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S3 LOVENSKY
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Pantone 431C 
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Zdravotnícka pomôcka 1 triedy 
podľa smernice 93/42/EEC

RS
KÓD

900 
VAŇOVÉ ZDVÍHACIE 

ZARIADENIE
ÚVOD 

VAROVANIE!
• Nikdy nepoužívajte vaňové zdvíhacie zariadenie ako pomôcku na vstup alebo výstup z 
čohokoľvek okrem vane.

 

• Nikdy nepoužívajte ako oporu, rebrík, zdvíhaciu plošinu alebo na podobné účely

 

• Akékoľvek iné použitie, na ktoré toto vaňové zdvíhacie zariadenie nie je určené, môže spôsobiť 
vážne zranenie alebo poškodenie osobného majetku.

 
 

Vanové zdvíhacie  zariadenie  je tvorené základňou  s robustným sklopným rámom, ktorý umožňuje 
zdvihnutie  a spustenie  stoličky z 6,5 na 42 cm. Ovládač je umiestnený  na zadnej strane operadla. 
Pri natiahnutí  a zasunutí  ovládača  je možné  zdvíhacie  zariadenie  zdvihnúť , spustiť  alebo  upraviť 
sklon operadla. Pohyby sú ovládané pomocou ovládača pripevneného k operadlu. Batéria, ktorá má 
vo vnútri batérie Ni-MH, poskytuje energiu potrebnú na pohon. Vďaka svojej integrovanej  regulácii 
výkonu sa zdvihák spúšťa iba vtedy, ak je k dispozícii dostatočný výkon na jeho zdvihnutie.

A - Hlavová opierka
B - Chrbtová opierka
C - Batérie
D - Ovládač
E - Uzamknutie ovládača
F - Zadná rukoväť 
G - Zadné prísavky
H - Predné prísavky    
I - Predná rukoväť 
L - Bočné krídlo
M  - Sedadlo 
    (s protišmykovou mäkkou podložkou)        
N - Ručný ovládač                                           
O - Bočné krídlo
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Ďakujeme, že ste si kúpili vaňové zdvíhacie zariadenie z rady MOPEDIA od spoločnosti  MORETTI 
S.p.A., jeho  dizajn  a kvality  zaručujú  užívateľovi  pohodlie , bezpečnosť  a spoľahlivosť . Vaňové 
zdvíhacie  zariadenie  od spoločnosti  MORETTI  S.p.A. bolo navrhnuté  tak, aby uspokojilo  všetky 
vaše požiadavky. Tento návod na použitie obsahuje rady a pokyny pre vašu bezpečnosť a správne 
použitie  pomôcky . Pred  použitím  vaňového  zdvíhacieho  zariadenia  odporúčame  dôkladne  si 
prečítať návod na obsluhu. V prípade pochybností sa obráťte na svojho predajcu.

ÚČEL POUŽITIA
Vaňové zdvíhacie zariadenie Moretti je určené na spúšťanie a zdvíhanie osoby vo vani.

POPIS - ZÁKLADNÁ VÝBAVA
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EC VYHLÁSENIE O ZHODE

1.   Zariadenie  vyhovuje  základným  požiadavkám  smernice  93/42  /  EHS  o  ohrade  I  °,  ako  je  
ustanovené o obale VII ° vyššie uvedenej smernice.

  
 
 2. Zariadenie NIE JE NÁSTROJOM NA MERANIE.

 3. Zariadenie
 

         NIE JE VYROBENÉ PRE KLINICKÉ SONDY.
4. Zariadenie SA PREDÁVA V NESTERILNEJ KRABICI.

 
         

5. Zariadenie patrí do triedy
 

       I°.
6.   NIE JE POVOLENÉ  používať  a inštalovať  zariadenie  odlišne  od účelu použitia , ktoré uvádza 

spoločnosť Moretti S.p.A. Moretti S.p.A. umiestňuje technickú dokumentáciu na príslušné úrady 
s cieľom preukázať zhodu zariadenia 93/42 / EHS.

 
                 

 
 

             
 

 
   

        
• Skontrolujte, či nie je zjavné poškodenie krabice alebo jej obsahu. Ak je poškodenie zrejmé, 
informujte prepravcu alebo miestneho predajcu 

               

 
      

• Odstráňte z krabice všetok voľný obal 
 

      
• Opatrne vyberte všetky komponenty z kartónu
 

      
• Skontrolujte, či obsah zodpovedá nasledujúcim komponentom:
 

       

A - Hlavová opierka
B - Doťahovacie gombíky
C - 2 vodiace pásy          
D - Jednotka vaňového 
zdvíhacieho zariadenia
E

 
- Nabíjačka na batériu     

F
 
- Batérie

G
 
- Ručný ovládač

1. Zdvihnite operadlo rovno pomocou ovládača použitého ako rukoväte 
2. Namontujte operadlo zarovnaním otvorov na operadle s výstupkami závesu na základnej 
jednotke. (obr. 1)

