke elektrické zariadenia, elektromagnetická kompatibilita
•
 

ISO 10535:2006 - požiadavky a testy pre zariadenia na prenos zdravotne postihnutých osôb.
•
 

Smernica o nízkom napätí (73/23/EEC) 
•
 

IEC 61000-3-2: 2014 - limity pre emisie
•
 

IEC 61000-3-3: 2013 - limity kolísania napätia a blikania
•
 

IEC 62304: 2006 softvér zdravotníckych zariadení - procesy životného cyklu softvéru
•
 

IEC 62366: 2007 zdravotnícke pomôcky - aplikácia použiteľnosti na zdravotnícke pomôcky

Vyhlásenie
 

o
 

zamýšľanom
 

použití

                 
             

 

POZNÁMKA: Stropné zariadenie Oxford Elara neobsahuje žiadne časti ani mechanizmy, ktoré sú 
určené na aplikáciu priamo pacientovi prostredníctvom fyzického kontaktu.

                 
        

           

Stropné zariadenia Joerns Healthcare by mali obsluhovať iba vyškolení / kompetentní ošetrovatelia.
  

                 
                 

                
        

               
              

           

    

              
             

             
   

Značka CE
Všetky stropné zdvíhacie zariadenia Oxford Elara sú označené značkou CE a spĺňajú 
nasledujúce smernice a normy:

Stropné
 
zariadenie

 
Oxford

 
Elara

 
je

 
zariadenie

 
na

 
manipuláciu

 
s
 
pacientom

 
nad

 
hlavou

 
určené

 
na

 

bezpečné
 
zdvíhanie,

 
premiestnenie

 
a
 
prenos

 
pacienta

 
do

 
bezpečného

 
pracovného

 
zaťaženia

 
227

 

alebo
 
284

 
kg

 
(v

 
závislosti

 
od

 
modelu ).

 
Je

 
vhodný

 
pre

 
pacientov

 
v
 
sede,

 
v
 
sede

 
/
 
v
 
ležatej

 
polohe

 

alebo
 
v
 
len

 
ležiacich.

Je nevyhnutné, aby zdvíhacie zariadenie a súvisiace komponenty boli nainštalované 
kompetentným a zaškoleným technikom, ktorý je zamestnaný autorizovaným poskytovateľom 
služieb Joerns Healthcare, v súlade s miestnymi predpismi.

VAROVANIE

Očakávaná životnosť
Stropné zariadenia Joerns Healthcare sú navrhnuté a testované na minimálnu životnosť 10 rokov. 
Toto je založené na prísnom dodržiavaní denných kontrol uvedených v tejto používateľskej 
príručke a pokynov podrobne uvedených v servisnej príručke. Všetky servisné opravy musí 
vykonávať kvalifikovaný a vyškolený technik zamestnaný autorizovaným poskytovateľom služieb 
Joerns Healthcare.

Očakávaná životnosť spotrebných komponentov, ako sú batérie, poistky, žiarovky a zdvíhacie   
pásy, závisí od starostlivosti a používania príslušného zariadenia. Spotrebné komponenty sa 
musia udržiavať v súlade s „plánom preventívnej údržby“ v tejto príručke.

Kontrola a obnova pásu
VAROVANIE

Zdvíhací pás musí užívateľ / opatrovateľ pred každým použitím skontrolovať, či nie je opotrebovaný, 
poškodený, rozstrapkaný, odrezaný, odfarbený  uvoľnený alebo poškodený. Ak sa zistí akékoľvek 
poškodenie, NEPOUŽÍVAJTE ZDVÍHACIE ZARIADENIE a kontaktujte autorizovaného poskytovateľa 
služieb spoločnosti Joerns Healthcare a dohodnite si výmenu.
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 &Obal  Doručenie
                

             

 
           

           
               

Výmena zdvíhacieho pásu
V rámci  dvojročného  plánu inšpekcií  by sa mal  zdvíhací  pás  skontrolovať   kvôli  opotrebovaniu , 
poškodeniu , rozbitiu , rezom, zmene farby a uvoľneniu alebo poškodeniu závitov a podľa potreby ich 
vymeniť .  Bez  ohľadu  na   stav  spoločnosť  Joerns  Healthcare  odporúča ,  aby  sa  zdvíhací  pás  vymieňal

 každých  5  rokov  alebo  5  000  zdvíhacích  cyklov,  podľa  toho,  čo  nastane  skôr.

V prípade  budúceho zlyhania sa odporúča, aby bol obal uchovaný. Toto pomôže minimalizovať 
možnosť poškodenia pri preprave v prípade potreby vrátenia tovaru.

Identifikácia zariadenia/ výrobný štítok
Výrobný štítok (sériové číslo, číslo modelu a dátum výroby) a špecifikácia (bezpečné pracovné 
zaťaženie, elektrické hodnotenie / elektrické podrobnosti v súlade s IEC 60601- 1: 2006 a          
12: 2014, údaje výrobcu) sú uvedené na štítku pripevnenom na skrinkovej jednotke. 
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3. Bezpečnostné opatrenia

              
          

   
(Bezpečné pracovné zaťaženie SWL)

• 
 

Oxford
 

Elara
 

227 bolo navrhnuté a testované na maximálnu nosnosť 227 kg.
             

• 
 

Oxford
 

Elara
 

284
            

bolo navrhnuté a testované na maximálnu nosnosť 284kg.

                 
               

            

• Koľajnicový systém

Zdvíhacie zariadenie Oxford Elara je určené na použitie s pacientmi, ktorých hmotnosť je v rámci 
špecifikovaného maximálneho bezpečného pracovného zaťaženia. Nepokúšajte sa zdvíhať viac ako 
maximálne bezpečné pracovné zaťaženie komponentu s najmenším menovitým výkonom v systéme, 
berúc do úvahy tieto skutočnosti:
 

 

• Zdvíhacia motorová jednotka 
  

• Rozperná lišta alebo kolíska 
   

• Záves 
• Príslušenstvo (napr. váha)
 

  

  

• Stropné zariadenia Oxford Elara by mali obsluhovať IBA plne vyškolení ošetrovatelia. 
           

• VŽDY naplánujte zdvíhaciu činnosť pred začatím. 
      

• Pred použitím stropného zariadenia Oxford Elara VŽDY vykonajte „DENNÝ KONTROLNÝ 
LIST“ v tejto príručke.

 
              

 

• VŽDY zabezpečte, aby stropné zariadenia Oxford Elara boli inštalované a uvedené do 
prevádzky autorizovaným poskytovateľom služieb zdravotnej starostlivosti spoločnosti Joerns 
alebo v súlade s informáciami uvedenými v sprievodných dokumentoch.

 
            

            
  

• Stropné zariadenia Oxford Elara sú určené IBA na zdvíhanie a presúvanie pacientov. 
NESMÚ sa používať na žiadne iné účely.

 
              

         

• VŽDY umiestnite akýkoľvek popruh použitý v spojení so stropným zariadením Oxford Elara v 
súlade s pokynmi podrobne opísanými v návode na použitie popruhu. Ak tak neurobíte, môže 
to mať za následok zranenie opatrovateľa a / alebo pacienta.

 
              

            
            

• Zabezpečte, aby zariadenie používali IBA vyškolení pracovníci. 
        

• ZABEZPEČTE, aby koľajnicové zariadenie akceptovalo záťaž, ktorá sa rovná kapacite 
stropného zariadenia.

 
                

  

Prečítajte si a dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia. Obsluha a používanie 
stropných zariadení Joerns Healthcare je jednoduchá a priama. Pri dodržaní týchto niekoľkých 
základných bezpečnostných opatrení sa zdvíhacie operácie dajú urobiť bezpečne, ľahko a bez 
problémov. Tieto bezpečnostné pokyny by sa mali vždy udržiavať spolu so stropným zariadením.

Pred inštaláciou, prevádzkou alebo údržbou tohto zariadenia si prečítajte prevádzké pokyny 
uvedené v tejto príručke.

VAROVANIE

VAROVANIE

VAROVANIE

Stropné zariadenie Oxford Elara je určené na prevádzku iba kvalifikovaným / vyškoleným 
opatrovateľom. Pacient by ho NIKDY nemal používať na zdvíhanie.

Dôležité bezpečnostné pokyny
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• Nie sú známe žiadne kontraindikácie. 

  Pred použitím  stropného  zariadenia  Oxford  Elara  musí  kvalifikovaný  zdravotnícky  pracovník  vykonať   klinické
 posúdenie  vhodnosti  pacienta  na  prenos ,  aby  vyhodnotil  aspekty  postupu  prenosu ,  vrátane  možnosti,

 
že

 
postup

 prenosu  môže  vyvinúť  značný  tlak  na  telo  pacienta.

 

•   Stropné zariadenia Oxford Elara by NEMALA prevádzkovať žiadna osoba, ktorá je pod vplyvom 
alkoholu , drog alebo  predpísaných  liekov , ktoré  môžu  nepriaznivo  ovplyvniť  jej schopnosť 
bezpečne ovládať zariadenie.

 

• Pred zdvihnutím alebo premiestnením pacienta sa uistite, že je vykonané celkové zhodnotenie rizika.
 • Pred začatím zdvíhania alebo prenosu sa uistite, že posúdenie vhodnosti na prenos každého 

pacienta, ktorý je pripojený k elektródam, katétrom alebo iným zdravotníckym pomôckam, 
vykonáva kvalifikovaná osoba.

 

• Malo by sa zabrániť nadmernému vplyvu počas zdvíhania a premiestňovania.
 • Spoločnosť Joerns Healthcare varuje pred možným rizikom uškrtenia spojeného so zdvíhacím 

pásom a odporúča prijať potrebné preventívne opatrenia. Zabezpečte, aby bol zdvíhací dozor pod 
dohľadom plne vyškoleného / kompetentného opatrovateľa.

 

• ZABEZPEČTE, aby bol popruh, ktorý sa používa na zdvíhanie / prenos, kompatibilný s 
rozpernou tyčou, vhodný na danú úlohu a schopný udržiavať hmotnosť zdvihnutého pacienta. 

• Zaistite, aby bol používaný popruh v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave.
 • Zaistite, aby boli dodržané postupy zdvíhania uvedené v tejto príručke.
 • VŽDY zabezpečte, aby sa všetky ovládacie a bezpečnostné prvky používali LEN striktne v 

súlade s pokynmi v tejto príručke. NIKDY sa nepokúšajte tlačiť na ovládanie alebo ovládacie 
tlačidlá na zdvíhacom zariadení.

 

• ZABEZPEČTE, aby boli popruhy správne a bezpečne pripevnené k rozpernej tyči.
 • Aby sa predišlo riziku poranení spôsobených použitím nevhodných náhradných dielov, spoločnosť 

Joerns Healthcare dôrazne odporúča a varuje, že na zariadenia a iné zariadenia vyrobené 
spoločnosťou Joerns Healthcare by sa mali používať iba diely schválené spoločnosťou Joerns 
Healthcare. Neoprávnené úpravy akéhokoľvek zariadenia Joerns Healthcare môžu nepriaznivo 
ovplyvniť jeho bezpečnosť. Spoločnosť Joerns Healthcare nezodpovedá za žiadne nehody, incidenty 
alebo nedostatok výkonu, ku ktorým dôjde v dôsledku akýchkoľvek neoprávnených úprav alebo 
použitia neschválených častí.

 

• Núdzový vypínač / núdzový dolný ťažný kábel sa používa iba v núdzových situáciách. Nesmie sa 
používať na bežné spúšťanie.               

       
•   
 

Po použití núdzového zastavenia/ vypínania alebo po resetovaní skontrolujte správnosť            
            

smerového 
riadenia ručného ovládača.     

  
 

V PRÍPADE NESPRÁVNEHO RIADENIA, NEPOUŽÍVAJTE JEDNOTKU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA        

A

 

KONTAKTUJTE

  

AUTORIZOVANÉHO  POSKYTOVATEĽA JOERNS HEALTHCARE SERVISU    ABY 
VYKONAL SERVIS/ OPRAVU.

• Všetky komponenty stropného zariadenia Oxford Elara udržiavajte čisté a suché a zaistite, aby 
sa bezpečnostné kontroly uvedené v tejto príručke vykonávali podľa pokynov.

                 
         

• Nadmerné vystavenie ručného ovládania vode alebo iným tekutinám môže spôsobiť poruchu 
zariadenia.

                
 

• NENECHAJTE zariadenie Oxford Elara spadnúť. Môže to mať za následok vnútorné poškodenie, 
ktoré nie je viditeľné. Ak existuje podozrenie, že stropné zariadenie môže utrpieť trvalé poškodenie, 
NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie a kvôli inšpekcii / údržbe sa obráťte na autorizovaného 
poskytovateľa servisu spoločnosti Joerns Healthcare.

                   
                 

          

Kontraindikácie

VAROVANIE

POZOR
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Nepokúšajte sa servisovať alebo opravovať stropné zariadenie, batérie alebo nabíjačku Oxford Elara. 
Ak zariadenie nefunguje, kontaktujte autorizovaného poskytovateľa servisu Joerns Healthcare.

 

• NEDOTÝKAJTE sa ani nepoužívajte zariadenie s odkrytými vodičmi alebo poškodeným 
napájacím káblom. Elektrické zariadenia môžu spôsobiť vážne zranenia. Ak má zariadenie alebo 
nabíjačka nejaké odkryté alebo poškodené káble, okamžite kontaktujte autorizovaného 
poskytovateľa služieb Joerns Healthcare.

 
                
                

         

• NIKDY nevystrekujte ani nevystavujte elektrické časti zariadenia vode alebo vlhkosti.

 
             

• Skontrolujte, či sú na typovom štítku nabíjačky požiadavky na vstupné napätie a frekvenciu. Tieto 
požiadavky sa líšia v závislosti od krajiny / regiónu. NESKÚŠAJTE sa používať zariadenie v 
oblasti, ktorá má iné napätie a frekvenciu, ako je uvedená na typovom štítku.

 
            

                 
         

• Pred použitím, uskladnením alebo zneškodnením si VŽDY prečítajte pokyny pre batériu a nabíjačku.
Prevencia pred požiarom a výbuchom

 
               

   

• NEDÁVAJTE stropné zariadenie Oxford Elara na priame slnečné svetlo alebo blízko zdroja tepla. 
                • Nevystavujte stropné zariadenie Oxford Elara ani nabíjačku batérií plameňom. 
              • NEPOUŽÍVAJTE stropnú jednotku Oxford Elara v prítomnosti horľavých anestetických zmesí 

so vzduchom alebo kyslíkom alebo s oxidom dusnatým.
 

