
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Oxford Advance 

 
Mobilný zdvihák pacientov 

 
Prípustné prevádzkové zaťaženie: 

155 kg / 340 lb 

 Návod na použitie 
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Úvod 

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, 
 

veľmi nás teší, že ste se rozhodli pre zakúpenie kvalitného výrobku firmy SUNRISE MEDICAL. Tento návod na použitie 

prináša mnohé tipy a nápady, takže Vaše zdvíhacie zariadenie bude Vaším dôverným a spoľahlivým partnerom. 
Pojem VZŤAH k ZÁKAZNÍKOVI je pre nás dôležitý: Chceme, aby ste boli „v obraze“ o aktuálnom vývoji v Sunrise Medical. 

Vzťah k zákazníkovi ale tiež znamená: Plynulé, pokiaľ možno nebyrokratické vybavovanie či sa jedná o náhradné diely, 
súčasti příslušenstva, alebo len o otázky týkajúce se Vášho zdvíhacieho zariadenia. 

Priali by sme si, aby ste s nami boli spokojní. Sunrise Medical pracuje neustále na ďalšom vývoji svojich výrobkov. Môže 

preto dôjsť k zmenám rozsahu dodávok, pokiaľ sa to týka formy, techniky alebo vybavenia. Z údajov a obrázkov v tomto 
návode na použitie nemôžu preto byť odvodzované žiadne nároky. 

SUNRISE MEDICAL je držiteľom certifikátu ISO-9001, ktorý zaručuje kvalitu našich výrobkov na všetkých stupňoch, od 
vývoja až k výrobe. 

Ak máte otázky týkajúce sa použitia, údržby alebo bezpečnosti Vášho zdvíhacieho zariadenia, obráťte sa prosím písomne, 

alebo telefonicky na zákaznícky servis SUNRISE MEDICAL.  
 

Letmo SK, s. r. o. 
Mládežnícka 8 

974 04 Banská Bystrica 

 
Tel.: 0800 194 984 (bezplatná linka) 

 

 
Výrobné číslo:  

 
 

………………………………………………… ……………………………………….. 

             dátum odovzdania                  razítko a podpis predajcu    
 

Vaše názory, požiadavky, pripomienky… 

Vážený zákazník, 

 

v rámci zvyšovania Vašej spokojnosti sa snažíme vyvíjať maximálne úsilie na skvalitňovanie našich služieb. Napriek tomu 
sa môže stať, že Vaše požiadavky nemusia byť vždy splnené podľa Vašich predstáv. Zaujíma nás preto Váš názor, nápad 

alebo pripomienka k práci našich zamestnancov. Všetko čo by ste mi radi osobne povedali, napíšte prosím priamo na moju 
e-mailovu adresu konatel@letmo.sk. 

Všetky kladné i záporné ohlasy a postrehy sú pre mňa dôležité a podnetné. 

 
Ďakujem Vám          Miroslav Zeman 
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Zdvihák pacientov Oxford/Hoyer Advance 

 

ZDVIHÁK PACIENTOV OXFORD/HOYER ADVANCE (PRIPRAVENÝ NA PREVÁDZKU) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ZDVIHÁK PACIENTOV OXFORD/HOYER ADVANCE V ZLOŽENEJ POLOHE 
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Informácie o zdviháku 

Prehlásenie o použití v súlade s určením 
 

Zdvihák pacientov slúži na premiestňovanie osôb z jedného miesta na druhé (napr. premiestnenie z postele do vozíka). 

Premiestňovanie pacientov v závese na akúkoľvek vzdialenosť sa nedoporučuje. 

Zdvihák pacientov Oxford/Hoyer Advance sa dodáva v dvoch verziách: na hydraulický alebo elektrický pohon. V tejto 

príručke sú opísané oba typy zdvihákov Advance. Každý zdvihák Advance je pred expedíciou kompletne zmontovaný, 

vyskúšaný pod zaťažením a vybavený certifikátom. 

Obal je zostavený z pevnej, vhodne tvarovanej krabice pre bezpečnú prepravu zdviháka a používa sa tak pre export,        

ako aj pre tuzemský trh, aby bola zaistená jeho bezpečná preprava. S každým zdvihákom sú doručené i príslušné 

dokumenty v priloženej obálke, ktoré by sa mali starostlivo uschovať pre neskoršie použitie. 

• ZÁRUČNÝ LIST PREDAJCU • UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 

  

 

 

Zdvihák Oxford/Hoyer Advance je vhodný pre nasledujúce KATEGÓRIE zdvíhania v rámci pracovných parametrov 

zdviháka, ktoré sú uvedené v TECHNICKÝCH ÚDAJOCH. 