 
 
3.    Otáčaním operadla zasuňte čap ovládača do skrinky, aby sa zaistila poloha (pri tejto operácii sa 

vyžaduje , aby bol ovládač  úplne zatvorený . V opačnom  prípade  pripojte  batériu  k operadlu , 
stlačte tlačidlo, kým nie je ovládač v koncovej polohe) .
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Spoločnosť Moretti S.p.A. na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok vyrobený a 
obchodovaný spoločnosťou Moretti S.p.A. a patriaci do radu zdvíhacích zariadení pre pacientov 
je v súlade s európskou smernicou o zdravotníckych pomôckach (93/42 / EHS).
Spoločnosť Moretti S.p.A. zaručuje a na vlastnú zodpovednosť ručí za nasledujúce:

MONTÁŽ
Pred rozbalením krabice si overte prosím nasledovné:

Pre ľahšiu manipuláciu a skladovanie je možné operadlo oddeliť od zdvíhacieho zariadenia. Pre 
správnu montáž operadla postupujte podľa pokynov:
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A - Predná rukoväť 
B - Zadná rukoväť 

• Pre správne použitie si prečítajte nasledujúci návod 
• Venujte vždy pozornosť prítomnosti detí 
• Osoba s ťažkým fyzickým postihnutím alebo psychicky narušená osoba by nikdy nemala zostať 
vo vani bez dozoru
 

 
• Ak sacie podložky zle priľnú, sedadlo môže skĺznuť. Pred použitím vyčistite vaňu a prísavku 
 • Hneď ako dáte zdvíhacie zariadenie do vane, NEPRESÚVAJTE HO.
 • Ak sú prísavkové doštičky poškodené alebo opotrebované, vymeňte ich
 • NEPOUŽÍVAJTE vaňové zdvíhacie zariadenie bez nasadenia mäkkej podložky
 • Keď sa pohybujete vo vani alebo mimo nej a kúpete sa, seďte vždy v strede vaňového 

zdvíhacieho zariadenia a udržujte svoju váhu vycentrovanú na sedadle. 
 • Pohon zdvíhajte alebo spúšťajte iba vtedy, keď je operadlo vzpriamené a bezpečne zaistené
 • Pri pohybe zdvíhacích nožníc hrozí nebezpečenstvo poranenia. Počas montáže SA 

NEDOTÝKAJTE priestoru medzi zdvíhacími nožnicami 
 • Vaňové zdvíhacie zariadenie musí byť neprístupné pre deti a zvieratá
 • Používajte iba nabíjačku dodanú so zdvíhacím zariadením
 • Nabíjačka na batérie sa smie používať iba mimo kúpeľne v suchom prostredí
 • NEPRIPÁJAJTE nabíjačku batérií k zdrojom energie, kým k nej nie je správne pripojená 

jednotka batérií 
 • Batériu NEUMIESTŇUJTE do blízkosti horúcich, iskriacich alebo horiacich predmetov
 • Pred prepravou zdvíhacieho zariadenia vždy odpojte batériu
 • Batérie sú nabíjateľné a vymeniteľné, avšak vymeniť ich môže iba kvalifikovaný personál. 

Nepokúšajte sa ich sami otvárať alebo vymieňať. Použité batérie musia byť zlikvidované 
správnym spôsobom
 

 
 • Opravy smú vykonávať iba autorizovaní odborníci alebo výrobca
 • Pohon nie je určený na použitie pod hladinou vody. Aby nedošlo k nebezpečenstvu alebo 
poškodeniu, nepoužívajte vaňový zdvihák, keď je pohon ponorený vo vode 

 • NEPOUŽÍVAJTE poškodený alebo opotrebovaný vaňový zdvihák
 • Vaňový zdvihák NEPREŤAŽUJTE. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu zraneniu
 • Výdrž zdvihu je určená mierou opotrebovania alebo zlomením nenahraditeľných častí
 

• Skontrolujte správnu montáž prístroja, najmä skontrolujte, či je operadlo správne zaistené na
základni jednotky a či je opierka hlavy riadne fixovaná blokom.
 

 
• Skontrolujte opotrebovanie mechanických častí, pokiaľ je zaručená bezpečnosť osôb a vecí.    

 
• Skontrolujte stav prísaviek a ich priľnavosť k vani

 

Obr.1
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POZOR

PRED POUŽITÍM



SLOVENSKY 6

Pantone 7452C 
Pantone 431C 

Pantone 7452C 
Pantone 431C 

VAROVANIE!
• Batéria musí byť pred prvým použitím nabitá najmenej 8 hodín.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
• Navrhujeme nabíjať ich po každom použití	 	 	 	 	 	 	 	

1. Vaňový zdvihák vždy inštalujte do vani v dvoch častiach: operadlo a podstavec. 
2. Sklopte bočné krídla na sedadlo. 

3. Umiestnite vaňový zdvihák do vane, ako je to znázornené na obr. 2 (pozdĺžny smer 
vaňového zdviháku nainštalujte rovnobežne s pozdĺžnym smerom vane).

