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Návod na použitie

Aby ste predišli zraneniu, pred použitím si prečítajte návod na použitie. 
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1. Zdvíhacie zariadenie Oxford Calibre

6-bodový kolískový 
systém

Zadné koleso         
(s brzdou)

Batéria/
kontrolný panel

 

Predné kolesá
(bez brzdy)

Rameno

Tlačná rukoväť

Elektrický pohon
Sťažeň
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2. Úvod: O zdvíhacom zariadení

• CERTIFIKÁT K TESTOM      • UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA      • KONTROLNÝ ZOZNAM BALENIA

Označenie  CE: Oxford  Calibre  je označené  značkou  CE a je v súlade s nasledujúcimi  smernicami 
EC:

• Smernica o zdravotníckych pomôckach (93/42/EEC) 

• EMC smernica (EN60601-1-2:2015) 

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

 

 

• Záves Oxford Bariatric Hammock (bezpečná pracovná záťaž - 385kg)

           Zdvíhacie zariadenia Oxford by mali obsluhovať iba plne vyškolení/kompetentní 
poskytovatelia starostlivosti.

  
                 

                
     

  
                 
               

                 
    

Každý zdvihák Calibre je pred zabalením/odoslaním plne testovaný a certifikovaný.
Balenie pozostáva z pevného, účelovo vyrobeného kartónu, ktorý sa používa pre exportný aj domáci 
trh , aby  sa  zabezpečil  bezpečný  dovoz  zdvíhacieho  zariadenia . Dodáva  sa  s priloženými 
dokumentmi  pribalenými  ku každému  zdviháku  a mali  by ste ich bezpečne  uschovať  pre budúce 
použitie.

CERTIFIKÁT K TESTOM je dôležitý dokument a bude potrebný pre vaše záznamy v poisťovni. Je 
platný šesť mesiacov a po jeho uplynutí by mal byť zdvihák skontrolovaný a servisovaný podľa 
plánu údržby.
Ak chcete správne udržiavať zdvihák, preštudujte si plán údržby, ktorý je súčasťou tohto dokumentu
. Ak si nie ste istí, aké sú požiadavky  na servis  vo vašej krajine , obráťte  sa na svojho  predajcu  a/
alebo miestnu vládnu organizáciu.

VAROVANIE
Pred každým každodenným použitím vášho zdviháku by ste mali vykonať kontroly podrobne 
uvedené v dennom kontrolnom zozname v tejto príručke.

Vyhlásenie o zamýšľanom použití
Zdvihák Oxford Calibre je pasívne zariadenie na manipuláciu s pacientmi určené na 
bezpečné zdvíhanie a prenášanie pacientov do bezpečnej pracovnej záťaže 385 kg.
Zdvihák Oxford Calibre je určený LEN NA POUŽITIE V INTERIÉRI a musia ho obsluhovať 
MINIMÁLNE dve osoby/opatrovatelia.
Oxford Calibre je elektricky ovládaný zdvihák pre pacientov, navrhnutý tak, aby podporoval a 
zabezpečil bezpečnú manipuláciu s pacientom a prenášanie pre pacienta aj opatrovateľa.
Oxford Calibre je vhodný pre pacientov v polohe SEDACEJ, SEDAVO/LEŽIACEJ a LEŽIACEJ. 
Závesy vhodné na použitie s týmto zariadením sú:

VAROVANIE

Očakávaná životnosť
Zdvíhacie zariadenia Oxford Professional sú navrhnuté a testované na minimálnu životnosť desať (10) 
rokov pri dodržaní postupov používania a údržby uvedených v tejto príručke. Iné používanie ako v 
súlade s týmito pokynmi môže znížiť životnosť.