Kategória A – Vozík 

Kategória B – Posteľ 

Kategória C – Kúpelňa (v závislosti na nastavení) 

Kategória D – Toaleta/sedačka do sprchy 

Kategória E – Podlaha 

Kategória F – Otáčanie o 90° 

Zdvihák Oxford/Hoyer Advance je vhodný pre pacientov v SEDIACEJ, SEDIACEJ/LEŽIACEJ a LEŽIACEJ polohe. Pre tento 

prístroj sú vhodné následujúce závesy: 

Záves Oxford/Hoyer Quick fit 

Kompletný chrbtový záves Oxford/Hoyer 

Záves Oxford/Hoyer Quick fit deluxe 
Sedací záves Oxford/Hoyer, dlhý 

Záves Oxford/Hoyer pre prístup 

 
 
Značka CE: 

Zdvihák Oxford/Hoyer Advance je označený značkou CE a vyhovuje nasledujúcim smerniciam EÚ: 
• Smernica pre zdravotnícke prostriedky (93/42/EEC) 

• Smernica EMC (89/336/EEC) (o elektromagnetickej zlúčiteľnosti) 
• Smernica o nízkom napätí (73/23/EEC) 
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Montáž a uvedenie do prevádzky 

 

Obsah krabice 

Krabicu postavte na voľnú pracovnú plochu a opatrne ju otvorte. Krabica obsahuje nasledujúce diely: 

• ZDVIHÁK OXFORD/HOYER ADVANCE 

• OBÁLKU S DOKUMENTAMI 

• MANUÁLNY OVLÁDAČ (len elektrické prevedenie) 
• JEDNOTKU PRE BATÉRIE (len elektrické prevedenie) 

• KÁBEL K NABÍJAČKE (len elektrické prevedenie) 
• HYDRAULICKÚ JEDNOTKU (len hydraulické prevedenie) 

 

Bezpečnostné upozornenie - Zdvihák Oxford/Hoyer Advance je ťažký a musí sa zdvíhať opatrne. Za účelom vybratia 
zdviháka z krabice požiadajte niekoho o spoluprácu. 

 
Pokyny na montáž 

1. Vyberte všetky diely z krabice a položte ich na podlahu a dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu povrchu prístroja. 

Zdvihák Advance vyberte opatrne z krabice. Zdvihák postavte na stojato. 

 

2. Podvozok a skupinu stĺpov uvoľnite tak, že pridržiavací remeň oddelíte od koliesok. Remeň sa zasunie do hornej časti 

stĺpu. 

 
 

3. Zdvihák Advance položte naplocho na zem (uistite sa, že zadné kolieska sú zablokované). 
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4. Skupinu stĺpov postavte do vzpriamenej polohy (uchopte ich za horný koniec posuvnej rukoväte) a stĺp spusťte dole 

do uchytenia stĺpu (1), zaisťovacie gombíky(2) pevne utiahnite a povoľte zaistenie klapky (3). 

BEZPEČNOSTNÝ POKYN – Nebezpečie stlačenia: Ak stĺp vkládate do uchytenia stĺpu, prsty držte 

z dosahu konca stĺpu. Zaisťovací gombík stĺpu pevne utiahnite a povoľte zablokované zadné 
otočné kolieska. 

 

5. Ramena podvozku úplne roztiahnite. UISTITE SA, že zaisťovací gombík podvozku je do základne podvozku 

zaklapnutý tak, aby bol v jednej rovine a aby sa ramená nepohybovali. Ramená je možné potom prestavovať len 

pomocou nožného pedálu na zadnej strane podstavca. 

 

6. Rozperný strmeň uvoľnite z držiaku. Zdvihák je teraz pripravený na prevádzku. 

 

 

Demontáž 

 

1. Stĺp spustíte do najnižšej polohy a rozperný strmeň potom umiestnite do držiaka oporného strmeňa. 
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2. Povoľte zaistenie podvozku (vytiahnite ho zo základne podvozku) a ramená podvozku prisuňte blízko k sebe. 

 

3. Povoľte zaisťovacie gombíky stĺpu (2 – nevyšrúbujte ich úplne), skupinu stĺpov/výložníkov zodvihnite (3) a odložte ju 

opatrne na podvozok. Použite při tomto úkone posuvnú rukoväť. 

POKYN – Ak chcete odpojiť stĺp a rameno od základne podvozku a ramien podvozku, úplne vyšrubujte (odstráňte) 

zaisťovacie gombíky stĺpu a stĺp s ramenom úplne vyzdvihnite zo základne. Dbajte na to, aby sa gombík a 

polohovací čap zaistenia stĺpu neuvoľnili. 

 

4. Sklopený zdvihák Advance postavte na stojato (ramená podvozku a posuvnú rukoväť použite ako vodítka) a dbajte 

na to, aby stĺp a rameno zostali pri vyklopení hore pohromade. 

 

5. Pridržiavací remeň zatiahnite v ostrom uhle nahor a položte ho cez riadiace kolieska. (Takto sa podvozok, stĺp          

a rameno zaistia na účely prepravy a skladovania). 

POKYN –  Rozloženie, resp. postavenie zdviháka Advance je nutné vykonávať opatrne, pretože existuje nebezpečie 
rozmliaždenia prstov alebo iných častí tela zúčastnených osôb. Dodržujte prísne pokyny a zaistite si 

pomoc, ak Vám nie je správny postup jasný. 
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Pred činnosťou vždy skontrolujte nasledujúce prvky 

• Ramená podvozku sú úplne rozložené a zaistené (viď Montážne pokyny, krok 5). 