               
        • NEPOUŽÍVAJTE stropné zariadenie Oxford Elara na miestach, kde môže byť viditeľný silný 

prach alebo vlákna.
 

                 

    

• V  prípade prasknutia krytu stropného zariadenia Oxford Elara a krytu na batérii a následnom 
kontakte obsahu s pokožkou alebo odevom okamžite opláchnite veľkým množstvom vody.

 
                 

               
     

• Ak sa obsah dostane do kontaktu s očami, okamžite ich vypláchnite veľkým množstvom 
vody a vyhľadajte lekársku pomoc. 

              
    

• Vdýchnutie obsahu môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. V takom prípade si doprajte 
čerstvý vzduch a vyhľadajte lekársku pomoc. 

              
   

• Tento produkt obsahuje utesnené olovené batérie. Informácie o recyklácii a likvidácii 
získate od autorizovaného poskytovateľa služieb spoločnosti Joerns Healthcare. 

            
      

• Nedovoľte deťom, aby ovládali stropné zariadenie Oxford Elara.

 
          

• Žiadne známe účinky spôsobené domácimi miláčikmi alebo škodcami.

 
       

    
• Pred použitím stropného zariadenia Oxford Elara sa uistite, že ste si vedomí umiestnenia 

sieťového pripojenia a ako ho odpojiť (vypnúť). 
                
          

    
VAROVANIE

VAROVANIE

VAROVANIE

Postupy v oblasti bezpečnosti ľudí a životného prostredia

VAROVANIE

Lokalizácia a izolácia elektrickej energie
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• Dodržiavanie týchto pokynov je dôležité pre bezpečné používanie batérií a pre zabránenie 
poškodenia používateľa (pacienta / opatrovateľa). Batérie v tomto prístroji sú nabíjateľné 
ventilované olovené kyseliny (uzavretá olovená kyselina).

                
            

     
• Nevystavujte nabíjačku batérií vode ani iným tekutinám.           
• NEVYSTAVUJTE nabíjačku batérií plameňom alebo zdrojom zapálenia.            
• Používajte IBA nabíjačku, ktorá bola dodaná so zariadením. NIKDY nenabíjajte stropné 

zariadenie Oxford Elara v nevetranej miestnosti.
                

       
• Nabíjačka NIKDY nesmie byť zakrytá alebo vystavená prachu.          
• Nabíjačka je určená na použitie iba v suchých priestoroch a pre normálne 

podmienky vlhkosti vzduchu. NESMIE sa používať v podmienkach kondenzácie 
vlhkosti.

                
         

POZNÁMKA: Po prevzatí jednotky stropného zariadenia Oxford Elara by sa batérie mali pred 
prvým použitím nabiť najmenej 8 hodín.

                 
        

 POZNÁMKA: Pred uvedením do prevádzky nechajte jednotku stropného zariadenia Oxford Elara 
do 6 - 10 hodín dosiahnuť tieto prevádzkové podmienky:

               
         

• Relatívna vlhkosť by mala byť medzi 15% až 93% bez kondenzácie.         
• Okolitá teplota by mala byť medzi 5 ° C až 40 ° C (41 ° F až 104 ° F).           
• Atmosférický tlak by mal byť medzi 700 hPa až 1060 hPa.          

  

• Skontrolujte VŠETKY bezpečnostné štítky na zariadení. Objednajte si a vymeňte všetky 
nečitateľné štítky.

              
 

Bezpečnostné postupy pre batériu a nabíjačku batérií

VAROVANIE

Výstražné štítky zariadenia

VAROVANIE
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4. Návod na obsluhu

6-bodová rozperná lišta

Emergency Stop (Núdzové
 

zastavenie)
 

/
Emergency Lower Pull Cord (Núdzový 
spodný

 
kábel

 
na

 
potiahnutie)

Obrazovka LCD displeja
On/Off (Zapnutie / Vypnutie)

A

B

Left/ Doľava  
(Ovládanie tohto tlačidla posúva 

zdvíhaciu jednotku v smere šípky B)
(Ovládanie tohto tlačidla posúva 
zdvíhaciu jednotku v smere šípky A)

VAROVANIE
Stropné zariadenia Oxford Elara by mali obsluhovať iba vyškolení / kompetentní ošetrovatelia. 
NIKDY by ich nemal obsluhovať pacient bez dozoru.

Obrázok 4-smerovej jednotky Elara

Koľajnica

Jednotka motora 

Svetelný panel

Snímač úrovne okolitého svetla
Indikátor nabíjania / stavu

Emergency (Núdzové / ostatné ovládacie 
prvky)

Emergency Stop Reset (Núdzové  tlačítko na 
resetovanie)

 

Zdvíhací pás Smer 
návratu 
na 
nabíjanie

VAROVANIE
Prečítajte si dôležité informácie 
týkajúce sa použitia v tejto príručke

Lower/ Dole
Raise/Hore

Right/ Doprava

Return to Charge/ Návrat na nabíjanieRučné ovládanie
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Tlačidlo "On/ Off" -  Zapnutie/ vypnutie
                   

                  

POZNÁMKA: Ak sú koncové panely osvetlené, najmä pri plnom jase, úroveň nabitia nemusí 
ukazovať skutočné hodnoty. Osvetlenie môže ovplyvniť zobrazenie nabíjania.

POZNÁMKA : Ak stropné  zariadenie  nebolo  v prevádzke  viac ako 1 minútu , indikátor  nabíjania  / 
stavu aj obrazovka  LCD prejdú  do  „režimu  SLEEP / spánku“ a prestanú svietiť. Platí to aj pri nabíjaní 
batérií.

 
Po stlačení ktoréhokoľvek príkazového tlačidla na ručnom ovládači sa kontrolka stavu batérie 

a
 

obrazovka LCD znova vráti do prevádzkového režimu.
 

               Indikátor nabíjania / stavu bude navyše obsahovať niekoľko upozornení a takýchto varovaní:  

  
VÝSTRAHA MÁLO NABITEJ BATÉRIE:

 
                   

                 
                

 

                  
              

Stlačením tlačidla ON  /   OFF zariadenie  zapnete.  Rozsvieti  sa  indikátor  nabíjania  /  stavu  a  
obrazovka LCD. Keď je zariadenie v prevádzkovom režime, stlačením tlačidla  ON/   OFF jednotku  
vypnite.

Snímač  úrovne 
okolitého svetla

Indikátor nabíjania / stavu

Tlačidlo  ON/ OFF 

Displej LCD

Indikátor nabíjania / stavu
Približne po 10 sekundách od stlačenia ktoréhokoľvek príkazového tlačidla alebo po zapnutí 
pomocou tlačidla ON  / OFF  indikátor  nabíjania  /  stavu  bliká  zelenou  farbou,  čím  indikuje  
nabíjanie batérií. Indikátor nabitia batérie v ľavej časti obrazovky displeja LCD navyše zobrazuje 
skutočnú zostávajúcu kapacitu.

Nabité batérie do 1/3 - Pri nabíjacích systémoch typu „End-of-Rail/ na koniec koľajnice“ by 
sa

 
mala

 
zdvíhacia jednotka vrátiť po dokončení zdvíhacieho postupu na nabíjaciu stanicu. 

Keď
 

úroveň
 

nabitia batérií dosiahne kriticky nízku úroveň, indikátor nabíjania / stavu bude 
blikať

 
načerveno a pri okolitých svetelných podmienkach bude pri každom stlačení 

ovládacieho
 

prvku sprevádzané zvukovým signálom. Pri slabom osvetlení bude indikátor 
nabíjania

 
/

 
stavu

 
blikať načerveno.

Nabité batérie do 2/3 - V prípade nabíjacích systémov typu „End-of-Rail/ na koniec 
koľajnice“

 
by

 
sa

 
mala

 
zdvíhacia jednotka vrátiť do nabíjacej stanice.

Batérie sú úplne nabité.

POZOR

Ak je v režime spánku kriticky nízka úroveň nabitia, indikátor nabíjania / stavu bude blikať načerveno 
a pri okolitých svetelných podmienkach bude pri každom stlačení ovládacieho prvku sprevádzané 
zvukovým signálom. Pri slabom osvetlení bude indikátor nabíjania / stavu blikať načerveno.

VAROVANIE
Stav slabej batérie nemusí umožniť zdvihu dokončiť cyklus zdvihu pacienta. Batérie by mali byť 
okamžite nabité - podrobnosti nájdete v časti „Obrazovka displeja“ ďalej v tejto príručke.
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"EMERGENCY STOP" / NÚDZOVÉ ZASTAVENIE:
POZNÁMKA: Pokyny na obsluhu núdzového zastavenia nájdete v časti „EMERGENCY STOP
/  EMERGENCY  LOWER"  Núdzové

 
zastavenie

 
/ 

 
 Núdzový  spodný kábel“ v tejto príručke.

"EMERGENCY LOWER" NÚDZOVÝ    SPODNÝ KÁBEL:
POZNÁMKA: Pokyny na obsluhu spodného elektrického núdzového vypínača nájdete v časti  
„EMERGENCY STOP/ EMERGENCY LOWER" (Núdzové zastavenie /  Núdzový  spodný 
kábel)

 
v

 
tejto

 
príručke.

 
              

       

           
                

             
       

               
        

                
          

              
             

               
    POZNÁMKA: Ak zlyhajú elektrické ovládacie a núdzové funkcie, použite alternatívnu metódu na 

zníženie pacienta a kontaktujte autorizovaného poskytovateľa služieb Joerns Healthcare.              
         

Keď je  potiahnutý červený kábel núdzového zastavenia, indikátor nabíjania / stavu bude 
blikať

 
načerveno a bude sprevádzaný zvukovým signálom.

Vyššie uvedená podmienka bude sprevádzaná oznámením "EMERGENCY  STOP "
 NÚDZOVÉ

 
ZASTAVENIE

 
na

 
obrazovke LCD (pozri časť „Výstražné upozornenia “ v časti          

" Obrazovka
 

displeja"
  

v
 

tejto
 

príručke).

Okrem toho bude na zdvíhacej jednotke viditeľný červený krúžok tlačidla                     
"EMERGENCY STOP/ EMERGENCY LOWER" (NÚDZOVÉ

 
ZASTAVENIE / 

NÚDZOVÝ
 

SPODNÝ 
 

KÁBEL).

Viditeľný červený indikátorový krúžok

VAROVANIE
„EMERGENCY STOP/ EMERGENCY LOWER" (Núdzové   zastavenie/ Núdzový  spodný   kábel) 
sa

 
používa

 
iba

 
v

 
núdzových

 
situáciách.

 
Nesmie

 
sa

 
používať

 
na bežné spúšťanie.

Ihneď  po  použití  „EMERGENCY  STOP/  EMERGENCY  LOWER"  Núdzového zastavenia / Núdzového spodného 
 kábla),

 
po

 
resetovaní

 
je

 
nevyhnutné

 
skontrolovať správnosť smerového ovládania ručného ovládača. V PRÍPADE 

NESPRÁVNEJ
 

PREVÁDZKY
 

NEPOUŽÍVAJTE JEDNOTKU JEDNOTLIVÝCH ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ A 
KONTAKTUJTE

 
AUTORIZOVANÉHO POSKYTOVATEĽA SERVISU JOERNS HEALTHCARE , KTORÝ VYKONÁ SERVIS  NA ZARIADENÍ / OPRAVU.

Pokračovanie v ťahaní za červený kábel núdzového zastavenia po aktivácii núdzového zastavenia zapne funkciu spustenia elektrického núdzového vypnutia.

Počas prevádzky elektrického núdzového spúšťača bude indikátor nabíjania / stavu blikať na červeno a bude sprevádzaný zvukovým signálom.
Vyššie  uvedená  situácia  bude  sprevádzaná  oznámením  "EMERGENCY LOWER"/ NÚDZOVÝ SPODNÝ KÁBEL  na  obrazovke  LCD (pozri časť „Výstražné upozornenia“ v časti "Obrazovka displeja"  tejto  príručky).
Okrem toho bude na zdvíhacej jednotke viditeľný červený krúžok tlačidla „EMERGENCY STOP/ 
EMERGENCY LOWER" (NÚDZOVÉ

 
ZASTAVENIE / NÚDZOVÝ SPODNÝ KÁBEL).
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"DRIVE OVERSPEED - CALL SERVICE" (PREKROČENIE OTÁČOK- NUTNÝ SERVIS):

               
          

      

 
              

     

 2 smery:
 "RAISE" (Hore) a "LOWER" (Dole) tlačidlá zdvíhajú alebo znižujú rozpernú lištu.         

4-smerová jednotka:
• "RAISE" (Hore) a "LOWER" (Dole) tlačidlá zdvíhajú alebo znižujú rozpernú lištu.
• "LEFT" (Doľava) a "RIGHT" (Doprava) tlačidlá presúvajú zariadenie pozdĺž koľajnice.
• "RETURN TO CHARGE" (Späť na nabíjanie) toto tlačidlo vráti stropné zariadenie do 

nabíjacej stanice. Podrobnosti nájdete v časti „Koľajnicové systémy vybavené koncovými 
nabíjacími stanicami“.

RAISE
LOWER

RAISE (Hore)

LOWER (Dole)
LEFT (Doľava) RIGHT (Doprava)

RETURN TO CHARGE       
   (Späť na nabíjanie)

POZNÁMKA: Keď stlačíte tlačidlo  vysunutia na ručnom ovládači  alebo na núdzovom / dodatočnom  
tlačítku na

 
zdvíhacej jednotke a rozperná lišta  dosiahne svoju dolnú medznú polohu,  vysunutie  sa 

automaticky zastaví a na obrazovke LCD sa zobrazí hlásenie "TAPE ALL OUT" (úplne vysunutý pás)

V prípade vážnej poruchy jednotky stropného zariadenia, ktorá má za následok aktiváciu 
bezpečnostnej funkcie „DRIVE OVERSPEED“ (PREKROČENIE OTÁČOK), indikátor   
nabíjania / stavu bude blikať načerveno a pri každom stlačenom tlačidle na ovládači budete 
počuť zvukový signál. Na obrazovke LCD sa okrem toho zobrazí upozornenie „DRIVE 
OVERSPEED - CALL SERVICE“. (Pozri časť „Výstražné upozornenia“ v časti "Obrazovka 
displeja"

 
tejto

 
príručky).

Zariadenie nebude fungovať.