 
 
4. Zariadenie zafixujte stlačením štyroch prísaviek. 

5. Pred každým použitím sa uistite, že: 
 a. Vaňa je čistá a bez nečistôt. Skontrolujte, či je prísavka správne prilepená. Prísavky nebudú 
priliehať k nekĺzavým povrchom alebo povrchom s textúrou. Určite sa takýmto povrchom 
vyhýbajte

               
                 
         
 b. Za vaňovým zdvihákom nechajte dostatočný priestor na sklopenie operadla. Dbajte na to, aby 
kúpeľu nebránili žiadne prekážky, ako napríklad vodovodné kohútiky, prepady a misky na mydlo

              
                
 c. Upevnite vodiace popruhy - tam, kde sú k dispozícii tyče na uchopenie vane. Ak vodiace pásy 
nie sú správne pripevnené k uchopovacím tyčiam vane, môže sa poškodiť zdvihák vane.

                  
               (Obr.3)

6. Pri montáži operadla postupujte podľa pokynov v časti "MONTÁŽ"
7.  
 

Uistite  sa, že je pohon  v najkratšej  polohe . Otáčaním  ovládača  nastavte  operadlo  do 
konečnej naklonenej polohy , ako je to znázornené na obr .4, a zafixujte  hriadeľ  valca  do 
skrinky ovládača

       
   

Obr.2

Obr.3
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AKO POUŽÍVAŤ ZARIADENIE

Inštalácia vaňového zdvíhacieho zariadenia
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8. Vyrovnajte a zasuňte batériu na miesto pre batériu, umiestnené na operadle, ako je to 
znázornené na obr. 5, aby sa batéria pripojila. Nadvihnite sponu na spodnej časti batérie a 
potiahnite ju smerom von z priestoru pre batérie, ak ju chcete odpojiť.

  
 
 

A - Batérie
B - Priehradka na batérie

VAROVANIE!
• Nepripájajte batérie k vaňovému zdviháku, kým nie je zložený a nastavený do naklonenej polohy vo 
vani
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
• Batéria MUSÍ byť pred použitím úplne nabitá	 	 	 	 	 	 	 	 	

VAROVANIE!
• Pred použitím vaňového zdviháku zvážte, ako je možné v prípade potreby požiadať o pomoc	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
• Požiadajte o radu kvalifikovanú osobu, napríklad ergoterapeuta	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1. Zdvihnite vaňový zdvihák, kým sedadlo nedosiahne okraje vane 

2. Sadnite si smerom von, posaďte sa na bočný panel vaňového zdviháku a potom prejdite do 
oblasti sedadla

 

3.

 

Pomaly zdvíhajte nohy osobitne do vane a dajte sa do stredovej časti sedadla                                 
4. Tvár smerujte dopredu a nohy a chodidlá majte vystreté. Keď je zdvihák v prevádzke, majte ruky 
vždy vzdialené od sedadla, sklopných bočných panelov a mechanizmu.

 
 

5. Sklopte zdvihák vane, aby sa umožnilo čiastočné ponorenie
 

6. Pri vystupovaní z vane sa riaďte opačným postupom
 

Obr.4

Obr.5
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Správna poloha sedu
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POZNÁMKA v prípade zakúpenia otočného podstavca (RP901), nasaďte ho na sedadlo 
posuvným plieškom smerom von z vane. Otočnú jednotku použite ako pomôcku na vstup a 
výstup z vane

1. Skontrolujte, či sú správne vložené a funkčné batérie
 

2. Stlačením tlačidla DOWN/DOLE zdvihák znížite a tlačidlom UP/HORE zdvihák zvýšite. Ak 
chcete operadlo sklopiť viac,  keď je sedadlo v dolnej polohe, naďalej stláčajte tlačidlo DOWN. 
Po dosiahnutí požadovaného uhla uvoľnite tlačidlo.

 
 
 

3. Ak chcete operadlo zdvihnúť, stlačte tlačidlo UP/HORE. Pokračujte v stláčaní tlačidla UP/HORE, 
aby ste zdvihli sedadlo do pôvodnej polohy zarovnané s okrajmi vane

 
 

1.  Indikátor zníženia
2. Tlačidlo  núdzového 
zastavenia STOP 
3. "Down" / DOLE
4. "Up" / HORE
5. STOP 
6. Prísavka

1. Nechajte vodu vytiecť z vane 
2. Vaňový zdvihák vždy odstráňte z vane v dvoch častiach: operadlo a podstavec. Opatrne 

sklopte operadlo, kým sa nedotkne sedadla, aby ste odomkli ovládač zo skrinky
 

 
 3. Opäť ho rovno zdvihnite a môžete ho odobrať

 4. Sklopte bočné krídla na sedadlo
 5. Zdvihnite vaňový zdvihák pomocou prednej rukoväte a potiahnutím uvoľnite predné prísavky. 