• Stĺp je riadne zaistený vo svojej polohe (viď Montážne pokyny, krok 4). 
• Ramená podvozku zdviháka je možné bez ťažkostí rozťahovať od seba a skládať k sebe. 

• Červený gombík núdzového vypnutia na zadnej strane riadiacej jednotky se nachádza v polohe OFF (Vyp). 
• Tlačítka manuálneho ovládania zapnite nahor a dole a uistite sa, že rameno sa zdvíha a spúšťa dole. 

• Jednotku pre batérie vložte do zdviháka a uistite sa, že uzáver, ktorý jednotku pridržiava na svojom mieste, je 

úplne zaklapnutý. Jednotka musí zaskočiť s hlasitým kliknutím. 
 

Platí len pre hydraulické prevedenie 

• Vypúšťací ventil hydrauliky zavriete otáčaním ventilovej skrutky hydraulickej jednotky v smere chodu hodinových 

ručičiek. 

POKYN –  Vypúšťací ventil vyžaduje len vynaloženie malej sily, a preto by sa mal zavierať len ručne. Gombík ventilu sa 

NESMIE ovládať násilne, inak dôjde k poškodeniu ventila. 

• Čerpanie urobte pákou hydraulickej jednotky a skontrolujte, či tlak posúva rameno nahor. 
• Úplne otvorte vypúšťací ventil (proti smeru hodinových ručičiek) a skontrolujte, či dochádza k spúšťaniu ramenaa 

dole. Nezaťažený výložník nebude klesať dole svojou vlastnou hmotnosťou. V tomto prípade je nevyhnutné spustiť 

výložník dole za použitia miernej sily. 
 

POKYN – Vypúšťací ventil je úplne otvorený po menej než dvoch otočeniach ventilového gombíka (doraz). 

Bezpečnostné pokyny 

Prečítajte si a rešpektujte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny. Prevoz a funkcie zdviháka pacientov Oxford/Hoyer sú 

jednoduché a priamočiare. Ak budete dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny, potom bude postup zdvíhania ľahký                

a bezproblémový. 

ZDVIHÁK "ADVANCE" MÔŽU POUŽÍVAŤ LEN OSOBY, KTORÉ TENTO NÁVOD NA POUŽITIE PREČÍTALI                  

A POROZUMELI MU. 

VÝSTRAHA– Dôležité bezpečnostné informácie o nebezpečiach, ktoré môžu mať za následok ťažké poranenia. 

OPATRNE– Informácie pre zamedzenie poškodenia výrobku. 
POKYN – Informacie, na ktoré by ste mali obzvlášť dbať. 

 

VAROVANIE 

 

• Činnosti, ktoré budete so zdvihákom vykonávať, VŽDY premyslite pred zahájením zdvíhania. 
• Pred každým použitím zdviháka VŽDY prejdite ZOZNAM DENNÝCH KONTROL. 

• Pred KAŽDÝM zdvíhaním pacientov sa oboznámte s ovládačom a bezpečnostným zariadením používaného zdviháka. 

• NEPOUŽÍVAJTE závesy, ktoré nie sú pre tento zdvihák doporučené. 
• VŽDY skontrolujte, či je záves vhodný pre konkrétneho pacienta a či má zodpovedajúcu veľkosť a nosnosť. 

• NIKDY nepoužívajte roztrhané alebo poškodené závesy. 
• Závesy VŽDY upravujte podľa dodaných pokynov (návod na používanie). 

• NEPREKRAČUJTE bezpečné pracovné zaťaženie. 

• VŽDY se uistite, že prípustné pracovné zaťaženie zodpovedá hmotnosti pacienta. 
• Zdvíhanie vykonávajte VŽDY podľa pokynov v návode na používanie. 

• Ovládacie a bezpečnostné prvky sa V ŽIADNOM PRÍPADE nemôžu odstraňovať alebo dávať mimo činnosť za účelom 
zjednodušenia prevádzky zdviháka. 

• Pacienta NIKDY nezdvíhajte, ak sú riadiace kolieska zablokované. Zdvihák sa musí vždy postaviť do správneho 

ťažiska. 
• NIKDY sa nepokúšajte manévrovať zdvihákom tlačením na stĺp, na rameno alebo na pacienta. 

• Zdvihák dávajte do činnosti VŽDY len pomocou príslušnej rukoväte. 

• Pred premiestnením spusťte pacienta VŽDY do najnižšie pohodlnej polohy. 
• Zdvihák NEPRESÚVAJTE, ak sa pohybuje rýchlosťou, ktorá presahuje medze pomalej krokovej rýchlosti (3 km/h, 0,8 

m/s). 
• NEVLÁČTE zdvihák po nerovnej alebo drsnej ploche, obzvlášť, ak je naložený. 