VAROVANIE
Po aktivácii funkcie prekročenia otáčok nebude zariadenie fungovať. Servis / prehliadka sa 
vyžaduje okamžite. Požiadajte autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti Joerns 
Healthcare o zabezpečenie servisu / obhliadky.

Ovládač
Stropné zariadenia Oxford Elara sa ovládajú stlačením príslušných príkazových tlačidiel na 
ručnom ovládaní, ako je opísané nižšie:
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POZNÁMKA: Aby ručné ovládacie prvky fungovali, musí byť rozperná tyč pripevnená k 
zdvíhaciemu pásu a nesmie sa opierať o povrch.

Na zadnej strane ručného ovládača je hák, ktorý umožňuje skladovanie ručného ovládania na 
rozpernej tyči, keď sa nepoužíva. 

POZNÁMKA: Ak sa rozperná tyč nezvýšila na svoju hornú hranicu, funkcia návratu do nabíjania 
nebude fungovať.

POZNÁMKA: Predtým, ako stlačíte tlačidlo "RETURN TO CHARGE", musí sa pacient 
odpojiť od stropného zariadenia. Ak zdvíhacia jednotka zaznamená akékoľvek bremeno 
pripojené k rozpernej tyči, funkcia návratu do nabíjania nebude fungovať.

 

• Pri koľajnicových systémoch X-Y  prebiehajúcich miestnosťou a X-Y koľajnicových 
systémoch

 
 prebiehajúcich miestnosť, ktoré obsahujú mechanizmus brány/ vstupu do  

koncovej
 

nabíjacej stanice, musí byť posuvná koľajnica umiestnená tak, aby bola v 
kontakte

 
s

 
hlavným nabíjacím bodom v koľajniciach pred stlačením tlačidla "RETURN TO 

CHARGE"
 

.

              
              

                 
        

• V
 
prípade

 
koľajnicových

 
systémov

 
obsahujúcich

 
buď

 
otočnú

 
dosku

 
alebo

 
výhybkovú

 
dráhu

 

musí
 
byť

 
zdvíhací

 
motor

 
manévrovaný

 
tak,

 
aby

 
bol

 
pred

 
stlačením

 
tlačidla

 
"RETURN

 
TO

 

CHARGE"
 
umiestnený

 
do

 
časti

 
koľajnice

 
obsahujúcej

 
koncovú

 
nabíjaciu

 
stanicu.

                
              

         

POZNÁMKA: Jednotka
 
stropného

 
zariadenia

 
Elara

 
je

 
vybavená

 
bezpečnostným

 
obvodom,

 

ktorý
 
zastaví

 
automatický

 
prechod

 
na

 
nabíjaciu

 
stanicu,

 
ak

 
sa

 
do

 
30

 
sekúnd

 
od

 
stlačenia

 

tlačidla
 
"RETURN

 
TO

 
CHARGE" nespojila s

   
nabíjacou

 
stanicou.

               
                  

   

Koľajnicové systémy vybavené koncovými nabíjacími stanicami:
Po zdvihnutí rozpernej lišty na hornú hranicu sa stlačením tlačidla "RETURN TO CHARGE"    
(NÁVRAT NA NABÍJANIE) spustí automatický posuv stropného zariadenia k nabíjacej stanici. 
Keď stropné zariadenie dosiahne nabíjaciu stanicu, posuv sa automaticky zastaví.

Okrem toho musí byť obrazovka LCD v normálnom prevádzkovom režime, aby mohla fungovať 
funkcia  návratu  do nabíjania . Ak je obrazovka  displeja  v programovacom  režime , funkcia 
návratu do nabíjania nebude fungovať.

POZOR
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Obrazovka displeja

"OVERLOAD" (Preťaženie):

 

OVERLOAD

"DRIVE OVERSPEED - CALL SERVICE" (Prekročenie otáčok- nutný servis):

 

DRIVE OVERSPEED -
CALL SERVICE

"EMERGENCY STOP" (Núdzové zastavenie):

EMERGENCY STOP

"EMERGENCY LOWER" (Núdzový spodný kábel) :

 

Emergency Lower

Výstražné upozornenia:

"LOW BATTERY" (Slabá batéria):

LOW BATTERY

 

Displej LCD na stropnom zariadení Oxford Elara zobrazuje množstvo parametrov a obsahuje 
menu, ktorý umožňuje výber a úpravu rôznych nastavení.

Displej bude okrem toho zobrazovať množstvo varovných upozornení.

Toto upozornenie sa zobrazí v prípade vážnej poruchy. 
Zariadenie nebude fungovať.

VAROVANIE
Po aktivácii funkcie prekročenia otáčok nebude zariadenie fungovať. Servis / obhliadka sa vyžaduje 
okamžite - kontaktujte autorizovaného poskytovateľa servisu Joerns Healthcare, aby vám zabezpečil 
servis / obhliadku.

Toto  výstražné  upozornenie  sa zobrazí  po použití  červeného 
kábla núdzového  zastavenia . Toto bude sprevádzané  blikajúcim 
indikátorom nabíjania / stavu a bude vydávaný zvukový signál.

Toto výstražné upozornenie sa zobrazí, keď budete 
pokračovať v poťahovaní červeného núdzového kábla, čo 
spôsobí aktiváciu funkcie núdzového zastavenia. Toto bude 
sprevádzané blikajúcim indikátorom nabíjania / stavu a bude 
vydávaný zvukový signál.

VAROVANIE
Ihneď po použití núdzového zastavenia / núdzového spodného kábla / po resetovaní je nevyhnutné 
skontrolovať správnosť smerového ovládania na ručnom ovládači. V PRÍPADE NESPRÁVNEJ 
PREVÁDZKY NEPOUŽÍVAJTE JEDNOTKU  ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ A KONTAKTUJTE 
AUTORIZOVANÉHO POSKYTOVATEĽA SERVISU JOERNS HEALTHCARE,  KTORÝ ZABEZPEČÍ 
SERVIS/ OPRAVU.

Toto  upozornenie  sa  zobrazí , ak  sa  pokúsite  zdvihnúť 
pacienta , ktorého hmotnosť  presahuje  nastavené  maximálne 
bezpečné pracovné zaťaženie zdvíhacej jednotky.

VAROVANIE
Ak sa zobrazí upozornenie "OVERLOAD" (Preťaženie), okamžite zastavte zdvíhanie.

Toto výstražné upozornenie sa zobrazí, keď úroveň nabitia 
batérie klesne na kritickú úroveň, t.j. keď je dosiahnuteľný 
iba jeden úplný zdvih.



Oxford® 
Elara Stropné zdvíhacie zariadenie

17

"TAPE ALL OUT" (Celý pás vysunutý):

TAPE ALL OUT

"TAPE TWISTED" (Skrútený pás):

Tape Twisted

"TAPE SLACK" (Uvoľnený pás):

Tape Slack

"TOP OF TRAVEL" (Horná hranica zdvihu):

At top of travel

SERVICE OVERDUE!

 
           

"SERVICE OVERDUE" (Omeškanie servisu):

Indikátor servisu - Po dosiahnutí alebo prekročení 
nastaveného servisného intervalu sa pri každom stlačení 
ktoréhokoľvek z ovládacích tlačidiel zobrazí upozornenie „
SERVICE OVERDUE“ (Omeškanie servisu).

"BATTERY DEPLETED" (Vybitá batéria):

BATTERY DEPLETED

(Pretrvávajúce) výstražné upozornenia:

"INTERNAL ERROR" (Chyba vo vnútri):

INTERNAL ERROR

Toto výstražné upozornenie sa zobrazí po upozornení „
LOW BATTERY" (Slabá batéria) a vykoná sa ďalšia 
operácia zdvíhania.

VAROVANIE
Bezodkladne kontaktujte autorizovaného poskytovateľa servisu Joerns Healthcare a dohodnite si 
servis / obhliadku.

Toto upozornenie sa zobrazí v prípade intervalovej 
elektrickej poruchy. Zariadenie nebude fungovať.
Vyžaduje sa okamžitý servis / obhliadka. Obráťte sa na 
autorizovaného poskytovateľa servisu Joerns Healthcare.

Toto  výstražné  upozornenie  sa zobrazí , ak sa pacient 
alebo  rozperná  tyč  dostanú  do  kontaktu  s povrchom 
lôžka  alebo  kreslom , čo má za následok , že zdvíhacia 
jednotka nezistí žiadne zaťaženie.

Toto výstražné upozornenie sa zobrazí, ak sa zdvíhací pás 
počas zdvíhacieho cyklu krúti. Môže sa tiež zobraziť, ak 
pacient nie je úplne zdvihnutý vertikálne a zdvíhací pás 
vstupuje do zdvíhacej jednotky pod uhlom.

Toto  výstražné  upozornenie  sa  zobrazí , keď  je stlačené 
spodné  tlačidlo  na  ručnom  ovládači  alebo  tlačidlo  na 
ovládacom paneli a pás na zdvíhanie dosiahne svoju spodnú 
hranicu zdvihu.

Toto výstražné upozornenie sa zobrazí, keď je stlačené 
tlačidlo zdvíhania na ručnom ovládači alebo tlačidlo na 
ovládacom paneli a pás na zdvíhanie dosiahne svoju hornú 
hranicu zdvihu.



Oxford® 
Elara Stropné zdvíhacie zariadenie

18

1. "STANDBY" (Pohotovostný režim)

            01 Feb 2017      10:22
á á á â â â MENU  <<<  >>>

Symbol stavu nabitia batérie označuje zostávajúce nabitie, keď je zariadenie v pohotovostnom režime.
Indikátor zobrazuje 1/3, 2/3 alebo úplné nabitie.

 

Displej, Nastavenia a Menu/ Ovládacie funkcie

POZNÁMKA: Ak zariadenie nie je nabité na základe upozornenia „LOW BATTERY“ (Slabá batéria), 
na LCD displeji sa zobrazí nápis „BATTERY DEPLETED“ (Vybitá batéria) a ďalšie zdvihy nie sú 
možné.

2. "SLEEP" (Spánkový režim)

V pohotovostnom režime sa zobrazujú nasledujúce informácie:

Symbol  stavu 
nabitia batérie

Aktuálny 
dátum

Aktuálny 
čas

Ovládanie 
nahor a nadol

Možnosti Ovládanie 
vľavo a vpravo

SYMBOL STAVU NABITIA BATÉRIE

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti "Indikátor nabitia / stavu".

POZOR
Keď úroveň nabitia batérie klesne na kritickú úroveň (dosiahne bod, v ktorom je dosiahnuteľný iba 
jeden zdvih), indikátor nabitia / stavu sa rozsvieti trvale červenou (nebliká). Na displeji LCD sa zobrazí 
upozornenie „LOW BATTERY“ (Slabá batéria). Uistite sa, že sa zdvíhacia jednotka okamžite nabíja.

Ak sa po uplynutí 1 minúty nezistí žiaden riadiaci pokyn, uvedie sa stropné zariadenie do režimu 
spánku, aby sa chránila batéria pred zbytočným vybitím. Po stlačení ktoréhokoľvek z ovládacích 
tlačidiel sa displej znovu sprevádzkuje.
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Obrazovka 4: "SET CLOCK" (Nastavenie hodín)

Set Clock
 á   â   SELECT       EXIT

Setup Sounds
 á   â   SELECT       EXIT

   

Setup Illumination

 á   â   SELECT       EXIT

Obrazovka 3: "SETUP SOUNDS" (Nastavenie zvukovej signalizácie)

4. Funkcie MENU/ Ovládacích prvkov
Pre vstup do "MAIN MENU" (Hlavného menu) stlačte tlačidlo bezprostredne pod MENU.
Režimy hlavnej ponuky sú nasledujúce:

Obrazovka 1: "SETUP DISPLAY" (Nastavenie displeja), Select = Zvoliť, Exit= Výstup    

Setup Display
 á   â   SELECT       EXIT

Show Logs
 á   â   SELECT       EXIT

System Information
 á   â   SELECT       EXIT

Obrazovka 2: "SETUP ILLUMINATION" (Nastavenie osvetlenia)

Obrazovka 5: "SHOW LOGS" (Zobrazenie záznamov)

Obrazovka 6: "SYSTEM INFORMATION" (Systémové informácie)
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Nastavenie & Prezeranie parametrov

Použite tlačidlá pod šípkami "UP" (Hore) a "DOWN" (Dole) na pohyb medzi 
možnosťami ponuky: "SETUP DISPLAY" (Nastavenie displeja)

Setup Display
 á   â   SELECT       EXIT

Set Display Contrast
á   â   SELECT    <   EXIT

Na displeji sa zobrazuje "ADJUST WITH UP/DOWN" (Nastavte pomocou tlačidiel UP/DOWN).

Adjust with up/down
á   â     SAVE    <   EXIT

Použite
 
tlačidlá

 
pod

 
šípkami

 
"UP"

 
(Hore)

 
a

 
"DOWN"

 
(Dole)

 
a

 
upravte

 
kontrast

 
displeja.

Po
 
výbere

 
požadovaného

 
kontrastu

 
displeja

 
potvrďte

 
stlačením

 
tlačidla

 
pod

 
"SAVE"

 
(Uložiť).

Stlačením tlačidla pod
    

<
     

sa vrátite do ponuky "SETUP
 

DISPLAY
 

MENU" (Nastavenie displeja),
    

alebo opätovným stlačením tlačidla <

  
        sa vrátite do hlavnej ponuky. Na návrat do 

pohotovostného režimu stlačte tlačidlo pod "EXIT" (Výstup).

        
    

Set Display Contrast
á   â   SELECT    <   EXIT

1a. "SET DISPLAY CONTRAST" (Nastavenie kontrastu displeja)

Pre vstup do HLAVNÉHO MENU stlačte tlačidlo bezprostredne pod MENU.

Pre vstup do "SETUP DISPLAY" stlačte tlačidlo pod "SELECT" (Zvoliť).
Na displeji sa zobrazí "SET DISPLAY CONTRAST" (Nastaveniť kontrast displeja).

Pre vstup do "SET DISPLAY CONTRAST" stlačte tlačidlo pod "SELECT" (Zvoliť).
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V "SETUP DISPLAY MENU" (Nastavenie displeja), použite tlačidlo pod šípkami "UP" a "
DOWN"  na posúvanie sa po položkách ponuky, až kým sa nezobrazí na obrazovke     "
SET LOAD UNITS" (Nastavenie záťaže).

Set Load Units
á   â   SELECT    <   EXIT

Pre vstup do "SET LOAD UNITS" (Nastavenie záťaže), stlačte tlačidlo pod "SELECT" (
Vybrať). Na obrazovke sa zobrazí aktuálny výber.