Opatrne sklopte zdvihák za prednú rukoväť. NEUVOĽŇUJTE PÁS Z TEJTO rukoväte.  
 
 
6. Zdvihnite zadnú stranu vaňového zdviháku potiahnutím za zadnú rukoväť.

 
7. Potom dvoma rukami zdvihnite vaňový zdvihák z vane.

 

Obr.6
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Použitie ručného ovládača

POZNÁMKA
Ručný  ovládač , s ktorým  je možné  manipulovať , je možné  pripevniť  na hladký  povrch  pomocou 
prísaviek umiestnených pod ním. Pre uvoľnenie stačí potiahnuť okraj alebo bočný popruh prísaviek. 
Ručný ovládač  má zabudovanú  bezpečnostnú  funkciu . Ak batéria  nemá dostatočný  výkon na to, 
aby sa sklopil a potom zdvihol vaňový zdvihák, prístroj  neklesne. Na ručnom ovládači  bude blikať 
červená  výstražná  kontrolka , ktorá signalizuje  nízku kapacitu  batérie , ak používateľ  stlačí tlačidlo 
nadol alebo nahor.

 ZNÚDZOVÉ ASTAVENIE
Ak tlačidlá  ručného ovládača  nereagujú, ak  je  potrebné  zdvihnutie   zdviháku zastaviť,  stlačte  
tlačidlo núdzového zastavenia na  ručnom ovládači.  Rozsvieti  sa  červená  LED  dióda  a   vaňový 
zdvihák sa okamžite zastaví. Ak chcete zdvihák   ovládať,  opätovným  stlačením  tohto  tlačidla  ho

 uvoľníte

Demontáž vaňového zdviháku z vane
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VAROVANIE!
• Pri nabíjaní vždy používajte zásuvku mimo kúpeľne a nabíjajte v 
suchom prostredí
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
• Batérie sú nabíjateľné a vymeniteľné	 	 	 	 	 	
• Likvidácia batérie: dodržiavajte miestne predpisy	 	 	 	 	 	 	 	 	

1. Vyberte batériu z vaňového zdviháku 
2.       
     

Zapojte nabíjačku do nabíjacej zásuvky na 
batérií,  Obr.7
3. Pripojte nabíjačku k vhodnému zdroju napájania         
      (220 VAC/50 Hz) 

• V prípade novej batérie nesmie byť prvé nabitie kratšie ako 8 hodín 
• Batériu nabite čo najskôr po každom použití. NENABÍJAJTE ju dlhšie ako 24 hodín 
• Ak batériu nepoužívate, odpojte ju z vaňového zdviháku. Skladujte ju na chladnom a suchom 
mieste
 

• Používajte iba nabíjačku batérie, ktorá sa dodáva s vaňovým zdvihákom.
 

• Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, nabíjajte ju aspoň raz mesačne, ak zariadenie dlhšiu dobu 
nepoužívate

 
 

Všetky zariadenia Moretti sú starostlivo skontrolované a po uvedení na trh sú označené značkou CE. Z 
dôvodu bezpečnosti  pacienta  a lekára odporúčame , aby bol výrobok raz ročne skontrolovaný , aby sa 
potvrdila  jeho vhodnosť . Skontrolujte  najmä podstavec  jednotky , zdvíhacie  zariadenie  a jeho závesy, 
ovládacie prvky, bezpečnostné  zariadenie, zariadenie na podporu osôb a každú skúšku, ktorá by mala 
byť užitočná . Každá kontrola  by mala obsahovať  skúšky  s maximálnym  nabitím . V prípade  opravy  je 
možné použiť iba originálne náhradné diely. 

• Po použití sa odporúča vaňový zdvihák vyčistiť (teplou vodou), aby sa udržal jeho dobrý 
hygienický stav a zabránilo sa hromadeniu nečistôt, ktoré môžu spôsobovať nepríjemnosti.

 
 

• Neponárajte pohon
 

• Nepoužívajte čistiace prostriedky s kyselinou octovou
 

• Poťah je možné vyčistiť v práčke na 60 °
 

• Nežehlite
 

• Nesušte v sušičke
 

 

Obr.7
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Znovunabitie batérie

Pri nabíjaní batérie postupujte podľa nasledujúcich 
pokynov:

POZNÁMKA

ÚDRŽBA

ČISTENIE

VŠEOBECNÉ VAROVANIA
Nepoužívajte  výrobok  na účely , ktoré  nie sú uvedené  v tomto  návode . Spoločnosť  Moretti  Spa 
odmieta  všetku  zodpovednosť  za akékoľvek  dôsledky  vyplývajúce  z nesprávneho  použitia  tohto 
produktu  a z neoprávnených  zmien na ráme produktu . Výrobca  môže zariadenie  alebo návod na 
obsluhu upraviť bez predchádzajúceho upozornenia.
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POKYNY NA ZNEŠKODNENIE, POŽADOVANÉ SMERNICOU 2002/96/EC:

 ZAOBCHÁDZANIE S VYBITÝMI BATÉRIAMI (Smernica 2006/66/EC):

Main loss power

1.  Batéria nie je správne 
nainštalovaná
2. Batéria je vybitá
3. Kontakty  sú špinavé         
4. Bolo stlačené tlačidlo 
núdzového zastavenia         
5. Kábel je poškodený

1.  Znova vložte batériu                
2. Znovu nabite batériu
3. Vyčistite kontakty
4. Opätovným stlačením tlačidla 
núdzového zastavenia ho uvoľníte                                         
5. Kontaktujte predajcu kvôli 
výmene kábla 

1.  Slabá batéria. Je aktivovaná 
chrana nízkeho napätia.
2. Vyžadujú sa vnútorné opravy

1.  Batériu znovu nabíjajte najmenej 8 
hodín                                                        
2. Kontaktujte predajcu kvôli servisu

1.  Zaťaženie je nadmerné
2. Vyžadujú sa vnútorné opravy

1.  Skontrolujte, či nie je prekročená 
maximálna nosnosť                                  
2. Kontaktujte predajcu kvôli servisu

1.  Vyžadujú sa vnútorné opravy     
2.  Chybná batéria

1.  Kontaktujte predajcu kvôli servisu.
2. Vymeňte batériu

1.  Prísavky sú staré 
alebo poškodené

1.  Vymeňte prísavky

A - Výška  sedu 
 (min.65mm/ max. 422mm)
B - Celková výška s chrbtovou opierkou 
 (min.720mm/ max.1034mm)
C - Šírka sedu   
 (422mm  bez krídel/  700mm   s krídlami)     
D - Hĺbka sedu   (462mm)
E - Šírka chrbtovej opierky   (397mm)
F - Výška chrbtovej opierky   (545mm)
G - Celková dĺžka   (610mm)
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LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ A ELEKTRONICKÝCH KOMPONENTOV

Na konci svojej životnosti  nesmie byť výrobok zlikvidovaný  spolu s bežným komunálnym  odpadom. Musí 
sa doručiť do komunálneho zberného strediska alebo k predajcovi, ktorý poskytuje túto službu. Likvidácia 
triedeného  odpadu  znižuje  environmentálne  a zdravotné  dôsledky  nesprávnej  likvidácie  a umožňuje 
recykláciu jeho materiálov, čo vedie k úsporám energie a zdrojov. Na zdôraznenie požiadavky na triedenú 
likvidáciu elektromedicínskeho zariadenia je výrobok označený symbolom s priehradkou.

Tento  symbol  označuje , že s batériami  by nemalo  byť  zaobchádzané  ako  s bežným  domovým 
odpadom . Batérie  musia  byť  zlikvidované  správnym  spôsobom ; predchádza  sa tým  možným 
následkom nesprávneho dopadu na životné prostredie a zdravie. Recyklácia pomáha šetriť prírodné 
zdroje . Vybité  batérie  odovzdajte  príslušnému  recyklačnému  stredisku . Podrobnejšie  informácie 
týkajúce  sa likvidácie  vybitých  batérií  alebo  samotného  produktu  vám  poskytne  obec , miestna 
služba likvidácie odpadu alebo predajca, od ktorého ste prístroj zakúpili.

PROBLÉM PRAVDEPODOBNÁ PRÍČINA RIEŠENIE

Žiadny  zvuk  motora  / 
vaňový zdvihák sa nehýbe

Svieti červené svetlo.        
Vaňový zdvihák je možné 
zdvihnúť, ale nie spustiť

Zdvihák sa zastaví pri 
zdvíhaní

Batériu nie je možné 
dobiť

Vaňový zdvihák sa šmýka

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozmery
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 POZNÁMKA Max. uhol sklonu operadla 40 ° / hrúbka podložky 3 
mm

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

 136kg
 14kg

 8.5kg
 5kg

 0.5kg
 17kg

 4.8A (12V DC)
 Ni-MH/14.4/1300mAh

 10A/250V
     5Potrebná sila na použitie ručného ovládača N

AC/DC adaptér (používajte iba originálny adaptér)    Model: MR101
 Vstup: 100-240 Vac 50-60 Hz (0.2A)
 Výstup:  17.6V  DC  170  mA

 Ručný ovládač: IP67
 Pohon: IP66

  <45dB(A)
 Max 10%= jedno kúpanie/15min.