• NEVLÁČTE/NEŤAHAJTE naložený zdvihák cez prekážky na podlahe, ktoré riadiace kolieska nemôžu prekonať. 

• NIKDY nevyvíjajte násilie na ovládače/bezpečnostné prvky. Pri používaní všetkých ovládačov nie je nutné vynakladať 
nadmernú silu, dajú sa ovládať ľahko.  

• Naložený zdvihák NEZASTAVUJTE na zvážajúcej sa ploche. 
• Elektrické zdviháky NEPOUŽÍVAJTE v sprche. 

• Elektrický zdvihák NENABÍJAJTE v kúpelni alebo v sprchách. 

• NEZDVÍHAJTE pacientov, ak nie ste k tomuto účelu vyškolený a oprávnený. 
• Zdvihák bol vyvinutý pre zdvíhanie pacientov. NEPOUŽÍVAJTE ho na iné účely, ani to nikomu inému nedovoľte. 

• Zdvihák sa v nabitom či nenabitom stave NEMÔŽE posúvať po schodoch dole. 

• Naložený zdvihák NEPREMIESTŇUJTE nad plochami so sklonom väčším než 1:12 (približne 5°).  
• Nad zvážajúcimi sa plochami NEPREMIESTŇUJTE zdvihák bez prítomnosti druhej osoby. 

• Pred manipuláciou VŽDY dbajte na to, aby sa zdvihák práve nenabíjal, pretože sa tak môže poškodiť elektrický prípoj. 
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Prevádzkové pokyny 

 

OBSLUŽNÉ PRVKY ZDVIHÁKA OXFORD/HOYER ADVANCE 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Pokyny na prevádzku 

1. Nastavenie ramien podvozku 

Rozpätie ramien podvozku na zdviháku Oxford/Hoyer Advance sa dá nastaviť. Ramená podvozku je možné od seba 
roztiahnuť, aby sa medzi ne dostala stolička alebo vozík. Pre prepravu a premiestňovanie úzkymi dvermi a priechodmi by 

sa ramená podvozku mali spojiť k sebe. 

Za účelom prestavenia podvozku sa nastavovací pedál na zadnej strane základne podvozku stlačí buď doprava (DOLE) 
(ramená podvozku idú od seba) alebo doľava (NAHOR) (ramená podvozku idú k sebe). Ramená je možné prestavovať           

aj vtedy, ak sa nachádza pacient v zdviháku. Nezávisle od toho, či je zdvihák zaťažený alebo nezaťažený, malo by sa 

prestavenie vykonať v priebehu jazdy. 

 

VAROVANIE 

Ak sa ramená podvozku nachádzajú od seba, resp. ak sa nachádzajú v prepravnej polohe, zdvíhanie 

nikdy nevykonávajte. Poloha s ramenami pri sebe je vhodná len pre skladovanie a prepravu. 
 

 

2. Riadiace kolieska a brzdenie 

Zdvihák je vybavený dvomi riadiacimi kolieskami s brzdami, ktoré je možné použiť pri zastavení. Pri zdvíhaní musia tieto 

kolieska zostavať voľné a nezabrzdené, čím zdvihák bude možné posúvať k ťažisku zdviháka. V prípade zabrzdených 

koliesok je to práve pacient, ktorý sa presúva do ťažiska, a táto skutočnosť môže pôsobiť znekľudňujúcim dojmom a 

nepríjemne. 

3. Zdvíhanie a spúšťanie ramena (len elektrické prevedenie) 

Pohyb ramena aktivuje výkonný elektrický servomotor, ktorý sa ovláda jednoduchým diaľkovým ovládačom. Na diaľkovom 

ovládači sú dva tlačítka so smerovými šipkami HORE a DOLE . Servomotor sa automaticky zastaví po dosiahnutí 

hornej, popr. spodnej koncovej polohy. Z otvoru zospodu je diaľkový ovládač pripojený k riadiacej jednotke. Na zadnej 
strane diaľkového ovládánia sa nachádza háčik, pomocou ktorého je možné diaľkové ovládanie pri nepoužívaní zavesiť na 

stĺp alebo rameno. 

4. Tlačítko núdzového vypnutia (len elektrické prevedenie) 

Červené tlačítko núdzového vypnutia sa nachádza na zadnej strane riadiacej jednotky a aktivuje sa stisknutím. Tým sa 

preruší všetok prívod prúdu do zdviháka, a opetovné uvedenie do prevádzky sa vykoná tak, že sa tlačítko otočí proti 

smeru otáčania hodinových ručičiek až do svojho uvoľnenia. 

5. Núdzové spúšťanie dole (len elektrické prevedenie) 

Tlačítko pre núdzové spustenie dole sa nachádza na zadnej strane riadiacej jednotky. Aktivuje sa tak, že špičkou 
guličkového pera stisknete tlačítko označené "lower". Pomocou tejto funkcie je možné rameno kedykoľvek spustiť dole, ak 

dôjde k výpadku ručného ovládania. 