Hlásenie závažných incidentov
V prípade, že počas používania tohto produktu dôjde k vážnemu incidentu, ktorý postihne pacienta a/
alebo opatrovateľa, je potrebné to nahlásiť výrobcovi produktu alebo autorizovanému distribútorovi. Ak 
sa incident stane v rámci Európskej únie (EÚ), je potrebné ho nahlásiť aj miestnemu príslušnému 
orgánu v rámci členského štátu.
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3. Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
Obsah balenia 

             

• ZDVIHÁK OXFORD CALIBRE  • VRECKO S DOKUMENTMI 
• RUČNÝ OVLÁDAČ  • BATÉRIU 
• NABÍJACÍ KÁBEL  • STOLNÁ NABÍJAČKA / STOJAN 

• 13MM NÁSTRČNÝ KĽÚČ   • MOMENTOVÝ KĽÚČ 

 
                   

 

1. Umiestnite  zostavu  stožiar /základňa  na voľné  miesto  a položte  ju so zadnými  kolieskami  a 
rukoväťou na podlahu.

                  

2. Namontujte ľavú a pravú nohu (skontrolujte správnu orientáciu) na podvozku pomocou 
dvoch skrutiek M10 na každú nohu, ako je dodané.

Umiestnite kartón na čisté pracovné miesto a opatrne ho otvorte. Kartón obsahuje:

Požadované náradie
Na montáž budú potrebné nasledujúce nástroje:

VAROVANIE
Montáž a uvedenie do prevádzky musí vykonať kompetentný technik, 
autorizovaný servisný zástupca/predajca Oxford.

VAROVANIE
POŽADUJÚ SA MINIMÁLNE 2 OSOBY. Oxford Calibre je ťažký a bude potrebné ho zdvíhať 
opatrne. Na vybratie Oxford Calibre z kartónu budete potrebovať pomoc.

Montážne pokyny
Vyberte všetky diely z kartónu a položte ich na podlahu, pričom dbajte na ochranu laku pred 
poškodením.
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3. Utiahnite skrutky M10 na zaistenie každej nohy pomocou nástrčného a momentového kľúča.  

 
 

 
                  

                

4. Zdvihnite zdvihák Calibre na kolieska.

POZNÁMKA : Na rovnom povrchu  musí byť všetkých  6 koliesok  v 
kontakte s podlahou.

 

 
                 

5. Vložte dve puzdrá do vonkajšej strany montážnych konzol na oboch stranách ramena. 
Zdvihnite rameno a umiestnite ovládač tak, aby bol horný upevňovací otvor zarovnaný s 
otvormi montážnej konzoly na ramene.

                   
                 

    

VAROVANIE
Uistite sa, že sú skrutky pevne zaistené. Odporúča sa ich utiahnuť na 10 Nm

VAROVANIE
Vyhnite sa privretiu prstov. Pri vkladaní do pätky držte prsty ďalej od konca nohy. Počas 
montáže nožičiek na základňu držte prsty ďalej od konzoly predného kolieska.

VAROVANIE
Zdvihák Calibre je extrémne ťažký, na jeho zdvihnutie budú potrebné minimálne 2 osoby.
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6. Vložte rýchloupínaciu objímku do montážnej konzoly/otvoru ovládača. Uistite sa, že objímka 
úplne zapadla do otvoru na oboch montážnych konzolách.

7. Zasuňte rýchloupínací kolík cez objímku rýchloupínacieho kolíka, kým nebude úplne umiestnený.

 
 

8. Pripevnite napájací zdroj k zdvíhaciemu zariadeniu a uistite sa, že západka, ktorá ho drží 
na mieste, je úplne zaistená. „Kliknite“ na miesto. Skontrolujte, či je batéria úplne nabitá.

9. Zapojte ovládač do ovládacej skrinky.

VAROVANIE
Skontrolujte, či je rýchloupínací kolík úplne zasunutý tak, že sa ho pokúsite zatlačiť späť von.
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• Stožiar je úplne zaistený vo svojej polohe kontrolou dotiahnutia závrtných skrutiek v prednej 

a zadnej časti základne.                    
 