 10°-40°C
 860-106hpa (12.5-15.4psi)

 
 

v suchu (až 95% bez kondenzácie) a vo 
vetranom priestranstve -20°C-60°C

Materiál  PVC a polyester: protišmyková podložka
 IEC EN60601-1

 EN ISO 10535

1.  Vaňový zdvihák je v súlade s EN 60601-1-2
2. Vaňový zdvihák by sa nemal používať v susedstve iného zariadenia alebo by nemal byť 
uskladňovaný spolu s ním

 

3. Vaňový zdvihák je vhodný na použitie vo všetkých prevádzkach, vrátane domácich prevádzok a 
zariadení priamo pripojených k verejnej nízkonapäťovej elektrickej sieti, ktorá zásobuje budovu 
používanú na domáce účely.

 
  
 

4. Mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia (vysielače) môžu ovplyvňovať vaňový zdvihák. 
Používateľ však môže pomôcť zabrániť elektromagnetickému rušeniu dodržaním vzdialenosti 
odporúčanej v technickom popise.
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Podporovaná váha
Celková váha (vrátane ovládača)
Hmotnosť sedačky
Hmotnosť chrbtovej opierky
Hmotnosť ovládača
Celková váha vrátane balenia
Životnosť batérie
Batéria
Poistka batérie a ovládacieho panela

Ochrana prostredia

Úroveň hluku
Aktívny cyklus aktuátora
Prevádzková teplota prostredia
Hydrostatický tlak
Skladovanie

Smernice

POKYNY O EMC

TECHNICKÝ POPIS TÝKAJÚCI SA ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITY

Pokyny a vyhlásenie výrobcu - elektromagnetické emisie
Vaňový  zdvihák  s modelom  č. A903  je  určený  na  použitie  v elektromagnetickom  prostredí 
špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo používateľ vyššie uvedeného produktu by sa mal ubezpečiť, že 
sa používa v takomto prostredí.
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TEST EMISIÍ

RF emisie CISPR 11/
EN 550011

Skupina 1

RF emisie  CISPR 11
/EN 550011

Trieda B

Emisie IEC61000-3-2
/EN 61000-3-2 Trieda A

Kolísanie napätia / 
emisie blikania      
IEC 61000-3-2/
EN61000-3-3

Vyhovuje 

Test imunity 
IEC/EN 60601 
ÚROVEŇ TESTU

Elektrostatický 
výboj (ESD) IEC 
61000-4-2

+/-6KV kontakt         
+/-8KV vzduch

+/-6KV 
kontakt

Elektrický rýchly 
prechod / 
prasknutie       
IEC61000-4-4

+/-2KV 
+pre napájacie vedenia /-1

KV 

+/-2KV pre 
napájacie 
vedenia

Prepätie IEC 
61000-4-5

+/-1KV pre L-N  
+/-2KV +/-1KV pre L-N

Pokles napätia a 
prerušenie IEC 
61000-4-11

<5% UT(>95% 
vsadený  do UT) 
pre 0.5 cyklu
40%UT (60% vsadený 
do UT) pre  5 cyklov
<5% UT (>95% 
vsadený do UT) 
pre 5 cyklov

<5% UT 
(>95% vsadený 
do UT) pre 0.5 
cyklu
<5% UT 
(>95% vsadený 
do UT) pre 5 
cyklov

 
IEC61000-4-8

3 A/m

N/A Neobsahuje 
komponenty 
citlivé na 
magnetické pole

 -POZNÁMKA  UT je sieťové napätie pred aplikáciou testovacej úrovne.
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SÚLAD ELEKTROMAGNETICKÉ 
PROSTREDIE - POPIS

Výrobok využíva energiu RF iba pre svoju vnútornú 
funkciu. Preto sú jeho RF emisie veľmi nízke a je 
nepravdepodobné, že by spôsobovali rušenie blízkych 
elektronických zariadení. RS900 je vhodný pre 
použitie vo všetkých prevádzkach a v tých, ktoré sú 
priamo pripojené k verejnej nízkonapäťovej napájacej 
sieti, ktorá napája budovu používanú pre domáce 
účely

Usmernenie a vyhlásenie výrobcu - elektromagnetická imunita
Vaňový  zdvihák  RS900 je určený na použitie  v elektromagnetickom  prostredí  špecifikovanom  nižšie. 
Zákazník  alebo  užívateľ  vyššie  uvedeného  produktu  by mal  zabezpečiť , aby  sa používal  v takom 
prostredí.