 

Tlačítko núdzového 

vypnutia 
 

Manuálny

ovládač 

 

Zobrazenie 
stavu batérie 

 Servomotor 

 

Výmenná 

jednotka 
batérií 

 

Núdzové 

zdvíhanie / 

spúšťanie dole 
 

Otvor na 

nabíjanie 

 



 - 10 - 

6. Mechanické núdzové spúšťanie dole (v prípade výpadku elektrického prúdu) 

V prípade úplného výpadku elektrického prúdu je elektrický servomotor vybavený mechanickým zariadením pre spustenie 

dole (ČERVENÉ TLAČÍTKO). Tento mechanizmus je funkčný len vtedy, ak je zdvihák zaťažený. Za účelom aktivácie 

vytiahnite zariadenie nahor a zariadenie sa pomaly spustí dole. 

7. Batérie 

Batérie sú pred prílišným vybitím chránené alarmom hlásiacim NÍZKY STAV NABITIA. Tento alarm zaznie pri aktivácii 

manuálneho ovládača a vtedy, ak sa musia batérie nabiť. Zvuk potom zaznie len vtedy, ak sa manuálny ovládač aktivuje. 
POZOR: TENTO VÝSTRAŽNÝ ALARM JE NUTNÉ VZIAŤ BEZPODMIENEČNE NA VEDOMIE. Zdvíhanie dokončite a 

batérie nabite (viď pokyny na nabíjanie). 

8. Zdvíhanie ramena hore a jeho spustenie dole 

 

 

VAROVANIE 

Zaisťovaciu skrutku hydraulického zdviháka môžu uvoľňovať alebo vyšrúbovať len patrične autorizovaní 
a kvalifikovaní technici. Zdvihák nikdy nezaťažujte, ak môže užívateľ hydraulickým zdvihákom otočiť. 

Ak má užívateľ v úmysle zdvihákom výrazne otočiť, môže sa zdvihák podľa okolností dostať do kolízie         

s pacientom alebo vyvolať pre pacienta, resp. ošetrujúcí personál, nepredpokladané nebezpečie. 
 

Zdvíhanie ramena a jeho spúšťanie dole sa vykonáva pomocou výkonnej hydrauliky, ktorá sa aktivuje dvomi 

jednoduchými ovládacími prvkami: vypúšťacím ventilom, ktorý je viditeľný na striebornej hviezdičkovej rukoväti a rukoväti 
čerpadla, dlhou pákou na boku hydraulickej jednotky pre zdvíhanie ramena. Ventil sa uzavrie pozvoľným, úplným 

otočením hviezdicovej rukoväti v smere chodu hodinových ručičiek. Ak je ventil uzavretý, vykonávajte čerpanie pomocou 
dlhej páky. Najlepší účinok sa docieli pozvoľným, rovnomerným pohybom čerpadla. Páka sa z kolmej polohy pohybuje po 

oblúku 90°. Pokiaľ nevykonávate čerpanie, ponechejte páku v kolmej polohe. 

Pákou nepohybujte NÁSILNE nad rámec horných a spodných dorazov. Hydraulickú jednotku je možné otáčať, takže páku 
je možné aktivovať z oboch strán zdviháka.  Na spustenie ramena dole, otočte vypúšťacím ventilom proti smeru otáčania 

hodinových ručičiek. Rýchlosť spúšťania dole bude tým väčšia, čím viac sa ventil otvorí. Ventil je však obmedzený, takže 
proces spúšťania dole prebieha kontrolovane aj pri úplne otvorenom ventile. Toto zariadenie umožňuje „ručné“ spúšťanie 

ramena dole. Ak je ventil len z časti otvorený (štvrť otáčky), môže personál údržby pri malej rýchlosti spúšťania dole 

pracovať s uvoľnenými rukami, aby mohol pomáhať pacientovi. Pred začiatkom zdvíhania sa vypúšťací ventil MUSÍ 
uzavrieť. Na uzavretie alebo otvorenie vypúšťacieho ventilu je potrebné len malé vynaloženie sily. Pri uzatváraní či 

otváraní vypúšťacieho ventilu NEPOUŽÍVAJTE násilie. Bolo by to zbytočné a dôsledkom by bolo len poškodenie ventilu. 

9. Závesy 

Zvolený záves sa pripevní k háku rozperného strmeňa. Pre každý záves sa dodávajú zvláštne pokyny. Pred použitím             

si prečítajte pokyny týkajúce sa zdviháka a závesu. Ak je pre pacienta zvolený vhodný zdvihák, zaveste záves na hák 
rozperného strmeňa. 
 

Pokyny na nabíjanie batérie 

 
Možnosť nabíjania na zdviháku 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

Batéria sa nachádza v jednotke pre batérie a nabíja sa pomocou externej stolnej nabíjačky. Spodná strana riadiacej 
jednotky je nabitá. 

 

1. Zástrčku nabíjacieho kábla zastrčte do otvoru pre nabíjanie na spodnej strane riadiacej jednotky. Zástrčka sa zasúva 

priamočiaro. Zástrčka nemôže byť v otvore pretočená. 