Možnosť 1: ukázať záťaž v kg.    Možnosť 2: ukázať záťaž v librách.

Show Load in kg
á   â    SAVE    <   EXIT

Show Load in Pounds
á   â    SAVE    <   EXIT

Medzi tlačidlami sa môžete posúvať pomocou tlačidiel pod šípkami "UP" (Hore) a "DOWN" (Dole).

Keď sa zobrazí požadovaný výber záťaže, stlačte tlačidlo pod "SAVE" (Uložiť).

Po výbere požadovaného  zaťaženia  stlačte jedenkrát  tlačidlo pod < aby ste sa vrátili do ponuky"
SETUP  DISPLAY  MENU " (Nastavenie  displeja ), alebo  stlačte  tlačidlo  < druhýkrát , aby ste sa 
vrátili k "MAIN MENU" (Hlavnému menu).

1b. "SET LOAD UNITS" (Nastavenie záťaže) 

Na výber sú dve možnosti:

Na návrat do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo pod "EXIT" (Výstup).
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2. "SETUP ILLUMINATION" (Nastavenie osvetlenia)
V "MAIN MENU" (Hlavnom menu), Použite tlačidlá pod šípkami "UP" (Hore) a "DOWN" (Dole) na 
posúvanie  položiek  ponuky , až  kým  sa nezobrazí  na  obrazovke  "SETUP  ILLUMINATION "              
(Nastavenie osvetlenia). Pre vstup do "SETUP ILLUMINATION" stlačte tlačidlo pod  "SELECT".

Setup Illumination
 á   â   SELECT       EXIT

2a. "SET LAMP MODE" (Nastavenie lampy):

Set Lamp Mode
á   â   SELECT    <   EXIT

Stlačením tlačidla  "SELECT" (Zvoliť) sa zobrazí aktuálny výber režimu "SET LAMP MODE"     
(Nastavenie lampy). Existujú 3 nasledujúce možnosti:

 1MOŽNOSŤ : "ON" (Zapnutá)

Výberom "ON" sa rozsvieti osvetľovacia lampa počas normálnej prevádzky. Stlačením tlačidla 
pod "SAVE" (Uložiť ) vyberiete  túto  možnosť  alebo  vyberiete  alternatívne  nastavenie  pomocou 
tlačidiel pod šípkami  "UP"  a  "DOWN"  aby  ste  prešli  na  inú  možnosť.  

Auto
á   â     SAVE    <   EXIT

MOŽNOSŤ 3: "OFF" (Vypnutá)

Ak vyberiete túto možnosť, bude počas normálnej prevádzky osvetľovacia lampa vždy vypnutá. 
Potvrďte výber stlačením tlačidla pod "SAVE" (Uložiť).
Keď je požadovaná voľba uložená, stlačením tlačidla pod < sa vrátite do ponuky "SETUP 
ILLUMINATION" (Nastavenie osvetlenia) alebo stlačením tlačidla pod < druhýkrát sa vrátite do 
hlavnej ponuky "MAIN MENU". Na návrat do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo pod "EXIT" 
(Výstup).

 

Off
á   â     SAVE    <   EXIT

Off
á   â     SAVE    <   EXIT

MOŽNOSŤ 2: "AUTO" (Automaticky predvolené)

Ak si prajete nastaviť "AUTO", stlačte tlačidlo pod "SAVE" (Uložiť) alebo zvoľte alternatívne 
nastavenie pomocou tlačidiel pod šípkami "UP" a "DOWN".

On
á   â     SAVE    <   EXIT

Pomocou tlačidiel pod šípkami "UP" a "DOWN" sa posúvajte cez 3 voliteľné nastavenia.

POZNÁMKA: Nastavenia režimu "SET LAMP 
MODE" umožňuje výber, kedy sa osvetľovacia 
lampa rozsvieti počas normálnej prevádzky.

Ak vyberiete túto možnosť, osvetľovacia lampa sa aktivuje LEN, keď úroveň okolitého 
svetla klesne alebo v období tmy.
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2b. "SET LAMP OFF DELAY" (Nastavenie oneskoreného vypnutia lampy):

V ponuke "SETUP ILLUMINATION" (Nastavenie osvetlenia), použite tlačidlá pod šípkami "UP" 
a "DOWN" aby ste prešli na obrazovku "SET LAMP OFF DELAY" (Nastavenie oneskoreného 
vypnutia lampy).

Aktivujte túto funkciu stlačením tlačidla pod "SELECT" (Vybrať). Na obrazovke sa zobrazí aktuálne 
nastavenie "SET LAMP OFF DELAY" (Nastavenie oneskoreného vypnutia lampy).

Set Lamp Off Delay
á   â   SELECT    <   EXIT

10 Seconds
á   â     SAVE    <   EXIT

Keď sa zobrazí požadované nastavenie, stlačte tlačidlo pod "SAVE" (Uložiť).

Po uložení požadovaného oneskorenia vypnutia lampy "LAMP OFF DELAY",  stlačte buď raz pod < 
aby ste sa vrátili do ponuky "SETUP ILLUMINATION" (Nastavenie osvetlenia)  alebo stlačte tlačidlo 
pod < druhýkrát a vrátite sa do "MAIN MENU" (Hlavnej ponuky). Na návrat do pohotovostného 
režimu stlačte tlačidlo pod "EXIT" (Výstup).

2c. "SET LAMP BRIGHTNESS" (Nastavenie jasu lampy):

Pomocou tlačidiel pod šípkami "UP" a "DOWN", sa posúvajte na obrazovku  "SET LAMP 
BRIGHTNESS" (Nastavenie jasu lampy).
Pre prístup k týmto nastaveniam stlačte tlačidlo "SELECT" (Zvoliť).

Set Lamp Brightness
á   â   SELECT    <   EXIT

Adjust with up/down
á   â     SAVE    <   EXIT

Pomocou tlačidiel pod šípkami "UP" a "DOWN" vyberte jas na požadovanú úroveň a stlačením 
tlačidla pod "SAVE" (Uložiť) nastavenie uložte.

Po uložení požadovaného jasu lampy stlačte jedenkrát tlačidlo< aby ste sa vrátili do ponuky "SETUP 
ILLUMINATION " (Nastavenie  osvetlenia ) alebo  stlačte  tlačidlo  pod <  druhý  krát  a vrátite  sa do         
"MAIN MENU" (Hlavnej ponuky).

POZNÁMKA: Nastavenie "SET LAMP OFF DELAY" umožňuje výber času, počas ktorého lampa 
stále svieti v normálnom prevádzkovom režime po dokončení akejkoľvek prenosu.

Pomocou tlačidiel pod šípkami "UP" a "DOWN" môžete listovať v šiestich možných 
nastaveniach: 10 SEKÚND, 20 SEKÚND, 30 SEKÚND, 1 MINÚTA, 2 MINÚTY a 5 MINÚT.

Na návrat do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo pod "EXIT" (Výstup).
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3. "SETUP SOUNDS" (Nastavenie zvukovej signalizácie)
V "MAIN MENU", sa pomocou tlačidiel pod šípkami "UP" a "DOWN" posúvajte cez položky 
ponuky, až kým sa nezobrazí obrazovka  "SETUP SOUNDS" (Nastavenie zvuku). Pre vstup do 
ponuky "SET SOUNDS" (Nastavenie zvuku), stlačte tlačidlo pod "SELECT" (Zvoliť).

Setup Sounds
 á   â   SELECT       EXIT

On
á   â     SAVE    <   EXIT

Výberom "ON" sa aktivujú zvukové upozornenia počas normálnej prevádzky, napr. upozornenie na 
vybitú batériu. Toto nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla "SAVE" (Uložiť).
Ak požadujete alternatívne nastavenie, pomocou tlačidiel pod šípkami "UP" a "DOWN" sa 
posúvajte cez možnosti.  

POZNÁMKA: Nastavenia  "SETUP SOUNDS" 
umožňujú vybrať, kedy sa budú vysielať zvukové 
upozornenia počas prevádzkového režimu.

Použite tlačidlá pod šípkami "UP" a "DOWN" na pohyb medzi možnosťami.

Auto
á   â     SAVE    <   EXIT

Ak požadujete alternatívne nastavenie, pomocou tlačidiel pod šípkami "UP" a "DOWN" prejdite 
na inú možnosť.

MOŽNOSŤ 3: "OFF" (Vypnuté)
Ak vyberiete "OFF" výsledkom bude vypnutie všetkých zvukových upozornení počas 
normálnej prevádzky. Na potvrdenie tejto voľby stlačte tlačidlo pod "SAVE" (Uložiť).

Off
á   â     SAVE    <   EXIT

Po uložení požadovaného nastavenia "SETUP SOUNDS", stlačte tlačidlo pod < aby ste sa vrátili 
do "MAIN MENU" alebo stlačte tlačidlo pod "EXIT" aby ste sa vrátili na pohotovostnú obrazovku.

MOŽNOSŤ 2: "AUTO" (Automatické)
Ak  zvolíte  "AUTO " zaznie  zvukové  upozornenie  LEN  za  normálnych  okolitých  svetelných 
podmienok . Keď  úrovne  osvetlenia  klesnú  alebo  v období  tmy , zvukové  upozornenia  sa 
automaticky  deaktivujú  a kontrolka  stavu  zhasne , aby  sa dosiahlo  pohodlnejšie  prostredie  na 
spánok.

Toto nastavenie vyberiete stlačením tlačidla "SAVE" (Uložiť).

MOŽNOSŤ 1: "ON" (Zapnuté)

Na výber sú 3 možnosti:
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4. "SET CLOCK" (Nastavenie hodín)
V "MAIN MENU", použite tlačidlá pod šípkami "UP" a "DOWN" na pohyb medzi položkami 
ponuky, až kým sa nezobrazí obrazovka "SET CLOCK" (Nastaviť hodiny). Pre vstup do 
nastavenej funkcie hodín stlačte tlačidlo pod "SELECT" (Zvoliť).

Set Clock
 á   â   SELECT       EXIT

Na obrazovke sa zobrazí "DATE" (Dátum) a "TIME" (Čas) a zvolený parameter sa bude 
zapínať a vypínať, čo znamená, že je možné hodnotu upraviť.

            01 Feb 2017      14:23
á   â      SAVE    >   EXIT

Použite  tlačidlá  pod šípkami  "UP" a "DOWN" na zvýšenie  alebo zníženie  vybraného  parametra .
Keď sa zobrazí  požadovaná  hodnota , pomocou  tlačidla pod > vyberte  ďalší parameter  a upravte 
pomocou tlačidiel pod šípkami "UP" a "DOWN".
Pred stlačením tlačidla pod "SAVE" (Uložiť) ich uložte a pokračujte vo výbere a úprave všetkých 
parametrov na požadovanú hodnotu..
Po uložení aktualizovaných nastavení hodín sa stlačením tlačidla "EXIT" vrátite na pohotovostnú 
obrazovku.
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5.

 

"SHOW

 

LOGS" (Zobrazenie záznamov)

V "MAIN MENU", použite tlačidlá pod šípkami  "UP" a "DOWN" 
    

na pohyb medzi položkami ponuky, až kým sa nezobrazí 
obrazovka "SHOW

 

LOGS" (Zobrazenie záznamov)

   

. Pre vstup do ponuky

    

"SHOW

 

LOGS"

 

,

 
    

stlačte tlačidlo pod "SELECT".

Show Logs
 á   â   SELECT       EXIT

Na obrazovke displeja sa teraz zobrazí celkový počet cyklov zdvihu "LIFT CYCLES" vykonávaných 
zdvíhacím zariadením.

3652 Lift Cycles
á   â                  <   EXIT

Pomocou tlačidiel pod šípkami "UP" a "DOWN" sa posuňte na "AMP HOURS" (Ampér Hodiny). Táto 
obrazovka zobrazuje celkový počet Amp / h odčítaných motorom stropného zariadenia počas používania.             

1148.8 Amp Hours
á   â                  <   EXIT

Pomocou tlačidiel pod šípkami "UP" a "DOWN" prejdite na "OVERLOADS" (Preťaženie). Táto obrazovka 
zobrazuje celkový počet pokusov o zdvihnutie nad maximálnu nastavenú bezpečnú pracovnú záťaž.

               

1 Overloads
á   â                  <   EXIT

            < sa vrátite do hlavnej 
ponuky
Po zobrazení všetkých parametrov protokolu jedným stlačením tlačidla pod       

"MAIN
 

MENU". ALTERNATÍVNE, stlačením tlačidla pod "EXIT" sa vrátite na normálnu 
pohotovostnú obrazovku.
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6. "SYSTEM INFORMATION" (Systémové informácie)
V "MAIN MENU", použite tlačidlá pod šípkami "UP" a "DOWN" na pohyb medzi položkami 
ponuky, až kým sa nezobrazí obrazovka "SYSTEM INFORMATION"(Systémové 
informácie).

System Information

 á   â   SELECT       EXIT

   "SYSTEMPre vstup do ponuky  INFORMATION" , stlačte tlačidlo pod     "SELECT" (Zvoliť).

             
           

       
    

"SYSTEMNa listovanie v ponuke
 

INFORMATION"
 

, použite tlačidlá pod šípkami
      

"UP"
 
a

 
"DOWN".

 

     

SWL = 227kg
 á   â             <   EXIT

Serv due                 01 Aug 17
 á   â             <   EXIT

Serv warn                31 July 17
 á   â             <   EXIT

Firmware Ver 01.00
 á   â             <   EXIT

6a. Zobrazuje nastavené maximálne bezpečné 
pracovné zaťaženie zariadenia.

6b. Toto zobrazuje nastavený dátum, kedy 
má byť vykonaná ďalšia kontrola / servis.

6c. Týmto  sa zobrazí  nastavený  dátum , kedy  sa 
začne  zobrazovať  upozornenie  týkajúce  sa 
dátumu splatnosti servisu.

6d. Zobrazí sa revízia softvéru, ktorú konkrétna 
zdvíhacia jednotka používa.

Po zobrazení všetkých systémových informácií sa stlačením tlačidla pod < vrátite do "MAIN 
MENU".
Na návrat do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo pod "EXIT".

7. "SET SERVICE DATES" (Nastavenie dátumu servisu)

Set Service Dates
 á   â   SELECT       EXIT

K dispozícii sú 4 obrazovky s informáciami o systéme, ktoré zobrazujú nastavené parametre, 
ktoré sú nastaviteľné iba autorizovaným servisným technikom Joerns Healthcare pomocou 
špecializovaného programovacieho zariadenia.
Tieto nastavenia NEMÔŽE užívateľ meniť.