 
  

• Červené tlačidlo núdzového zastavenia, ktoré sa nachádza na zadnej strane ovládacej 
skrinky, je v polohe OFF (vypnuté).
 

Demontáž

VAROVANIE 
Demontáž musí vykonať kompetentný technik autorizovaného servisného zástupcu/
predajcu Oxford.

Zdvihák by sa nemal rozoberať, pokiaľ nie je potrebný servis, oprava alebo preprava. 
Postupujte preto podľa montážneho návodu v opačnom poradí.

PRED PREVÁDZKOU VŽDY SKONTROLUJTE NASLEDOVNÉ

Predná závrtná skrutka
Zadná závrtná 
skrutka
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• Nohy výťahu sa uspokojivo otvárajú a zatvárajú (to sa vykonáva pomocou ručného ovládača).

• Stlačte tlačidlá hore a dole na ručnom ovládači a potvrďte, že sa rameno zdvíha a spúšťa. 
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4. Bezpečnostné opatrenia

PRED
 
POUŽITÍM

 
VÁŠHO

 
"CALIBRE"

 
SI

 
PREČÍTAJTE

 
A

 
POCHOPTE

 
NÁVOD

 
NA

 

POUŽÍVANIE.
 

• Zdvíhacie zariadenia Oxford by mali obsluhovať iba plne vyškolení/kompetentní 
poskytovatelia starostlivosti.

             

• VŽDY si pred začatím zdvíhacích operácií všetko naplánujte.

       

• Pred použitím zdviháku VŽDY vykonajte DENNÚ KONTROLU.

           

• Pred zdvíhaním pacienta sa VŽDY oboznámte s ovládacími a bezpečnostnými 
prvkami zdviháku.

 
 

             
   

• NEPOUŽÍVAJTE záves, pokiaľ nie je odporúčaný na použitie so zdvihákom.

              

• VŽDY skontrolujte, či je popruh vhodný pre konkrétneho pacienta a či má správnu 
veľkosť a nosnosť.

 
 

                
 

• NIKDY nepoužívajte záves, ktorý je rozstrapkaný alebo poškodený.
         

• VŽDY namontujte záves podľa dodaných pokynov (pokyny pre používateľa).
           

• VŽDY skontrolujte, či je bezpečné pracovné zaťaženie zdviháku vhodné pre hmotnosť 
pacienta.

 
 

                

• VŽDY vykonávajte zdvíhacie operácie podľa pokynov v užívateľskej príručke.

             

• NIKDY neodpájajte ani neobchádzajte ovládací alebo bezpečnostný prvok, pretože by sa 
vám zdalo jednoduchšie ovládať zdvihák.

 
 

               
 

• NEZDVÍHAJTE pacienta so zapnutými brzdami koliesok. Vždy nechajte zdvihák nájsť 
správne ťažisko.

 
 

                   

• NEPOKÚŠAJTE sa manévrovať so zdvihákom tlačením na stožiar, rameno alebo 
pacienta.

               

• VŽDY manévrujte so zdvihákom s dodanou rukoväťou/podložkou na tlačenie nôh.

            

• Pred presunmi VŽDY spustite pacienta do najnižšej pohodlnej polohy.

           

• NETLAČTE naložený zdvihák rýchlosťou, ktorá presahuje pomalé tempo chôdze (3 km/
h 0,8 metra/sekundu).

 
 

                 

• NETLAČTE zdvihák po nerovnom alebo drsnom teréne. Najmä ak je naložený.

             

• NEPOKÚŠAJTE sa tlačiť/ťahať naložený zdvihák cez prekážku na podlahe.

            

• NIKDY netlačte na ovládací/bezpečnostný ovládač. Všetky ovládacie prvky sa 
ľahko používajú a nevyžadujú nadmernú silu.