2. Prúdový kábel nabíjačky zasuňte do vhodnej sieťovej zásuvky a zapnite napájanie prúdom. 

3. Proces nabíjania je plne automatický. Displej LCD zobrazuje stav nabitia. Upozornenie: Aj keď zostáva nabíjačka po 

dlhšiu dobu pripojená, sú batérie chránené pred prebitím. 

4.  Aby se zdvihák znova uviedol do prevádzky, napájanie prúdom VYPNITE, vytiahnite zástrčku nabíjacieho kábla a 

odpojte nabíjačku od sieťového napätia. 

Jednotka pre 

batérie 
 

Otvor na nabíjanie 
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Možnosť nabíjania mimo zdvihák 

Zdvihák Advance je vybavený možnosťou nabíjania mimo zdvihák. Túto možnosť sa dá aktivovať tak, že zodpovedajúci 

nabíjaci kábel sa zastrčí do spodného dielu riadiacej jednotky a spojí sa so sieťovým napájaním. Nabitie sa potom vykoná 
automaticky. Za účelom opätovného uvedenia zdviháka do prevádzky je nutné len odstraniť kábel. Zobrazenie batérie 

potom udáva množstvo záťaže, ktoré bolo batérii odovzdané. Pred opakovaným uvedením zdviháka do prevádzky sa 
doporučuje batériu znovu úplne nabiť. 

 

 
 

VAROVANIE 

• Pri nabíjaní zdvihák NEPOUŽÍVAJTE. 

• Dbajte na to, aby ste o nabíjací kábel nezakopli. 

• Pred vykonávaním pohybov so zdvihákom dbajte VŽDY na to, aby zdvihák práve nebol nabíjaný, 

pretože môže dôjsť k poškodeniu elektrického prípoja. 

• POZOR: Batériu vždy úplne nabite. Ak sa zdvihák nepoužíva, nechajte batériu vždy úplne nabiť. 

Nabíjačka chráni jednotku pre batérie pred prebitím. 

• POZOR: Batériu nikdy úplne nevybíjajte. Ak zaznie alarm týkajúci sa nutnosti nabitia batérie, 

dokončite práve vykonávaný proces zdvíhania a zdvihák nechejte nabíjať. 

• POZOR: Ak je zdvihák počas dlhšej doby mimo prevádzku, dobíjajte ho v pravidelných intervaloch. 

• POZOR: Predtým ako nabíjačku pripojíte k zdviháku alebo ju od zdviháka odpojíte, vždy dbajte na 

to, aby bol prívod sieťového napätia k nabíjačke vypnutý. 

• POZOR: Nabíjačku nenechávajte pripojenú k zdviháku, ak je sieťové napätie odpojené. 

• POZOR: Za účelom vytiahnutia zástrčky nabíjačky nikdy neťahajte za kábel. 

Elektrický zdvihák nenabíjajte v kúpelni alebo v sprchách. 
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Plán údržby a zoznam denných kontrol 

Všetky výrobky Oxford/Hoyer sú navrhnuté tak, aby vyžadovali len minimálnu údržbu, avšak niektoré bezpečnostné 
kontroly a procedúry sú nevyhnutné. V ďalšom texte je uvedený súpis DENNÝCH úkonov. Zoznam náhradných dielov 

obdržíte na požiadanie. 

Zoznam denných kontrol  

Spoločnosť Sunrise Medical naliehavo doporučuje vykonávať pred použitím následujúce denné kontroly: 

• UISTITE sa, že zdvihák sa na riadiacich kolieskach pohybuje voľne. 
• UISTITE sa, že rozperný strmeň sa voľne otáča a vyklápa. Rozperný strmeň musí byť pevne pripevnený k 

ramenu. 
• SKONTROLUJTE háky závesu na rozpernom strmeni a na ramene z hľadiska nadmerného opotrebovania. V 

prípade pochybností ich nepoužívajte. 

• Závesy SKONTROLUJTE z hľadiska roztrhnutia alebo iného poškodenia. Poškodené závesy NEPOUŽÍVAJTE. 
• UISTITE sa, že ramená podvozku sa otvárajú a zatvárajú správne. 

• Aktivujte manuálny ovládač, popr. hydraulickú jednotku, aby ste sa uistili, že rameno sa uspokojivo zdvíha  

a spúšťa dole. 
• SKONTROLUJTE, či zdvihák nehlási po zapnutí manuálnym ovládačom nízke nabitie batérie. Pokiaľ zaznie zvukový 

signál, zdvihák NEPOUŽÍVAJTE a ihneď ho nabite. 
• SKONTROLUJTE funkčnosť tlačítka núdzového vypnutia (len pri elektrickom prevedení). 

• SKONTROLUJTE, či nepresakuje hydraulická kvapalina (len pri hydraulickom prevedení). Prípadné netesnosti je 

nutné ihneď hlásiť servisnému technikovi. Zdvihák sa nesmie používať až do odstránenia závady. 