Úroveň súladu Elektromagnetické prostredie
 

-
určenie  

pre  vstupné  /  výstupné 
vedenia

pre vedenie k zemi

Výkonové 
frekvenčné 
magnetické pole

RS900 je vhodný na použitie vo 
všetkých prevádzkach vrátane 
domácich prevádzok a zariadení 
priamo pripojených k verejnej 
nízkonapäťovej napájacej sieti, ktorá 
napája budovy používané na 
domáce účely.
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Test imunity 
IEC/EN 60601-1-2 
Úroveň testu

Vedenie RF IEC 
61000-4-6

Vyžarované RF 
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150KHZ 
do 80Mhz

3V/m
80Mhz do 2.5Ghz

3Vrms

3V/m, 10V/m

d = 1.2 √P
d = 1.2 √P 80 MHz a 80 MHzù
d = 2.3 800 √ MHz a 2.5 GHz

POZNÁMKA 1 - pri 800 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah
POZNÁMKA 2 - tieto pokyny sa nemusia uplatňovať vo všetkých situáciách. Šírenie 
elektromagnetického žiarenia je ovplyvnené absorpciou a odrazom od štruktúry, predmetov a osôb.
POZNÁMKA  3 - intenzitu  poľa  z pevných  vysielačov , ako  sú základňové  stanice  pre  rádiové            
(mobilné / bezdrôtové) telefóny a pozemné mobilné rádiá, amatérske rádiá, rozhlasové vysielanie v 
pásmach AM a FM, nemožno teoreticky presne predpovedať.

 

POZNÁMKA  4 - vo frekvenčnom  rozsahu  150 kHz až 80 MHz by intenzita  poľa mala byť menšia 
ako 3 V / m.
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Pokyny a vyhlásenie výrobcu - elektromagnetická imunita
Vaňový zdvihák RS900 je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. 
Zákazník alebo užívateľ vyššie uvedeného produktu by mal zabezpečiť, aby sa používal v takom prostredí.

Úroveň súladu Elektromagnetické prostredie - určenie

Prenosné  a mobilné  vysokofrekvenčné 
komunikačné  zariadenia  by  sa  nemali 
používať  v blízkosti  akejkoľvek  časti vyššie 
uvedených modelov, vrátane káblov, ako je 
odporúčaná  separačná  vzdialenosť 
vypočítaná  z rovnice  platnej  pre frekvenciu 
vysielača.

Odporúčaná rozstupová vzdialenosť:

Kde P je maximálny výstupný výkon 
vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu 
vysielača ad je odporúčaná rozstupová 
vzdialenosť v metroch. (m) Intenzita poľa z 
pevných RF vysielačov určená podľa 
elektromagnetického prieskumu miesta (
POZNÁMKA 3) by mala byť nižšia ako 
úroveň zhody v každom frekvenčnom 
rozsahu. (POZNÁMKA 4). V blízkosti 
zariadenia označeného symbolom sa 
môže rušiť:

Na hodnotenie elektromagnetického prostredia v dôsledku zabudovaného RF vysielača by sa malo 
zvážiť elektromagnetické zisťovanie miesta. Ak nameraná intenzita poľa v mieste, kde sa používajú 
vyššie uvedené modely, prekračuje  vyššie uvedenú príslušnú úroveň zhody RF, mali by sa vyššie 
uvedené  modely  skontrolovať , aby sa overila  normálna  prevádzka . Ak spozorujete  abnormálny 
výkon, môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, napríklad zmena orientácie alebo premiestnenie vyššie 
uvedených modelov.

Odporúčaná separačná vzdialenosť medzi prenosným a mobilným vysokofrekvenčným 
komunikačným zariadením a vaňovým zdvihákom  RS900.

Vaňový zdvihák RS900 je určený na použitie v elektromagnetickom  prostredí, v ktorom sú riadené 
vyžarované  vysokofrekvenčné  rušenia . Mobilné  vysokofrekvenčné  komunikačné  zariadenia               
(vysielače ) môžu  ovplyvňovať  vaňový  zdvihák . Zákazník  alebo  používateľ  vyššie  uvedeného 
produktu však môže zabrániť
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150 KHz do 80
MHz d=1.2P

80MHz do 800
MHz d=1.2P

800MHz do 2.5 
GHz d=2.3 P

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

POZNÁMKA 1
  

-  pri 800 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah
POZNÁMKA 2

  
- tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Na šírenie elektromagnetického 

žiarenia má vplyv absorpcia a odraz od štruktúry, predmetov a osôb.
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Distribútor:

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

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

elektromagnetickému  rušeniu  udržaním  minimálnej  vzdialenosti  medzi  prenosným  a mobilným 
vysokofrekvenčným  komunikačným  zariadením  (vysielačom ) a vaňovým  zdvihákom , ako  sa 
odporúča nižšie, v súlade s maximálnym výstupným výkonom komunikačného zariadenia. .

Menovitý maximálny 
výstupný     
výkon vysielača W.

Separačná vzdialenosť podľa frekvencie vysielača m

Pre vysielač  s maximálnym  výstupným  výkonom, ktorý nie je uvedený  vyššie, možno odporúčanú 
vzdialenosť  d v metroch (m) odhadnúť  pomocou rovnice platnej pre frekvenciu  vysielača, kde P je 
maximálny výstupný výkon vysielača vo wattoch. (W) podľa výrobcu vysielača.

NÁHRADNÉ DIELY / PRÍSLUŠENSTVO
Pokiaľ ide o náhradné diely, nájdete ich v hlavnom katalógu spoločnosti Moretti.