 
 

              
   

Prečítajte si a dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené nižšie. Obsluha a používanie 
zdvihákov pre pacientov Oxford je jednoduchá. Dodržiavaním týchto niekoľkých základných 
bezpečnostných opatrení bude zdvíhanie jednoduché a bezproblémové.

VAROVANIE
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• MINIMÁLNE zaťaženie potrebné na manuálne spustenie zdviháku pomocou funkcie 
mechanického núdzového spustenia je 30 kg.
  

 
• VŽDY dodržujte pracovný cyklus 22,5 minúty medzi zdvihmi. Nedodržanie pracovného 

cyklu môže viesť k výraznému zníženiu očakávanej životnosti produktu.
 

 
• NEPARKUJTE naložený zdvihák na ŽIADNOM šikmom povrchu.

• NEPOUŽÍVAJTE elektrické zdviháky v sprche.

• NENABÍJAJTE elektrický zdvihák v kúpeľni alebo v sprche.

• NEPOUŽÍVAJTE zdvihák, pokiaľ na to nie ste vyškolení a kompetentní.

• 
 
VÁŠ zdvihák je na zdvíhanie pacienta. NEPOUŽÍVAJTE ho ani nedovoľte, aby sa používal 

na žiadny iný účel.

• NENARÁŽAJTE na zdvíhacie schodíky, naložené alebo vyložené.

• NEPOKÚŠAJTE sa jazdiť s naloženým zdvihákom na svahu, ktorý presahuje 1:12                
(približne 5 stupňov).

                  
 

• NEPOKÚŠAJTE sa zdolávať svah, pokiaľ nie sú prítomné minimálne dve osoby/
opatrovatelia.
                 

   
• NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom alebo korozívnom prostredí, ako sú miesta pri bazéne.
             

• NEPOKÚŠAJTE sa obsluhovať zdvihák, naložený alebo nenaložený, pokiaľ nie sú 
prítomné minimálne dve osoby/opatrovatelia.                 
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5. Inteligentný monitor a ovládač

LCD
monitor

Inteligentný monitor

Tlačidlo núdzového zastavenia
Odnímateľná 
batéria

Núdzové zdvíhanie a spúšťanie 
ostatných ovládacích prvkov

Otvorené / zatvorené nohy 
ovládacie prvky

Pohon

Zásuvka 
na 

pripojenie 
ovládača

Konektor 
na pripojenie 

ovládača

Tlačidlá na zvýšenie 
a zníženie

Tlačidlá na 
otvorenie/
zatvorenie nôh

Ovládač

Pripojovaci
a zásuvka 
ovládača
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• Počet cyklov zdvihnutia pacienta 
• Celková práca vykonaná pohonom 
• Počet preťažení zdviháka (pokusy zdvihnúť nad bezpečnú pracovnú záťaž) 
• Počet dní od posledného servisného intervalu 

• Zber údajov v ovládacom boxe so zobrazením údajov cez LCD 
obrazovku
            

• Pracovný pult
  

• Inteligentné počítadlo cyklov
   

• Servisný indikátor
  

• Indikátor servisného intervalu
   

• Informácie o preťažení
  

• 3-stupňový indikátor batérie
    

• Väčšia bezpečnosť pre pacienta aj opatrovateľa 

•   Presné servisné údaje dostupné stlačením tlačidla 

• Optimalizovaná životnosť produktu 

•   Jednoduchá údržba pre konštruktérov a servisných technikov 

Zamýšľané použitie
Oxford Smart Monitor je riadiaci systém pre Oxford zdviháky. Smart Monitor ukladá užitočné 
servisné informácie o zdviháku, ktoré si možno v prípade potreby znovu pozrieť. Tieto 
servisné informácie zahŕňajú:

Oxford Smart Monitor obsahuje vo vnútri mikroprocesor, ktorý umožňuje čítať servisné údaje cez 
zabudovanú LCD obrazovku.