Zobrazené informácie sú nasledujúce:

Táto voľba je určená iba pre autorizovaných poskytovateľov servisu Joerns Healthcare.
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• Pred použitím stropných zariadení Oxford Elara si VŽDY prečítajte „Bezpečnostné pokyny“. 

• Koľajnicový systém MUSÍ byť inštalovaný a upravený autorizovaným poskytovateľom servisu 
spoločnosti Joerns Healthcare a v súlade s miestnymi a regionálnymi predpismi.

 

• VŠETKY koľaje MUSIA byť uzavreté zarážkami koľajníc alebo pripojené k iným uzavretým 
komponentom koľaje.

 

• Pred použitím zabezpečte, aby boli všetky zarážky koľajníc na svojom mieste a zaistené. 
• Zdvíhaciu jednotku NIKDY nesmie obsluhovať pacient, iba opatrovateľ. 

                
              

                 
 

             
      

• Ak máte pochybnosti o hmotnosti pacienta, pomocou stupnice pacienta potvrďte jeho 
hmotnosť, aby ste zaistili vhodný a kompatibilný výber závesov.

                    
        

• Slučkové závesy sú k dispozícii s opierkou hlavy alebo bez nej. K dispozícii sú tiež rôzne 
závesy na kúpanie v rôznych veľkostiach, s alebo bez podpery hlavy.

                
          

• Spoločnosť Joerns Healthcare odporúča pred použitím akéhokoľvek závesu vykonať úplné 
posúdenie rizika, aby sa zaistilo správne uloženie, fungovanie, pohodlie a bezpečnosť 
pacienta.

              
           

Zdvíhanie a preprava pomocou stropného zariadenia Oxford Elara

VAROVANIE

Závesy
Stropné zariadenie Oxford Elara bolo navrhnuté na použitie so závesom Oxford. Preto sa 
odporúča používať závesy Oxford v spojení so stropnými zariadeniami Oxford Elara. Závesy  
Oxford sú k dispozícii v rôznych veľkostiach od detských až po XL a sú farebne označené tak, 
aby označovali veľkosť.

Okrem toho je k dispozícii celý rad špecializovaných závesov. Ďalšie informácie získate od 
autorizovaného poskytovateľa servisu Joerns Healthcare.

VAROVANIE
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• 6-smerová rozperná tyč je vybavená háčikmi a pružinovými závesmi, ktoré sú určené len 

pre závesné slučky.
 

• Pri pripevňovaní závesnej slučky k 6-smerovej rozpernej tyči vždy zaistite, aby slučky 
upevňovacích závesov boli správne umiestnené do háčikov rozpernej tyče a aby boli 
bezpečne zachytené pružinami.

 

• Vždy, keď je to vhodné, umiestnite pacienta tak, aby šiel v smere jazdy, a vždy 
minimalizujte vzdialenosť medzi pacientom a podlahou (t. j. udržujte výšku stoličky). Toto 
zaručuje pacientovi počas procesu prenosu istotu a dôstojnosť.

 

• PRED ZAČATÍM premiestnenia zabezpečte, aby zamýšľaná trasa cesty bola voľná a bez 
prekážok. 

• Aby ste zaistili maximálny komfort, NEDOVOĽTE pacientovi, aby sa počas prenosu držal 
rozpernej tyče.

 

6-smerová rozperná tyč
Stropné zariadenie Oxford Elara sa sériovo dodáva so 6-smerovou rozpernou tyčou Oxford.  
6-smerová  rozperná  tyč  Oxford  je vybavená  pružinovými  závesnými  závesmi  na oboch 
koncoch tyče, ktoré pomáhajú zabrániť náhodnému odpojeniu slučiek.

VAROVANIE
NIKDY nepoužívajte rozpernú tyč tam, kde boli odpružené závesné držiaky odstránené, nefungujú 
správne alebo vykazujú známky poškodenia.

VAROVANIE

Pred prepravou pacienta

VAROVANIE
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1. Umiestnite pacienta do zodpovedajúceho závesu. 
  
 
2. Opatrne posuňte stropné zariadenie do polohy priamo nad pacientom.

 
 

Pri 2-smernom modeli jednoducho uchopte rozpernú tyč zariadenia a ťahajte zdvíhaciu 
jednotku pozdĺž koľajnice.

Pri 4-smerovom modeli používajte tlačidlá na posúvanie doľava a doprava na zdvíhanie 
zdvíhacej jednotky pozdĺž koľajnice.

  
 

3. Pomocou tlačidla "LOWER" (Dole) na ručnom ovládaní spustite rozpernú lištu na úroveň 
bodov s ramenami pacienta (rozpernú lištu držte voľnou rukou, aby ste zabránili riziku, že 
rozperná tyč zasiahne tvár pacienta v dôsledku náhleho pohybu).

  
  
 
 
 

  
 

4. Opatrne pripevnite viazacie popruhy do správnej polohy podľa pokynov v návode na 
použitie závesu.

  
 

• Pred začatím prenosu sa uistite, že sú viazacie pásy bezpečne pripevnené k rozpernej tyči.  
 • Zaistite, aby sa popruh nezachytil na prekážkach (napr. ramenách invalidného vozíka).
 • Skontrolujte, či je rozperná lišta správne a bezpečne pripevnená k stropnému zariadeniu.
 

Začatie prevozu

POZNÁMKA: Presvedčte sa, či je záves správne nasadený a správne umiestnený.

POZNÁMKA: Ak je pacient v ležiacej polohe, spustite rozpernú lištu blízko hrude 
pacienta a potom pripevnite popruhy závesu.

VAROVANIE
Vždy, keď sa nachádza v blízkosti pacienta, držte rozpernú tyč stropného zariadenia jednou 
rukou, aby ste predišli riziku kolízie / poranenia.

VAROVANIE
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Raise (Hore)

Lower (Dole)

5. Ak chcete pacienta zdvihnúť, stlačte tlačidlo "RAISE" (Hore).

6. Uistite sa, že pacient nemá žiadne prekážky a že nič nebráni prenosu. V prípade potreby 
nasmerujte nohy pacienta.

  
 

7. Keď je pacient umiestnený nad požadovaným miestom prenosu, stlačte  "LOWER" (Dole). 

8. Pri premiestňovaní na stoličku používajte polohovacie rukoväte na zadnej časti závesu (ak sú 
namontované) na manévrovanie pacienta do požadovanej polohy.

  
 

9. Keď je pacient správne usadený a popruhy sa uvoľnia, odpojte popruhy od rozpernej tyče a 
popruh vyberte okolo pacienta.

  
 

10. Zdvihnite rozpernú tyč z bezprostrednej blízkosti pacienta. 

11. Posuňte stropné zariadenie preč od pacienta. 

12. Po dokončení presunu vráťte stropné zariadenie do nabíjacej stanice (ak je nainštalovaný 
koniec koľajnicovej nabíjacej stanice). Ak je namontovaná koľajnicová nabíjačka, ovládajte jednotku 
stropného zariadenia tak, aby nespôsobovala prekážky a bola mimo bezprostrednej blízkosti 
pacienta.

   
  
 

13. Uistite sa, že indikátor nabíjania / stavu na obrazovke LCD bliká zelenou farbou, aby ste si 
overili, či funkcia nabíjania funguje správne.

                   
     

          

Elara 2-smerové zariadenie Elara 4-smerové zariadenie

Dole
Doľava

Hore

Doprava

VAROVANIE
Počas procesu prenosu by nikdy nemal byť pacient bez dozoru.
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"Núdzové zastavenie / Núdzový spodný kábel"

                
          

                  
       

         
‘Vyššie uvedená podmienka bude sprevádzaná oznámením EMERGENCY

 
STOP’

 
(Núdzové 

zastavenie) na obrazovke LCD    
  

(pozri časť „Výstražné upozornenia“ v časti "Obrazovka displeja
"            v tejto príručke).

      ‘Okrem toho bude viditeľný červený krúžok EMERGENCY STOP’ / EMERGENCY LOWER’          
(Núdzové zastavenie/ Núdzový spodný kábel).

    

                 
          

               
       

            

• Resetovanie funkcie núdzového zastavenia si môže vyžadovať státie na vyvýšenom povrchu, 
aby bolo možné dosiahnuť resetovanie. Aby ste predišli možnému zraneniu, uistite sa, že 
zdvihnutý povrch je pred stúpením naň úplne stabilný. Ak je to potrebné, môže sa za účelom 
zachovania stability pri stlačení tlačidla reset vyžadovať pomoc druhej osoby.

             
                

                 
           

•  
"Emergency

 
Stop/Emergency

 
Lower" (Núdzové zastavenie/ Núdzový spodný kábel) sa 

používajú iba v núdzových situáciách. Nesmú sa používať na bežné spúšťanie.         
         

•      
Ihneď po použití "Emergency

 
Stop/Emergency

 
Lower" po resetovaní je nevyhnutné 

skontrolovať správnosť smerového ovládania ručného ovládania. V PRÍPADE NESPRÁVNEJ 
PREVÁDZKY NEPOUŽÍVAJTE JEDNOTKU  ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA A KONTAKTUJTE 
AUTORIZOVANÉHO POSKYTOVATEĽA SERVISU JOERNS HEALTHCARE , KTORÝ 
ZARIADI SERVIS / OPRAVU.

     
              

             
         

Reset 
(Pred aktiváciou)

Núdzové 
zastavenie / 
Núdzový spodný 
kábel

Reset 
(Po aktivácii)

Núdzové 
zastavenie / 
Núdzový spodný 
kábel

Núdzové zastavenie
Funkciu núdzového zastavenia je možné kedykoľvek aktivovať, aby sa zastavilo fungovanie 
stropného zariadenia.

Ak chcete zastaviť stropné zariadenie v núdzovej situácii, jemne potiahnite červený núdzový kábel, 
kým nezaznie kliknutie a tlačidlo reset nevyčnieva zo spodnej strany skrinky stropného zariadenia.

POZNÁMKA: pokračovanie v ťahaní červeného kábla núdzového zastavenia po aktivácii 
núdzového zastavenia spôsobí spustenie funkcie spodného núdzového kábla (pozri nižšie).

POZNÁMKA: kým je núdzové zastavenie v prevádzke, indikátor nabíjania / stavu bude blikať na 
červeno a bude sprevádzaný zvukovým signálom.

Ak chcete resetovať funkciu núdzového zastavenia, stlačte "RESET" smerom nahor tak, aby 
čelná strana tlačidla bola zarovnaná so spodnou stranou stropnej zdvíhacej skrinky.

POZOR
Červený núdzový kábel neťahajte nadmernou silou, pretože by to mohlo poškodiť 
mechanizmus a stropné zariadenie by sa mohlo stať nefunkčným.
POZNÁMKA: Ručné ovládanie nebude fungovať, kým nie je resetované núdzové zastavenie.

VAROVANIE
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Kedykoľvek je v prevádzke ‘ELECTRICAL EMERGENCY LOWER’ (Núdzový spodný kábel) 
indikátor nabíjania / stavu bude blikať načerveno a toto bude sprevádzané zvukovým signálom.

Vyššie uvedená podmienka bude sprevádzaná oznámením ‘EMERGENCY LOWER’ na obrazovke 
LCD. (Pozri časť „Výstražné upozornenia“ v časti "Obrazovka displeja" v tejto príručke).

Okrem toho bude viditeľný červený krúžok ‘EMERGENCY STOP’ / EMERGENCY LOWER’               
(Núdzové zastavenie/ Núdzový spodný kábel).

             
           

                
                 
               

               
     

               
       

              
                

            
                

                  
            

              
         

              
       

Núdzový spodný kábel
Stropné zariadenia Oxford Elara sú vybavené funkciou spodného núdzového kábla, ktorý 
uľahčuje spustenie pacienta v prípade poruchy ručného ovládača počas prenosu.

POZNÁMKA: Funkcia spúšťania núdzového spodného kábla sa musí používať iba v prípade núdze.

VAROVANIE
Pred aktiváciou funkcie Núdzového spodného kábla sa uistite, že je pacient bezpečne umiestnený 
na vhodnom stabilnom povrchu, ako je napríklad stolička alebo posteľ.

Ak chcete aktivovať funkciu Núdzového spodného kábla, jemne zatiahnite za červený núdzový 
kábel, až kým nebudete počuť kliknutie a tlačidlo "RESET" bude vyčnievať zo spodnej časti 
skrinky stropného zariadenia (pozri obrázok na predchádzajúcej strane). Pokračujte v ťahaní 
červeného núdzového kábla, aby sa spustilo zastavenie, čím sa zabezpečí bezpečný presun 
pacienta na bezpečný a stabilný povrch. Uvoľnite núdzový kábel, aby ste zastavili funkciu 
spúšťania pacienta.

POZOR
Červený núdzový kábel neťahajte nadmernou silou, pretože by to mohlo poškodiť 
mechanizmus a stropné zariadenie by sa mohlo stať nefunkčným.

Ak chcete resetovať funkciu spustenia Núdzového spodného kábla, jednoducho stlačte "RESET" 
smerom nahor tak, aby čelná strana tlačidla bola v jednej rovine so spodnou časťou skrinky 
stropného zariadenia.

VAROVANIE
Resetovanie  funkcie spustenia núdzového spodného kábla môže vyžadovať  státie na vyvýšenom 
povrchu, aby bolo možné dosiahnuť  tlačidlo reset. Aby ste predišli  možnému zraneniu , uistite sa, 
že zdvihnutý  povrch  je pred stúpením  naň úplne stabilný . Ak je to potrebné , môže sa za účelom 
zachovania stability pri stlačení tlačidla reset vyžadovať pomoc druhej osoby.
POZNÁMKA: Ak zlyhajú ovládacie a núdzové funkcie, použite alternatívnu metódu na zníženie 
pacienta a kontaktujte autorizovaného poskytovateľa servisu Joerns Healthcare.
Núdzový vypínač / Núdzový spodný kábel sa používa iba v núdzových situáciách. Nesmú sa 
používať na bežné spúšťanie.
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• Po nehode, v ktorej bola aktivovaná automatická núdzová brzda, sa NIKDY nepokúšajte 
odblokovať brzdu. Na spustenie pacienta použite alternatívne spúšťacie zariadenie. 
NESKÚŠAJTE používať funkciu spustenia núdzového spodného kábla ani funkciu 
manuálneho núdzového spúšťania.

             
             

              
   

• Núdzová brzda je určená na jednorazovú aktiváciu. Po aktivovaní NEPOUŽÍVAJTE stropné 
zariadenie a kontaktujte autorizovaného poskytovateľa servisu Joerns Healthcare.