 

Údržba, prehliadka a skúška 

Spoločnosť Sunrise Medical doporučuje pravidelné vykonávanie dôkladnej prehliadky a skúšky zdviháka Oxford/Hoyer 

Advance a príslušenstva (závesy atď.). Počet skúšok závisí na danom štáte a spolu s miestnym úradom je nutné ich podľa 

predpisov stanoviť. Kontrola a skúška sa majú vykonávať podľa nižšie uvedených doporučení a postupov. Spoločnosť 
Sunrise Medical doporučuje, aby údržbu, prehliadku a certifikované skúšky vykonával len autorizovaný servisný technik / 

predajca. 
 

POZNÁMKA: Toto doporučenie zodpovedá predpisom pre Veľlú Britániu a Severné Írsko podľa 

No2307 Health and Safety: The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998 
(Predpisy na zaistenie bezpečnosti práce pri zdvíhaní a pre zdviháky). Mimo Veľkú Britániu a 
Severné Írsko platia predpisy konkrétneho štátu. 
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* TIETO SKÚŠKY BY MALI ZAHŔŇAŤ: 
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1. ROZPERNÝ STRMEŇ: Skontrolujte voľnosť otáčania a výkyvu rozperného strmeňa. 

Skontrolujte opotrebenie stredového čapu. Skontrolujte pevné pripojenie k ramenu.    

2. RAMENO: Skontrolujte pripevnenie ramena a stĺpu. Uistite sa, že rameno sa môže len 

mierne pohybovať do strany, a že sa môže voľne otáčať v ložisku ramena.    

3. STĹP: Skontrolujte funkciu zaisťovacieho gombíka stĺpu. Uistite sa, že stĺp sa nachádza 

úplne v príslušnej objímke. Skontrolujte spodný servomotor.    

4. SERVOMOTOR (len prevedenie elektro): Servomotor nevyžaduje žiadnu údržbu s 

výnimkou kontroly správnej činnosti a neobvyklého hluku. 
   

5. JEDNOTKA PRE BATÉRIE (len prevedenie elektro): Skontrolujte funkciu tlačítka 

núdzového vypnutia a núdzového spúšťania dole.    

6. BATÉRIA (len prevedenie elektro): Batéria je umiestnená v jednotke pre batérie a 

nevyžadujú údržbu, okrem pravidelného nabíjania (viď "Pokyny pre nabíjanie batérie"). 

Dbejte na to, aby kontakty zůstávaly čisté. 

   

7. HYDRAULICKÁ JEDNOTKA: Údržbu hydraulickej jednotky nie je potrebné vykonávať, 
okrem kontroly pravidelného nabíjania (viď "Pokyny pre nabíjanie batérie"). Dbajte na 

to, aby prípoje zostali čisté. 
   

8. NASTAVENIE ROZPÄTIA RAMIEN PODVOZKU: Skontrolujte, či je možné ramená 

podvozku v plnom rozsahu premiestňovať v oboch smeroch (dovnútra/von).    

9. RIADIACE KOLIESKA: Všetky riadiace kolieska skontrolujte z hľadiska pevného 

pripevnenia k ramenám podvozku.  

Skontrolujte, či sa riadiace kolieska a kolesá otáčajú voľne. 
   

10. ČISTENIE: Na čistenie používajte obyčajné mydlo a vodu a/alebo čistiaci prostriedok 

na tvrdé povrchy. Nepoužívajte silné chemické prostriedky alebo abrazivné 
prostriedky, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu zdviháka. Elektrické diely 

nevystavujte vlhkosti. 

   

11. ZÁŤAŽOVÁ SKÚŠKA: Záťažová skúška by sa mala vykonávať podľa skúšobných 

postupov výrobcu. 
   

12. PODVOZOK A KOLIESKA: Uistite sa, že podvozok sa nachádza na hladkom, rovnom 

povrchu (všetky štyri kolieska se dotýkajú povrchu).    

13. ZÁVESY: Skontrolujte ich z hľadiska opotrebovania a roztrhnutia.    

14. MAZANIE: Namažte všetky otočné kĺby, vrátane stĺpu a prípojov ramien, pedálov, 

kĺbu rozperného strmeňa (len podľa potreby). 
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Technické údaje zdviháka oxford/hoyer advance 

 

Elektrické a hydraulické prevedenie 

 
Špecifikácia Elektrické prevedenie Hydraulické prevedenie 

Prípustné zaťaženie  ..............................................  341 lb 155 kg 342 lb 155 kg 

Maximálna celková dĺžka  ......................................  51,0" 1300 mm 49,2" 1250 mm 
Minimálna celková dĺžka  .......................................  49" 1250 mm 47,2" 1200 mm 

Maximálna celková výška  ......................................  73" 1860 mm 72,6" 1845 mm 
Minimálna celková výška  ......................................  53,5" 1360 mm 53,1" 1350 mm 

 

Rozmery v zloženom stave 

 