Vlastnosti

Výhody
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Obrazovka LCD displeja

           
        

              
            

        
     

Celková vykonaná práca (ampéry * sekundy)

  

      
    

Oxford Smart  Monitor  má možnosť  čítať informácie  cez LCD displej . Je možné odčítať  celkové 
zdvíhacie  cykly , celkovú  vykonanú  prácu , preťaženia  a počet  dní od posledného  servisu , čo 
možno použiť na rýchle a jednoduché vyhodnotenie stavu pohonu zdviháku.

K týmto informáciám sa dostanete po ½ sekundovom stlačení tlačidla „UP“ na ovládači alebo 
pomocného tlačidla „UP“ na monitore.

Celkový počet zdvíhacích cyklov

Počet preťažení

Počet dní (od posledného  servisu ) / 
Počet dní (medzi servismi)

Informácie o servise a používaní

Keď je čas na servis, na displeji sa zobrazí symbol servisu. Okrem 
toho, keď sa aktivuje ovládač užívateľa, monitor vydá zvukový signál, 
ktorý používateľa upozorní, že je potrebný servis.

Servisný symbol sa zobrazí pri každom stlačení tlačidla zdvihnutia alebo 
zníženia na ovládači užívateľa. Keď sa zobrazí symbol servisu, okamžite 
kontaktujte  svojho autorizovaného  poskytovateľa  servisu a dohodnite si 
servis.

Ak sa zdvihák  zastaví  z dôvodu  preťaženia  (pokus  zdvihnúť 
viac ako je bezpečné pracovné zaťaženie), na LCD displeji sa 
zobrazí symbol preťaženia a zdvihák prestane fungovať , kým 
sa neodstráni prídavný náklad (nad SWL).

VAROVANIE
Ak obrazovka LCD na vašom monitore zaznamenala preťaženie, 
spoločnosť Joerns Healthcare odporúča vykonať VŠETKY bežné 
denné kontroly zdviháku pred ďalším použitím (zoznam denných 
kontrol nájdete v užívateľskej príručke zdviháku). Spoločnosť 
Joerns Healthcare tiež odporúča, aby ste sa obrátili na svojho 
autorizovaného poskytovateľa servisu Oxford, ktorý vám 
poskytne ďalšie pokyny.
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Dodatočné ovládacie prvky

Dodatočné ovládacie prvky umožňujú zdvihnutie alebo spustenie 
zdviháka v prípade núdze.

Ak váš zdvihák obsahuje elektrické polohovanie nôh, existujú 
dodatočné ovládacie prvky na otváranie a zatváranie nôh.

Batéria

Displej zobrazujúci plnú batériu znamená, že batéria je plne nabitá a 
zdvihák je pripravený na použitie.

Displej zobrazujúci poloprázdnu batériu znamená, že je čas nabiť 
batériu.

Symbol prázdnej batérie zobrazený na displeji znamená, že batéria 
nemá dostatočnú kapacitu a mala by byť okamžite nabitá.

VAROVANIE
Aby sa predišlo možnému trvalému poškodeniu batérie, batériu je potrebné nabiť 
hneď, ako sa na displeji zobrazí symbol polovybitej batérie.
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6. Návod na používanie

1. Nastavenie nôh

2. Kolieska a brzdenie

3. Zdvíhanie a spúšťanie ramena
Pohyb ramena je dosahovaný výkonným elektrickým pohonom, ktorý je ovládaný jednoduchou 
ručnou riadiacou jednotkou. Ručný ovládač má dve tlačidlá so smerovými šípkami NAHOR a 
NADOL áâ. Pohon sa automaticky zastaví na hranici pohybu v oboch smeroch. Ručný 
ovládač sa zasúva do zásuvky v spodnej časti ovládacej skrinky.

4. Núdzové zastavenie

5. Dodatočné ovládacie prvky

6. Mechanické

 

núdzové

 

vypnutie

   

             
          

              
            

       

Ak sa použije táto funkcia, zdvihák MUSÍ následne skontrolovať 
kompetentný technik.