               
         

Automatická núdzová brzda
Stropné zariadenie Oxford Elara je vybavené automatickou funkciou núdzovej brzdy, ktorá 
zabraňuje rýchlemu zostupu pacienta v prípade zlyhania prevodovky alebo motora.

POZOR
Po aktivácii  automatickej  núdzovej  brzdy  bude indikátor  nabitia  / stavu  blikať  na červeno  a pri 
každom stlačení ovládacieho prvku bude sprevádzané zvukovým signálom.
Na obrazovke LCD sa okrem toho zobrazí upozornenie „DRIVE OVERSPEED - CALL SERVICE“ 
(Prekročenie otáčok - nutný servis). (Pozri časť „Výstražné upozornenia“ v časti "Obrazovka 
displeja" v tejto príručke).

VAROVANIE
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5. Batérie & Nabíjanie
Informácie o batérii

• 24Vdc - 2.3Ah. 

 Poskytuje až 10 prenosov 227 kg z plne nabitých batérií do stredu 600mm zdvihovej zóny.

 

VAROVANIE
NENECHAJTE zdvíhaciu jednotku SPADNÚŤ. Spadnutá zdvíhacia jednotka môže utrpieť vnútorné 
poškodenie, ktoré nie je viditeľné zvonka. Môže dôjsť k strate schopnosti nabíjania. V dôsledku 
vnútorného poškodenia spôsobeného pri páde batérie môže indikátor stavu nabitia batérie 
naznačovať, že batéria je úplne nabitá, aj keď sa skutočne nemôže úplne nabiť.

POZNÁMKA: Po prevzatí zdvíhacieho zariadenia Oxford Elara by sa batérie mali pred prvým 
použitím nabiť najmenej 8 hodín.

Životnosť batérie
Skladovanie alebo doba použiteľnosti uzavretej olovenej kyseliny (SLA) je obvykle medzi 12 
a 18 mesiacmi pri 20 ° C, počnúc nabitým stavom.

VAROVANIE
NIKDY neskladujte baterky vo vybitom alebo čiastočne vybitom stave. Skladujte vždy v suchom, 
čistom a chladnom prostredí a udržiavajte ich úplne zabalené. Ak sa vyžaduje skladovanie 12 
mesiacov alebo dlhšie, bude sa vyžadovať dodatočné nabitie.

Celková kapacita batérie

Životný cyklus batérií (počet nabíjacích cyklov) závisí hlavne od intenzity vybitia v každom cykle. 
Čím viac je batéria  vybitá , tým kratšia  je životnosť . Životný  cyklus  batérií  súvisí  aj s faktormi , 
medzi ktoré patria rôzne teploty a doby odpočinku medzi nabíjaním a vybíjaním.

Počet dobíjaní a hĺbka vybitia
Batérie by sa mali podľa možnosti uchovávať v úplne nabitom stave. Prílišné vybíjanie pravidelne 
bez okamžitého nabíjania má nepriaznivý vplyv na životnosť batérie. Ak chcete predĺžiť životnosť 
batérií, VŽDY ich nechajte v úplne nabitom stave pripravené na ďalšie použitie vášho stropného 
zariadenia.

POZNÁMKA: Pri inštaláciách vybavených koncovou nabíjačkou na koľajnici sa životnosť batérie 
predĺži vrátením zdíhacieho zariadenia do nabíjacej stanice, keď sa nepoužíva. Batérie NEBUDÚ 
nadmerne nabité.

Spoločnosť Joerns Healthcare vo svojich stropných zariadeniach používa dobíjateľnú olovenú  
kyselinu. Na rozdiel od nikel-kadmiových batérií nie sú utesnené olovené kyseliny ovplyvnené         
„pamäťovým efektom“, a preto pred nabíjaním nevyžadujú úplné vybitie.
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• Ak je napájací kábel nabíjačky akumulátorov poškodený alebo došlo k pádu stropného 
zariadenia, NIKDY sa nepokúšajte nabíjať batérie.

 

                
     

• NEOHÝBAJTE násilím elektrický kábel ani naň neklaďte ťažké predmety, pretože to môže 
viesť k jeho poškodeniu a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

 

                 
       

• NELIEVAJTE tekutinu na nabíjačku ani blízko nej. 

        

           

• Extrémne horúce 

 

• Prašné alebo špinavé
 

  

• Veľmi vlhké / s kondenzujúcou vlhkosťou
 

  

• Pohyblivé alebo vibračné
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Počet cyklov zdvihu vs. zaťaženie
Nasledujúca tabuľka zobrazuje vzťah medzi zdvihnutým bremenom a počtom zdvihov, ktoré je 
možné vykonať s úplne nabitými batériami.

Počet zdvihov

POZOR
NEVYBÍJAJTE batérie príliš. Tým sa dramaticky zníži očakávaná životnosť batérie.

Ak sa zariadenie nepoužíva dlhší čas a preto sa nenabíja, zariadenie by sa malo vypnúť pomocou 
spínača "ON/ OFF" (Zapnúť / Vypnúť na spodnej strane zdvíhacieho zariadenia.

Nedodržanie týchto pokynov bude mať za následok úplné vybitie batérií a prípadne ich 
poškodenie do 48 hodín.

Ak zaznie zvukový signál nízkeho stavu nabitia batérie a indikátor nabitia batérie bliká 
načerveno, batérie by sa mali nabiť bezodkladne.

POZNÁMKA: Zdvíhacie zariadenie NEMÔŽE fungovať, kým sa batérie nenabijú.

Nabíjanie batérií

VAROVANIE

POZNÁMKA: Neumiestňujte jednotku stropného zariadenia na miesta, ktoré sú:
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1. Skontrolujte, či je nabíjačka správne pripojená k sieťovému napájaciemu zdroju (nabíjačka na 
konci koľajnice a nabíjanie na koľajnici).

                  

2. Skontrolujte, či sú kontakty nabíjania koľajnice čisté a či nie sú znečistené špinou, prachom 
alebo inýmy nečistotami (nabíjačka na koncoch koľajníc a nabíjanie koľajníc).

                 
      

3. Zabezpečte dobrý kontakt medzi nabíjacími kontaktnými valcami zdvíhacieho zariadenia 
a kontaktmi nabíjačky na konci koľajnice alebo kontaktmi na nabíjanie koľajníc (nabíjanie 
v koľajnici).

                 
            

                
                

              
                

4. Skontrolujte, či je sieťová zásuvka zapnutá.
        

5. Kontaktujte autorizovaného poskytovateľa servisu Joerns Healthcare.
       

        

1. Opatrne potiahnite stropné zariadenie na koniec nabíjačky koľajníc.
           

2. Potvrďte, že indikátor nabíjania / stavu bliká na zeleno, aby sa nabitie potvrdilo.
           

               
                

       

                   
 

             

Výmena batérie
Batérie by sa mali vymeniť, ak dôjde k značnému zníženiu počtu prenosov, ktoré je možné 
vykonávať medzi nabíjaním. Ak zistíte, že indikátor stavu nabitia batérie nedosiahne plný stav 
batérie a budete počuť zvukový signál, zistite, či ide o problém s batériou, podľa pokynov v časti     
„Odstraňovanie problémov“ v tejto príručke.
Ak chcete vymeniť batériu, kontaktujte autorizovaného poskytovateľa servisu Joerns Healthcare.

POZOR
NEPOKÚŠAJTE SA POUŽÍVAŤ batériu, ktorá nebola dodaná spoločnosťou Joerns Healthcare. 
Batérie Joerns Healthcare sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli kompatibilné s nabíjacími 
systémami Joerns Healthcare. Pokus o použitie neautorizovaných batérií môže vážne poškodiť 
stropné zariadenie a / alebo nabíjačku a môže spôsobiť stratu platnosti záruky.

Overenie zdroja energie pre nabíjačku
Ak indikátor stavu nabitia batérie nesvieti na zeleno, keď sú v zdvíhacom zariadení 
nainštalované dobre nabité batérie, skúste toto:

POZNÁMKA: Keď sa kladky pojazdných zariadení zdvíhacej jednotky úspešne dostanú do 
kontaktu s nabíjačkou na konci koľajnice alebo kontaktmi na nabíjanie koľajnice (nabíjanie v 
koľajnici), bude to potvrdené zeleným indikátorom stavu nabitia batérie na LCD displeji. Po 
uplynutí vopred stanovenej doby indikátor stavu nabitia batérie a obrazovka LCD prejdú do 
režimu spánku a už nebudú viac viditeľné.

Nabíjanie 2-smerového modelu (s nabíjaním na konci koľajnice):

POZNÁMKA: Po vopred stanovenej dobe nečinnosti zdvíhacej jednotky sa obrazovka LCD a 
indikátor stavu nabitia batérie dostanú do „režimu spánku“ a už nie sú viditeľné. Keď je 
aktivovaná akákoľvek prevádzková kontrolka, vrátia sa do prevádzkového režimu.

POZOR
NETLAČTE zdvíhaciu jednotku násilím späť na nabíjačku na konci koľajníc, pretože by to mohlo 
poškodiť kontakty nabíjania.

VAROVANIE
Pred nabíjaním sa uistite, že pacient bol bezpečne odpojený od stropného zariadenia.
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1. Použite tlačidlo „RAISE“ (Hore) na ručnom ovládaní, aby ste zdvihli rozpernú lištu, až kým 
nedosiahne horný koncový spínač (zdvih sa automaticky zastaví).

 

2. Na ručnom ovládači stlačte tlačidlo "Return to Charge" (Návrat na nabíjanie). Stropné zariadenie 
automaticky prejde k nabíjačke na konci koľajníc.

3. Keď stropné zariadenie dosiahne nabíjačku na konci koľajníc, posuv sa automaticky zastaví. 
4. Uistite sa, že indikátor nabíjania / stavu bliká zelenou farbou na potvrdenie nabíjania. 

           

a) Skontrolujte, či je nabíjací kábel v bezpečnej vzdialenosti nad podlahou.            
b) Skontrolujte , či je kábel  chránený  pred kontaktom  s pohybujúcimi  sa predmetmi . Kábel , ktorý  sa 
môže za akýchkoľvek podmienok pri použití dotýkať podlahy, sa považuje za vystavený riziku.

                    
               

c) Kábel ručného ovládania je skonštruovaný tak, aby umožňoval nastavenie pri zachovaní jeho dĺžky. 
Dĺžka kábla je obmedzená tak, aby sa nenatiahnutý kábel nedotýkal podlahy, keď je ručné 
ovládanie vo visiacej polohe.

                 
                   

  

DOLE
DOĽAVA

Nabíjanie 4-smerového modelu (s nabíjaním na konci koľajnice):

HORE

DOPRAVA

NÁVRAT NA NABÍJANIE

VAROVANIE 

Pred nabíjaním sa UISTITE, že pacient bol bezpečne odpojený od stropného zariadenia.
ZABEZPEČTE, aby neexistovali prekážky brániace voľnému pohybu na koniec koľajníc k nabíjačke. 

Vedenie káblov
VAROVANIE

Stropné zariadenie Oxford Elara používajte iba s nabíjačkami batérií Mascot Type 2240 (24VDC) 
alebo Soneil 2401SRM (24VDC).

Aby ste chránili kabeláž pred poškodením, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov na inštaláciu:
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6. Plán starostlivosti a údržby
Spoločnosť Joerns Healthcare odporúča dôkladnú kontrolu a test sa vykonáva najmenej každých šesť 
mesiacov. Obhliadka a test by sa mali vykonávať podľa nižšie uvedených odporúčaní a postupov.

                 
            

             
  
               
               

       

  
                
                

            
        

                
             
    

                
         

 
                 

       
                  

Panely zdvíhacej skrinky je možné vyčistiť obyčajným mydlom a vlhčenou utierkou. NIKDY handričku 
nepremočte.

               

Prípadne použite akýkoľvek dezinfekčný prostriedok určený na tvrdé povrchy, šetrne nanesený na 
handričku alebo použite dezinfekčné utierky.

              

• Pred začatím akejkoľvek údržby MUSÍ byť pacient zo stropného zariadenia Oxford Elara 
odpojený.

                
 

• Údržba uvedená v nasledujúcom rozvrhu je minimum, ktoré výrobca odporúča. Za určitých okolností 
by sa mali vykonávať častejšie obhliadky. Pokračovanie v používaní tohto zariadenia bez 
pravidelných prehliadok alebo pri zistení poruchy vážne ohrozí bezpečnosť používateľa / 
opatrovateľa a pacienta. Miestne predpisy a normy môžu byť nadradené predpisom a normám 
výrobcu. Odporúča sa vykonať záťažovú skúšku zodpovedajúcu maximálnemu bezpečnému 
pracovnému zaťaženiu autorizovaným poskytovateľom servisu Joerns Healthcare najmenej raz za 
12 mesiacov.

              
           

             
              

              
               

          
             

       • Servis, opravy a preventívnu údržbu je možné dohodnúť s autorizovaným poskytovateľom servisu  
Joerns Healthcare. Dodržiavaním plánu preventívnej údržby uvedeného v tejto príručke môžete 
pomôcť predchádzať nehodám a minimalizovať náklady na opravu.

             
           

          • Servis a údržba súvisiaca s bezpečnosťou MUSÍ byť vykonávaná autorizovaným personálom 
spoločnosti Joerns Healthcare alebo autorizovaným poskytovateľom servisu Joerns Healthcare, ktorí 
sú kompetentne vyškolení v postupoch údržby podrobne uvedených v tejto používateľskej príručke aj v 
servisnej príručke k tomuto produktu. Nesplnenie týchto požiadaviek môže mať za následok zranenie 
osôb alebo zníženie bezpečnosti zariadenia.

             
             

               
            • Počas obhliadky a testovania zaistite, aby boli pacienti mimo miestnosť, kde sa vykonáva test.

           

Spoločnosť Joerns Healthcare odporúča vykonať údržbu, kontrolu a certifikované testovanie LEN 
autorizovaními poskytovateľmi servisu.
POZNÁMKA : Tieto  odporúčania  sú v súlade  s požiadavkami  z roku 1998  č. 2307  Zdravie  a bezpečnosť : 
Predpisy  o prevádzke  a zdvíhacom  zariadení  z roku 1998. Toto je britské  nariadenie . Mimo Veľkej  Británie 
skontrolujte miestne požiadavky.