SLOVENSKY15

Pantone 7452C 
Pantone 431C 

Pantone 7452C 
Pantone 431C 
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ZÁRUKA

Na výrobky Moretti sa poskytuje záruka na chyby materiálu alebo výroby po dobu 2 rokov od 
dátumu  nákupu , s výnimkou  možného  vylúčenia  alebo  obmedzenia  nasledovne .             
Záruka  sa neuplatní  v prípade , že dôjde  k škodám  spôsobeným  nesprávnym  použitím , 
zneužitím  alebo zmenami , a záruka  nebude  platná, ak nebudú  presne dodržané  pokyny  na 
použitie. Správne zamýšľané použitie je uvedené v tejto príručke.

Spoločnosť Moretti nie je zodpovedná za následné škody, zranenia osôb alebo čokoľvek 
spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nesprávnym použitím zariadenia.

Spoločnosť  Moretti  neručí  za škody  spôsobené  nasledovným  stavom : prírodná  katastrofa , 
neoprávnená  údržba  alebo  opravy , chyby  spôsobené  problémami  s dodávkou  elektriny , 
použitím  náhradných  dielov , na  ktoré  sa  nevzťahuje  záruka  firmy  Moretti , nesprávnym 
použitím , neautorizovanými  úpravami , poškodením  zásielky  (odlišné  od originálnej  zásielky 
Moretti) alebo v prípade nedostatočnej údržby uvedenej v príručke.

ZÁRUKA NA NABÍJACIE BATÉRIE (AK JE SÚČASŤOU)
Na originálne a nabíjateľné batérie sa vzťahuje 90-denná záruka na chyby a 6-mesačná 
záruka na chyby výroby alebo v súlade s požiadavkami zákona.
Ak sa nabité batérie nebudú používať dlhšie ako 3 mesiace, záruka zaniká.
Ak sa vybité batérie nebudú používať dlhšie ako 3 dni, záruka zaniká.

OPRAVA
Záručná oprava
Ak produkt spoločnosti Moretti vykazuje chyby materiálu alebo výroby počas záručnej doby, 
spoločnosť Moretti odhadne spolu so zákazníkom, či je možné chybu pokryť zárukou. 
Spoločnosť Moretti mohla podľa svojho nespochybniteľného uváženia položku opraviť alebo 
vymeniť u predajcu Moretti alebo na vlastnej základni. Pokiaľ je oprava krytá zo záruky, 
môžu byť spoločnosti Moretti účtované mzdové náklady. Oprava alebo výmena nerozširuje 
záruku.

Oprava na ktorú sa nevzťahuje záruka
Produkt bez uplatnenia záruky je možné vrátiť po autorizácii spoločnosti Moretti. Mzdové a 
prepravné náklady na vaňový zdvihák po ukončení záruky hradí zákazník alebo predajca. 
Na opravy je poskytovaná záruka 6 mesiacov od prijatia tovaru.

Nezávadné zariadenie
Zákazník bude informovaný, ak po návrate a kontrole prístroja Moretti vyhlási, že prístroj nie 
je chybný. V takom prípade bude tovar zaslaný späť zákazníkovi, prepravné náklady zaplatí 
zákazník.

Náhradné diely
Na originálne náhradné diely Moretti sa poskytuje záruka 6 mesiacov od dátumu prijatia.
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Produkt ____________________________________________________

 _Dátum predaja  _____________________________________________ 

  Distribútor  __________________________________________________

Adresa_______________________________  _______________________

 Meno zákazníka_____________________________________________

 

--------------------------------------------------------------------------------

   MORETTI S.P.A. 

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11 

www.morettispa.com     email: info@morettispa.com

MADE IN TAIWAN

Pantone 7452C
Pantone 431C

Pantone 7452C
Pantone 431C
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ZÁRUČNÝ LIST

VÝNIMOČNÉ USTANOVENIA
Spoločnosť Moretti neponúka žiadne ďalšie vyhlásenia, záruky ani podmienky, explicitné ani 
implicitné, vrátane možných vyhlásení, záruk alebo podmienok obchodovateľnosti , vhodnosti 
na konkrétny účel, neporušenia a nezasahovania , okrem výslovne uvedených v tejto záruke. 
Spoločnosť  Moretti  nezaručuje  nepretržité  a bezchybné  použitie . Trvanie  možných 
implicitných  záruk , ktoré  je možné  stanoviť  podľa  zákona , je limitované  dobou  záruky  v 
medziach zákona. Niektoré štáty alebo krajiny neumožňujú obmedziť implicitnú záruku alebo 
vylúčenie  alebo  obmedzenie  náhodných  škôd . V takýchto  krajinách  sa niektoré  z týchto 
vylúčení  alebo  obmedzení  nemusia  na  používateľa  vzťahovať . Táto  záruka  môže  byť 
zmenená bez predchádzajúceho upozornenia.



Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com
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