               

VAROVANIE
Zdvíhacie zariadenia Oxford Patient by mali obsluhovať iba plne vyškolení/kompetentní 
poskytovatelia starostlivosti.

Nohy na Oxford Calibre sú elektricky nastaviteľné na šírku. Nohy sa dajú otvoriť, aby sa umožnil 
prístup okolo kresiel alebo invalidných vozíkov. Pri preprave a prejazde úzkymi dverami a 
chodbami by zdvíhacie nohy mali byť v zatvorenej polohe.
Elektrické nastavenie nôh – dosiahne sa stlačením príslušných tlačidiel na ručnom ovládači. 
Nohy sa uzamknú vždy, keď uvoľníte spínač ručného ovládania.

Zdvihák má dve brzdiace kolieska, ktoré možno použiť na parkovanie. Pri zdvíhaní by kolieska 
mali zostať voľné a nezabrzdené. Zdvihák sa potom bude môcť presunúť do ťažiska zdviháku. 
Ak použijete brzdy, je to pacient, ktorý sa vychýli do ťažiska, čo môže byť znepokojujúce a 
nepríjemné.

Červené tlačidlo núdzového zastavenia sa nachádza na prednej strane ovládacej skrinky a 
aktivuje sa stlačením. Toto preruší napájanie zdviháka a resetuje sa iba otočením tlačidla proti 
smeru hodinových ručičiek a uvoľnením.

Všetky  zdviháky  Oxford  sú vybavené  tlačidlami  na zdvíhanie  a spúšťanie  na ovládacej 
skrinke . Sú  umiestnené  pod  tlačidlom  núdzového  zastavenia  a možno  ich  použiť  na 
spustenie/zdvihnutie pacienta v prípade zlyhania ručného ovládača.

V

 

prípade

 

úplnej

 

elektrickej

 

poruchy

 

je

 

elektrický

 

pohon

 

vybavený

 

pružinovým

 

mechanickým

 

spúšťacím

 

zariadením

 

(RED

 

BOSS).

 

Toto

 

bude

 

fungovať

 

len

 

vtedy,

 

keď

 

je

 

zdvihák

 

zaťažený.

 

Zariadenie

 

sa

 

musí

 

otočiť

 

rukou

 

a

 

uvoľniť,

 

aby

 

sa

 

aktivovalo.

 

Začne

 

primerane

 

pomaly

 

spúšťať.

 

Tento

 

postup

 

opakujte,

 

kým

 

pacienta

 

bezpečne

 

nespustíte.

VAROVANIE
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7. Batérie

8. Závesy

Záves s popruhmi: bariatrický záves

  Záves  je pripevnený  k 6-bodovej  kolíske  s hákmi  pomocou  popruhov  so slučkami  (zobrazené 
nižšie). Každý záves je dodávaný s podrobným návodom na použitie. Pred použitím sa uistite, 
že ste si prečítali a úplne porozumeli užívateľským pokynom.

6-bodový kolískový záves. Príklad 6-bodového kolískového závesu so slučkami.

POZNÁMKA: Podrobné pokyny na montáž nájdete v užívateľskej príručke dodanej s každým 
závesom.                                              

           
               

            
              

               
   

              
   

Batérie sú chránené pred úplným vybitím ALARMOM NÍZKEHO NAPÄTIA. Zaznie vtedy, keď je 
potrebné dobiť batérie a keď je zapnuté ručné ovládanie. Nezaznie nezávisle od ovládaného 
ručného ovládača. NEIGNORUJTE TENTO VÝSTRAŽNÝ ALARM. Dokončite operáciu 
zdvíhania a nabite batériu (pozrite návod na nabíjanie).

Oxford Calibre má 6-bodový kolískový záves.
6-bodový systém využíva záves s popruhmi, ktoré umožňujú nastavenie polohy výberom rôznych 
farebných slučiek.