Plán preventívnej údržby
Vaše stropné zariadenie Oxford Elara podlieha opotrebovaniu a musí sa v stanovených intervaloch vykonať 
nasledujúci plán údržby, aby sa zabezpečilo, že zariadenie zostane v súlade s jeho pôvodnými výrobnými 
špecifikáciami. Odporúčaná starostlivosť a údržba sa musia vykonávať v súlade s postupom preventívnej 
údržby, ako je uvedené nižšie.
Aby opatrovateľ / užívateľ bol spôsobilý vhodne vykonávať činnosti uvedené v pláne údržby, je nevyhnutné, 
aby bol primerane vyškolený / poučený od autorizovaného poskytovateľa servisu Joerns Healthcare.
Každodenné kontroly, dvojročná dôkladná obhliadka a ročný servis a skúška zaistia, aby bolo vaše stropné 
zariadenie udržiavané v optimálnom stave a bezpečnom prevádzkovom stave.

Pokyny na čistenie
Zdvíhacie zariadenia Elara sú vhodné iba na ručné čistenie. Z dôvodu zložitej vnútornej elektroniky NIE SÚ
VHODNÉ  na čistenie parou.

NEPOUŽÍVAJTE bieliace, abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, pretože by mohli produkt 
poškodiť.

VAROVANIE

POZNÁMKA: SKÚŠOBNÝ TEST a CERTIFIKÁCIU by mal vykonávať iba kvalifikovaný 
personál alebo autorizovaný poskytovateľ servisu Joerns Healthcare.
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Inšpekcie stropnej zdvíhacej jednotky & Koľajnicového systému

X X

X X

X X

X

X

Kontroly rozpernej lišty & závesov

X

X

X

Plán inšpekcií pre užívateľov
Používateľ a / alebo opatrovateľ musí vykonať nasledujúce kontroly:

Početnosť
Pred kaž.použitímNa začiatku

Skontrolujte prítomnosť vonkajších poškodení, 
chýbajúcich častí alebo rozbitých panelov.
Skontrolujte, či sú dorazy koľajníc na svojom mieste a zabezpečené.

Nabite batérie.
Skontrolujte zdvíhací pás, či nie je opotrebovaný, poškodený, 
rozstrapkaný a uvoľnený. Uistite sa, že stehy sú neporušené.

Buďte ostražití pri nadmernom pohybe komponentov 
koľaje. (Ak by ste takýto pohyb spozorovali, okamžite 
ho prestaňte používať a kontaktujte autorizovaného 
poskytovateľa servisu Joerns Healthcare).

Skontrolujte všetky časti závesu (upevnenia, textíliu, 
švy a slučky), či nie sú opotrebované, poškodené, 
sfarbené  alebo uvoľnené.

Skontrolujte rozpernú tyč pripevnenú na zdvíhacom 
páse, či nie je poškodená alebo prasknutá. Uistite sa, že 
všetky prídavné zariadenia sú správne zaistené a že sú 
závesné popruhy prítomné a správne fungujú.

Skontrolujte, či je rozperná tyč bezpečne pripevnená 
k spojke zdvíhacieho pásu.

Zložte záves v súlade s pokynmi na nálepke závesu. Ak je to potrebné
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Pred začatím údržby MUSÍ byť pacient zo stropného zariadenia odpojený.

• NABÍJAJTE batérie. Vždy, keď sa zariadenie nepoužíva, vráťte ho na nabíjaciu stanicu (iba na 
nabíjačku na konci koľajnice). 

• KONTROLUJTE zdvíhaciu plošinu, či nie je poškodená. Ak zdvíhacia skrinka nevyzerá 
správne alebo sú zjavné poškodenia alebo chýbajú časti, zdvíhacie zariadenie 
NEPOUŽÍVAJTE. Požiadajte autorizovaného poskytovateľa servisu Joerns Healthcare o 
servis / opravu výťahu.

 

•   PRESKÚMAJTE  zdvíhací  pás či nevykazuje  znaky  opotrebovania , rozstrapkania , rezov , 
uvoľnených  nití  alebo  chemického  poškodenia . Ak sa zistí  niektorá  z týchto  skutočností , 
NEPOUŽÍVAJTE  zariadenie . Požiadajte  autorizovaného  poskytovateľa  servisu  Joerns 
Healthcare o obhliadku / opravu zariadenia.

 

•   PRESKÚMAJTE  záves  či nevykazuje  znaky  poškodenia , opotrebovania  alebo  odfarbenia 
plôch a či nie sú popruhy rozstrapkané, porezané alebo opotrebované. Ak sa zistí niektorá z 
týchto skutočností, záves NEPOUŽÍVAJTE. Požiadajte autorizovaného poskytovateľa servisu 
Joerns Healthcare o výmenu závesu.

 

• SKONTROLUJTE rozpernú lištu, či neobsahuje nejaké praskliny alebo poškodenia.
• ZABEZPEČTE, aby čap, ktorý zaisťuje rozpernú tyč k zdvíhaciemu popruhu, bol bezpečný.
• Zaistite správne smerové ovládanie ručného ovládača. V prípade poruchy NEPOUŽÍVAJTE 

zariadenie a kontaktujte autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti Joerns Healthcare, aby 
zabezpečil servis / opravu zariadenia.

 

             

  

                
          

                 
            

           

               
    
      

                  
                  

                 
       

                  
               

                   
  

Denný kontrolný zoznam

VAROVANIE

Pred každým použitím sa musia vykonať tieto postupy:

VAROVANIE 

Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky koncové dorazy koľajníc prítomné a zabezpečené.

Čistenie a kontrola
Stropné zariadenia Oxford Elara sú vhodné iba na ručné čistenie. Z dôvodu zložitej vnútornej 
elektroniky NIE JE VHODNÁ jednotka Elara na parné čistenie.
Panely stropného zariadenia Oxford Elara by mali byť čistené vlhkou handrou, obyčajným mydlom 
a teplou vodou a dezinfekčným čistiacim prostriedkom. Alternatívne sa môžu použiť dezinfekčné 
utierky impregnované 70% roztokom izopropylu. NIKDY príliš nenamáčajte handričku.

POZOR
NEPOUŽÍVAJTE fenol, chlór ani žiadne iné typy rozpúšťadiel alebo abrazívnych čistiacich 
prostriedkov, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu.
Vyvarujte sa navlhčeniu akýchkoľvek elektrických komponentov.

Aby sa udržala hladká valivá plocha pre pojazdové kolesá, vnútorná valivá plocha dráhy by sa 
mala každých šesť mesiacov čistiť navlhčenou handričkou. Vložte látku do otvoru na koľajnicu a 
utrite celú dĺžku koľaje. Okrem toho by sa všetky zvyšky mali čistiť z horného povrchu koľaje 
vlhkou handrou.

VAROVANIE
Čistenie  zdvíhacej  jednotky  môže  vyžadovať  státie  na vyvýšenom  povrchu , aby  bolo  možné 
dosiahnuť zdvíhaciu jednotku. Aby ste predišli možnému zraneniu, uistite sa, že zdvihnutý povrch je 
pred stúpením naň úplne stabilný. Ak je to potrebné, môže sa vyžadovať aj pomoc druhej osoby na 
udržanie stability počas čistenia.
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1. Úplne odviňte zdvíhací pás 

2.  Skontrolujte  zdvíhací  pás , či nie je opotrebovaný , poškodený , rozstrapkaný  a uvoľnený  a či 
všetky švy nie sú poškodené.

 

Skúška zdvíhacieho pásu
Skontrolujte  zdvíhací  pás , či nie  je opotrebovaný , poškodený , odrezaný , zmenený , chemicky 
napadnutý alebo uvoľnený / s poškodenými švami. Maximálne zaťaženie, ktoré zdvíhací pás vydrží, 
predtým  než zlyhá  sa môže  rýchlo  znížiť  a predstavovať  nebezpečenstvo  pre pacienta  a / alebo 
opatrovateľa.
Spoločnosť Joerns Healthcare odporúča dôkladnú skúšku zdvíhacieho pásu vykonať každých 
šesť mesiacov takto:

Nite / Zošitie

Hrana okrajov

Povrchové opotrebenie

Rezy / poškodenia

VAROVANIE
Ak zdvíhací pás vykazuje akékoľvek známky vyššie uvedených vád, mal by byť skontrolovaný 
autorizovaným poskytovateľom servisu Joerns Healthcare a v prípade potreby vymenený. Ak budete 
pokračovať v používaní stropného zariadenia bez toho, aby ste vymenili poškodený zdvíhací pás, 
výrazne sa zníži bezpečnosť pacienta / ošetrovateľa a môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
POZNÁMKA: Výrobca odporúča, aby sa zdvíhací pás vymieňal najmenej každých päť rokov. Ak 
budete pokračovať v používaní stropného zariadenia bez toho, aby ste museli vymieňať zdvíhací 
pás, bude výrazne ohrozená bezpečnosť pacienta / opatrovateľa a mohlo by dôjsť k vážnemu 
zraneniu.

Manipulácia a skladovanie
POZNÁMKA: Aj keď sa stropné zariadenie nepoužíva, spoločnosť Joerns Healthcare odporúča 
nabíjať batérie najmenej každé dva týždne, aby sa predišlo predčasnému starnutiu a / alebo zlyhaniu 
batérií.
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7. Riešenie problémov

Problém

 

VAROVANIE
Nepokúšajte sa odstrániť skrinku Oxford Elara. Demontáž skrinky môže vykonať iba oprávnený  
autorizovaný poskytovateľ servisu Joerns Healthcare. Úpravy a opravy na stropnom zariadení 
Oxford Elara neoprávnenými osobami môžu spôsobiť vážne zranenie.

Vyšetrovanie / náprava

Zariadenie sa opakovane spustí a zastaví. Ak je prekročené maximálne bezpečné pracovné zaťaženie, 
aktivuje sa ochrana pred preťažením SWL a na displeji LCD 
sa zobrazí správa „OVERLOAD“ (Preťaženie).

Počas pokusu o zdvíhanie sa indikátor 
nabíjania / stavu rozsvieti na červeno (nebliká), 
čo je sprevádzané výstrahou „LOW BATTERY" 
(Slabá baterka) na displeji LCD.

Nabitie batérie je kriticky slabé a vyžaduje okamžité 
nabíjanie.

Počas pokusu o zdvíhanie sa indikátor 
nabíjania / stavu rozsvieti na červeno (nebliká), 
čo je sprevádzané výstrahou „BATTERY 
DEPLETED“ (Vybitá batéria) na displeji LCD.

Nabitie batérie je kriticky slabé a vyžaduje okamžité 
nabíjanie.

Indikátor nabíjania / stavu nebliká na 
zeleno, keď je zariadenie nabité a je v 
prevádzkovom režime (nie v režime 
spánku).

Skontrolujte, či je nabíjačka pripojená k sieťovému napájaniu. 
Má napájanie zo siete elektrinu? Skontrolujte stav poistky v 
sieťovej zástrčke. V prípade potreby vymeňte poistku. Ak sú 
tieto kroky neúspešné, kontaktujte autorizovaného 
poskytovateľa servisu spoločnosti Joerns Healthcare a 
požiadajte ho o vykonanie inšpekcie / opravy.

Keď symbol  stavu  nabitia  batérie  na obrazovke 
LCD  indikuje  „FULL  BATTERY " (Plne  nabitá 
batéria ),  kontrolka  nabíjania  / stavu  svieti 
načerveno (nebliká) aj po malom počte zdvihov.

Vymeňte batérie za nové. Požiadajte autorizovaného 
poskytovateľa servisu Joerns Healthcare o zabezpečenie 
výmeny batérie.

Zdvíhanie nefunguje, keď sú stlačené tlačidlá 
na ručnom ovládači.

Je zariadenie zapnuté?

Je aktivované núdzové zastavenie? Na obrazovke LCD sa zobrazí 
„EMERGENCY STOP“ (Núdzové zastavenie). Resetujte tlačidlo 
núdzového zastavenia, aby už nevyčnievalo zo skrinky zariadenia

Je ručný ovládač správne pripojený?

Posuňte zdvíhaciu jednotku k nabíjacej stanici (variant nabíjačky na 
konci koľají). Bliká indikátor stavu batérie / nabíjania na zeleno?

Je rozperná tyč položená na povrchu? Aby mohla správne 
fungovať, musí zdvíhacia plošina snímať hmotnosť 
rozpernej tyče na konci zdvíhacieho pásu. Zobrazuje 
obrazovka LCD správu „TAPE SLACK“ (Uvoľnený pás)?

Je zdvíhací pás skrútený v mieste, kde vchádza do skrinky? 
Zobrazuje obrazovka správu „TAPE TWISTED“ (Skrútený pás)?

Ak jednotka po testovaní vyššie uvedeného nebude stále 
fungovať, kontaktujte autorizovaného poskytovateľa servisu 
Joerns Healthcare, aby zabezpečil kontrolu / opravu.

Indikátor nabíjania / stavu sa rozsvieti načerveno (nebliká) 
a na obrazovke LCD sa zobrazí upozornenie „BATTERY 
DEPLETED“ (Vybitá batéria). Nabitie batérie je kriticky 
slabé a vyžaduje sa okamžité nabíjanie.

Na displeji LCD sa zobrazí výstraha „INTERNAL ERROR"       
(Vnútorná chyba). Požiadajte autorizovaného poskytovateľa 
servisu Joerns Healthcare o vykonanie obhliadky / opravy.
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Problém Vyšetrovanie / náprava

Po nočnom nabití symbol stavu nabitia 
batérie na obrazovke LCD neoznačuje 
symbol "FULL BATTERY" (Nabitá 
batéria).

Skontrolujte, či je nabíjačka pripojená k sieťovému 
napájaniu. Má napájanie zo siete elektrinu? Bliká 
indikátor nabíjania / stavu na zeleno, keď je zariadenie 
nabité a je v prevádzkovom režime (nie v režime 
spánku)? Ak nie, kontaktujte autorizovaného 
poskytovateľa servisu spoločnosti Joerns Healthcare 
kvôli obhliadke / servisu.

Pri ovládaní  ručným ovládačom  je smerová 
operácia  obrátená , t.j. „LOWER “ (Dole ) sa 
zdvihne a „RAISE“ (Hore) sa zníži.