Výška  ................................................................  17,1" 450 mm 16,9" 470 mm 
Hĺbka  ................................................................  46,4" 1180 mm 46,5" 1230 mm 

Šírka  .................................................................  21,6" 550 mm 23,0" 550 mm 

Rozperný strmeň, maximálna výška ........................  66,5" 1690 mm 64,6" 1640 mm 
Rozperný strmeň, minimálna výška  ........................  15,3" 390 mm 15,4" 390 mm 

Výška pri maximálnom dosahu  ..............................  46" 1170 mm 33,5" 850 mm 
Dosah pri maximálnej výške  ..................................  25,6" 650 mm 28,0" 710 mm 

Dosah pri minimálnej výške  ..................................  13,7" 350 mm 15,4" 390 mm 

Maximálny dosah*  ...............................................  32,8" 835 mm 33,5" 850 mm 
Polomer otáčania  .................................................  55,9" 1420 mm 41,0" 1040 mm 

Ramená podvozku od seba – vonkajšia šírka  ............  42,5" 1080 mm 43,7" 1110 mm 

Ramená podvozku od seba – vnútorná šírka  .............  39,3" 1000 mm 45,7" 1160 mm 
Ramená podvozku pri sebe – vonkajšia šírka  ............  26,3" 670 mm 25,2" 640 mm 

Ramená podvozku pri sebe – vonkajšia šírka  ............  22,4" 570 mm 21,7" 550 mm 
Celková výška ramien podvozku  ............................  4,5" 115 mm 4,7" 120 mm 

Využiteľná výška od zeme  .....................................  1,1" 30 mm 1,2" 30 mm 

Dvojité kolieska vpredu  ........................................  3,0" 75 mm 3" 75 mm 
Zadné riadiace kolieska s brzdou  ............................  3,9" 100 mm 4" 100 mm 

* Dosah = stred rozperného strmeňa po prednej 
strane stĺpu 

    

 

 

Hmotnosť 

 
Stĺp, podvozok a rameno  ........................................  63,1 lb. 28,9 kg 63,7 lb 26,8 kg 

Jednotka pre batérie  ..............................................  6,2 lb. 2,8 kg Nie je k dispozícii 

Celkovo  ...............................................................  69,9 lb. 31,7 kg 59,0 lb 26,8 kg 
Podvozok (bez batérie)  ...........................................  32,8 lb. 14,9 kg 32,9 lb 14,9 kg 

Stĺp a rameno (bez batérie)  ....................................  30,9 lb. 14,0 kg 26,3 lb. 11,9 kg 
 

Všetky rozmerové údaje sú s toleranciou +5/-5 stupňov. 

 

Údaje o elektrickej sústave 

BATÉRIA  ............................................................................... 12 V, s možnosťou nabíjania, 
uzavretá olovnatá batéria 

KAPACITA BATÉRIE  ................................................................. 3,2 Ah 

VSTUPNÉ NAPÄTIE NABÍJAČKY (MENOVITÁ HODNOTA) 230 V AC, 50/60 Hz 

VÝSTUPNÉ NAPÄTIE NABÍJAČKY (MENOVITÁ HODNOTA) 27,4 / 29,0 V DC pri 0,8 A 

 

Prepäťová ochrana 

 

NABÍJAČKA  ........................................................................... Trieda II 

ZDVIHÁK  .............................................................................. INTERNÝ NAPÄŤOVÝ ZDROJ 
 

Stupeň ochrany proti otrasom 

 

NABÍJAČKA  ........................................................................... Typ B 

ZDVIHÁK  .............................................................................. Typ B 
ZDVÍHACÍ PÁS/ TYP OXFORD/HOYER ŠEDÝ ZÁVES  

 
PREDPOKLADANÉ PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE:  .......................... >+5 °C  <+40 °C. 

 

Mimo toto prostredie môže byť funkčnosť a bezpečnosť negatívne ovplyvnená. 
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Údržba, opravy, prehliadky a skúšky 

 

Spoločnosť Sunrise Medical disponuje sieťou uznávaných odbytových partnerov a predajcov, ktorí radi spracujú všetky 

otázky týkajúce sa nákupu, záruky, opravy a údržby. 

Na výrobok poskytujeme záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa predaja. 

Tato záruka pokrýva základnú konštrukciu zdviháka, servomotor, riadiacu jednotku, manuálny ovládač a sadu batérií. 

V prípade Veľkej Británie a Severného Írska doporučujeme objednať všetky naše výrobky u svojho predajcu. Predajca 

alebo odbytový partner zodpovedá za program záruky; preto je dôležité, aby ste si poznačili jeho meno, adresu a 

telefónne číslo, aby ste sa v prípade problémov na neho mohli ihneď obrátiť. 

Ak neviete presne, kde bol zdvihák zakúpený, Sunrise Medical môže zistiť dodávateľa, keď uvediete výrobné číslo 

zdviháka. 

PAMÄTAJTE: V prípade nákupov, otázok týkajúcich sa záruky, opráv, údržby a certifikovaných prehliadok           

sa obracajte na svojho predajcu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