Nepoužívajte zariadenie a kontaktujte 
autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti 
Joerns Healthcare, aby vykonal servis/ opravu.
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8. Technické špecifikácie
Zdvíhacia nosnosť - Oxford Elara 227 (Maximum SWL) ..... 227kg
Zdvíhacia nosnosť - Oxford Elara 284 (Maximum SWL) ..... 284kg

Všeobecné:

 
............................................Dĺžka skrinky 315mm

 
Šírka skrinky..............................................210mm

 
Hĺbka skrinky..............................................179mm

 
................................................Zdvíhací rozsah 2200mm

Rýchlosť zdvihu (SWL - 227kg (500lb)

 

.............3.4cm/sec
Rýchlosť zdvihu (SWL - 284kg (626Ib)

 

.............3.0cm/sec
Rýchlosť zdvihu 100kg (220lbs)

 

.......................3.2cm/sec
Rýchlosť zdvihu (bez záťaže)

 

..........................4.3cm/sec
Počet zdvihov 100kg

 

................................35
Počet zdvihov 80kg

 

..................................40 

Hmotnosti:
Hmotnosť (Bez rozpernej tyče)

 

.................12kg

 

Rozperná tyč................................................4.4kg

 

................................................Ručný ovládač 1.5kg

Elektrické:

Nabíjačka typu Mascot 2240:
 

Menovitý vstup...................................................110-240VAC, 50-60Hz max 0.35A*
 Menovitý výkon..................Max 29.4VDC - 0.5A (Oranžová/červená)

...........................................Pripravená / Pohotovostný režim 27.4VDC (Zelená)
 ................................................Elektrické zariadenie triedy IIKlasifikácia

Smernica...................................................Spĺňa požiadavky normy IEC 60601-1

Nabíjačka typu Soneil 2401SRM:
 Menovitý vstup...................................................110-240VAC, 50/60Hz 0.4A*

 Menovitý výkon................................................Max 28.8VDC - 0.5A (Oranžová)
......................................................................Pripravená / Pohotovostný režim 27.6VDC (Zelená)

 ................................................Elektrické zariadenie triedy IIKlasifikácia
Klasifikácia...................................................Spĺňa požiadavky normy IEC 60601-1

* 

VAROVANIE
POZNÁMKA: Stropné zariadenie Oxford Elara prevádzkujte IBA pomocou nabíjačky batérií 
špecifikovanej spoločnosťou Joerns Healthcare. Nabíjačka je súčasťou systému zdravotníckych 
pomôcok.

Nabíjačka je výrobcom ohodnotená na 100-240V, ale z hľadiska súladu s potrebnými normami musí byť 
obmedzená na 110-240V.
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Stropné zdvíhacie zariadenie Oxford Elara:
 Interne napájané........................................24VDC Utesnené olovené akumulátory (SLA)

 Pracovný cyklus...........................................Maximálna prevádzka 2 minúty / minimálne 18 minút pauza

Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým prúdom:
Záves..................................................Aplikovaná časť typu BF (bez elektrického pripojenia)

:
      ............63Dba bez zaťaženiaHladina hluku pri zvyšovaní alebo znižovaní   

 
 ........................................................Slúchadlo .IPX4

Nabíjačka.........................................................IP4X
 .......................................................NechránenýKladkostroj

 

 
Prevádzkové podmienky:

    
.............Rozsah teploty okolia

 
+5°C

 
do

 
+40°C

 
(+41°F

 
do

 
+104°F)

    
....................Relatívny rozsah vlhkosti 15%

 
do

 
93% nekondenzujúca

 
   

Rozsah atmosférického tlaku............. 700
 

hPa
 

do
 

1060
 

hPa

               
      

 
 Obal........................................................ Kartón - recyklovateľný  

  Iné materiály........................................... V súlade s miestnymi smernicami a zariadeniami      
   ................... Kontaktujte  autorizovaného  poskytovateľa  servisu Joerns 

Healthcare
Stropná zdvíhacia jednotka

      

Ekologické

Ochrana proti vniknutiu:

VAROVANIE
Toto zariadenie nie je vhodné na použitie v prítomnosti horľavých anestetických zmesí so vzduchom 
alebo kyslíkom alebo s oxidom dusnatým.

Informácie o recyklácii
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315mm 
(12.40”)

195mm 
(7.68”)

370mm 
(14.57”)

210mm 
(8.27”)

Rozmery: * Tento rozmer sa bude líšiť v závislosti od 
variantu koľajnice a výšky zavesenia 
koľajnice.

*

245mm 
(9.65”)

2445mm 
(96.26”)

2570mm 
(101.18”)

Elektromagnetická zhoda:

RF emisie CISPR11. Skupina 1.

RF emisie CISPR11. Trieda B.

Harmonické emisie IEC 
61000-3-2.

Kolísanie napätia / blikanie emisií 
IEC 61000-3-3.

Strop

VAROVANIE
Bezdrôtové komunikačné zariadenia, ako sú zariadenia bezdrôtovej domácej siete, mobilné telefóny, 
bezdrôtové telefóny a ich základňové stanice atď., môžu ovplyvniť stropné zariadenia Oxford Elara a 
mali by byť od zdvíhacej jednotky vzdialené najmenej 2340 mm. Káble z potenciálne silných zdrojov 
elektromagnetických polí by nemali byť umiestnené v blízkosti zdvíhacej jednotky.

Pokyny a vyhlásenie výrobcu o elektromagnetických emisiách

Oxford Elara je určené na použitie v nižšie špecifikovanom  elektromagnetickom  prostredí. Zákazník 
alebo užívateľ Oxford Elara by mal zabezpečiť, aby sa používalo v takomto prostredí.

Emisná skúška Dodržiavanie Pokyny pre elektromagnetické prostredie
Oxford Elara využíva energiu RF iba na svoju 
vnútornú funkciu. Preto sú jej vysokofrekvenčné 
emisie veľmi nízke a je nepravdepodobné, že by 
spôsobili akékoľvek rušenie v blízkosti 
elektronických zariadení.
Oxford Elara je vhodné na použitie vo 
všetkých zariadeniach, vrátane domáceho 
prostredia a tých, ktoré sú priamo napojené 
na verejnú nízkonapäťovú sieť, ktorá 
zásobuje budovu používanú na domáce 
účely.

Nepoužiteľné.

Nepoužiteľné

Ak stropné zariadenie Oxford Elara ovplyvňuje alebo je ovplyvnené iným zariadením, stropné 
zariadenie Oxford Elara alebo zdvíhacie zariadenie by sa mali presunúť preč.
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Testovacia úroveň 
IEC 60601 

Elektrostatický výboj   
(ESD) IEC 61000-4-2.

+ 6kV kontakt.

+ 8kV vzduch.

+ 6kV kontakt.

+ 8kV vzduch.

IEC

Elektrický 
rýchly prechod
/ výboj

61000-4-4.

+ 2kV pre 
napájacie vedenia.

+ 1kV pre vstupné / 
výstupné vedenia.

Prúdová zmena
 IEC 61000-4-5.

+ 1kV dvojfázová.

+  2 kV  dvojfázová 
zemná.

Nepoužiteľné.

<5% UT(>95% pokles 
UT) na 0.5 cyklus.

40% UT(60% pokles 
UT) na 5 cyklov.

70% UT(30% pokles 
UT) na 25 cyklov.

<5% UT(>95% pokles 
UT) na 5 cyklov.

Frekvencia výkonu  
(50/60 Hz) 
magnetické pole 
IEC 61000-4-8.

3 A/m. 3 A/m.

Pokyny a vyhlásenie výrobcu o elektromagnetickej odolnosti

Stropné zariadenia Oxford Elara sú určené na použitie v nižšie špecifikovanom 
elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo užívateľ Oxford Elara by mal zabezpečiť, aby 
sa používal v takomto prostredí.

Test odolnosti Úroveň súladu Pokyny pre elektromagnetické 
prostredie

Podlahy by mali byť drevené, 
betónové alebo keramické. 
Ak sú podlahy pokryté 
syntetickým materiálom, 
relatívna vlhkosť by mala byť 
najmenej 30%.

Nepoužiteľné.

Nepoužiteľné.

Nepoužiteľné.

Nepoužiteľné.

Nepoužiteľné.

Nepoužiteľné.

Nepoužiteľné.

Kvalita napájania zo siete 
by mala zodpovedať 
typickému komerčnému 
alebo nemocničnému 
prostrediu.

Kvalita napájania zo siete by 
mala zodpovedať typickému 
komerčnému alebo 
nemocničnému prostrediu.

Kvalita napájania zo 
siete by mala 
zodpovedať typickému 
komerčnému alebo 
nemocničnému 
prostrediu.

Kvalita napájania zo siete 
by mala zodpovedať 
typickému komerčnému 
alebo nemocničnému 
prostrediu. Ak si užívateľ 
Oxford Elara vyžaduje 
nepretržitú prevádzku počas 
prerušenia elektrického 
napájania, odporúča sa, aby 
bolo Oxford Elara napájané 
neprerušiteľným zdrojom 
energie alebo batériou.

Výkonové frekvenčné 
magnetické polia Oxford 
Elara by mali byť na 
úrovniach charakteristických 
pre typické umiestnenie v 
typickom komerčnom alebo 
nemocničnom prostredí.

POZNÁMKA: UT je a.c. sieťové napätie pred použitím skúšobnej úrovne.
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Testovacia 
úroveň
IEC 60601 

Vykonávané RF.

IEC 61000-4-6.

Vyžarovanie RF.

IEC 61000-4-3.

3 Vrms.

150 KHz do 
80 MHz.

3 V/m.
 
80MHz  do   
2.5 GHz.

Nepoužiteľné.

3 V/m.

d = 1.2 √P.

d = 1.2 √P  80MHz do 800 MHz.

d = 2.3 √P  800MHz do 2.5 GHz.

POZNÁMKA 1   Pri frekvenciách 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah.

POZNÁMKA 2   Tieto usmernenia sa nemusia uplatňovať vo všetkých situáciách. Elektromagnetické 
šírenie je ovplyvňované absorpciou a odrazom od štruktúr, objektov a ľudí.

a Intenzita poľa z pevných vysielačov, ako sú základné stanice pre rádiové (celulárne / bezdrôtové) 
telefóny a pozemné mobilné rádiá, amatérske rádio, rozhlasové vysielanie AM a FM a televízne 
vysielanie, sa nedajú teoreticky presne predpovedať. Na posúdenie elektromagnetického 
prostredia v dôsledku pevných RF vysielačov by sa mali  zvážiť  prieskumy  elektromagnetického  
poľa. Ak nameraná intenzita poľa v mieste, kde sa používa Oxford Elara, prekračuje príslušnú 
úroveň súladu s RF vyššie, Oxford Elara by sa malo sledovať, aby sa overila normálna 
prevádzka. Ak sa zistí neobvyklý výkon, môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, ako napríklad 
presmerovanie alebo premiestnenie Oxford Elara.

   
   
   
   
  
   
 
b Vo frekvenčnom rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzita poľa mala byť menšia ako 3 V / m.

 
                

Pokyny a vyhlásenie výrobcu o elektromagnetickej odolnosti

Zariadenia Oxford Elara sú určené na použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. 
Zákazník alebo užívateľ Oxford Elara by sa mal ubezpečiť, že sa používa v takomto prostredí.

Test odolnosti Úroveň 
súladu

Pokyny pre elektromagnetické prostredie

Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné 
komunikačné zariadenie by sa nemalo 
používať bližšie k žiadnej časti Oxford Elara 
vrátane káblov, ako je odporúčaná separačná 
vzdialenosť vypočítaná z rovnice platnej pre 
frekvenciu vysielača.

Odporúčaná separačná vzdialenosť:

Kde P je maximálny výkon výstupného 
výkonu vysielača vo wattoch (W) podľa 
výrobcu vysielača a d je odporúčaná 
oddeľovacia vzdialenosť v metroch (m).

     
   

 

Intenzita poľa z pevných vysokofrekvenčných 
vysielačov určená prieskumom 
elektromagnetického poľa:

a. by mala byť nižšia ako úroveň zhody v každom 
frekvenčnom rozsahu

b. rušenie sa môže vyskytnúť v blízkosti zariadení 
označených týmto symbolom:
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KĽÚČOVÉ SYMBOLY A DEFINÍCIE:

  

SWL

 Postupujte podľa pokynov na 
použitie.

Pracovný cyklus 
(2-minútová  prevádzka  18-minútová 
pauza)

IPX4

 |  : 2 min
0 : 18 min

Na nabíjačke, stropnej jednotke a na periférnych zariadeniach sa používajú tieto symboly:

Aplikovaná časť typu BF, 
bez elektrického pripojenia.
POZNÁMKA: Záves je 
identifikovaný ako použitá súčasť.

Likvidácia elektroniky sa nesmie 
miešať s bežným domovým 
odpadom.

Návod na obsluhu.

Na použitie vo vnútri.

Bezpečné pracovné zaťaženie 
predstavuje maximálne 
zaťaženie, ktoré je určené pre 
bezpečnú prevádzku 
zariadenia.

Všeobecný výstražný symbol.

K tomuto symbolu je priložený 
dátum označujúci dátum výroby 
a adresu výrobcu. 2-smerové ovládanie

Vybavenie triedy II

4-smerové ovládanie

Striedavý prúd.

Chránené proti striekaniu 
vody z akéhokoľvek smeru.

Priamy prúd.
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9. Záruka

Váš distribútor:

Joerns Healthcare má zavedenú sieť autorizovaných distribútorov a servisných agentov, ktorí 
vám radi zodpovedajú na všetky vaše otázky týkajúce sa nákupu, záruky, opráv a údržby. 
Odporúča sa, aby naše výrobky boli uvedené do prevádzky autorizovaným distribútorom alebo 
servisným zástupcom.

Distribútor alebo servisný zástupca prevádzkuje záručný program, preto je dôležité viesť si 
záznamy o ich mene, adrese a telefónnom čísle, aby ste ich mohli v prípade akýchkoľvek 
problémov kontaktovať. Ak máte pochybnosti o tom, kde ste si kúpili zariadenie, spoločnosť 
Joerns Healthcare môže vyhľadať dodávateľa, ak uvediete sériové číslo zdvíhacieho zariadenia.

Všetky nároky na záruku podliehajú správnemu použitiu a údržbe v súlade s návodom na 
použitie dodávaným s každým zariadením. Poškodenie spôsobené použitím v nevhodných 
podmienkach prostredia alebo neudržaním výrobku v súlade s pokynmi pre používateľa a 
servisom nie sú pokryté. Vaše zákonné práva zostávajú nedotknuté.

NEZABUDNITE: Obráťte sa na autorizovaného distribútora alebo servisného agenta 
ohľadom nákupu, opráv, servisu a certifikovanej údržby.

LETMO SK, s.r.o.
Mládežnícka 8
Banská Bystrica
97404

Tel.: 0800 194 984
E-mail: info@letmo.sk
Web: www.letmo.sk
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