Ramenné popruhy

Abdukčný popruh

Pripájacie 
body

Pripájacie 
body

Popruhy na nohy

Bedrové popruhy

VAROVANIE
Spoločnosť Joerns Healthcare odporúča, aby sa závesy pravidelne a najmä pred použitím 
kontrolovali, či nevykazujú známky rozstrapkania alebo poškodenia. NEPOUŽÍVAJTE 
závesy, ktoré sú opotrebované alebo poškodené.

VAROVANIE

VAROVANIE

OXFORD ODPORÚČA POUŽÍVAŤ ORIGINÁLNE DIELY OXFORD. Závesy a zdviháky 
Oxford sú navrhnuté tak, aby boli navzájom kompatibilné. Pokyny týkajúce sa používania 
a kompatibility závesu špecifické pre danú krajinu nájdete na štítku závesu alebo 
kontaktujte svojho miestneho distribútora alebo priamo Joerns Healthcare.

Pozrite si maximálnu nosnosť zdviháka. Nosnosť závesu je obmedzená maximálnou 
nosnosťou zdviháka.
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7. Odstránenie 6-bodového kolískového systému

VAROVANIE

DODRŽUJTE PRESNE TIETO POKYNY
Váš zdvihák  Calibre  používa  6-bodovú  kolísku . Odstránenie  tohto  systému  je možné  použitím 
rýchloupínacieho  kolíka . Urobíte  to rýchlo  a jednoducho , ale  musíte  si prečítať  nasledujúce 
bezpečnostné pokyny, aby ste sa uistili, že 6-bodová kolíska je pred použitím bezpečne zaistená.

Pripojenie

Na montáž 6-bodovej kolísky sú potrebné dve osoby ALEBO môžete použiť oporný stôl.
Na pripojenie zdvihnite 6-bodovú kolísku smerom k štrbine ramena.
Vložte objímku kolíka cez plastovú koncovku, aby podopierala 6-bodovú kolísku.
Po zarovnaní v štrbine ramena znova zasuňte rýchloupínací kolík úplne do objímky, kým 
nezapadne na svoje miesto. MUSÍTE SKONTROLOVAŤ, ČI JE KOLÍK PEVNE UZAVRETÝ.
Ak to chcete  urobiť , zatlačte  prst  na ozubený  koniec . Ak  kolík  zostane  nehybný , používanie 
zdviháka je bezpečné.
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POZOR: Pred odstránením kolíka nezabudnite podoprieť hmotnosť 6-bodovej kolísky. 

Odstránenie

Ak chcete kolík odpojiť, stlačte pružinový osteň (pomocou plochého elektrického 
skrutkovača alebo podobného) a vytiahnite kolík.
Podoprite 6-bodovú kolísku a potom potiahnite objímku čapu v opačnom smere a úplne ju 
vyberte z ramena. Tým sa 6-bodová kolíska úplne uvoľní.
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8. Návod na nabíjanie

1. Vyberte napájací zdroj zo zdviháku. Batéria je držaná jednoduchou západkou v hornej časti 
napájacej jednotky. Zdvihnite západku a napájací zdroj sa uvoľní. 

2. Nasaďte napájací zdroj k nabíjacej jednotke. Umiestnenie a zaistenie napájacieho zdroja k 
nabíjačke je rovnaký systém ako na zdviháku. 

3. Zapojte sieťovú zástrčku nabíjačky do vhodnej sieťovej zásuvky a zapnite napájanie.
 

4. Nabíjanie je automatické a plne nabije batérie počas štyroch (4) hodín.
 

 
Poznámka: Aj keď je nabíjačka pripojená k elektrickej sieti dlhší čas, batérie sa neprebijú.

 

a) Zelené svetlo - indikuje, že hlavné napájanie je zapnuté.

 
 

b) Žlté svetlo - indikuje, že sa batéria nabíja.

 
 

c) Batéria bude plne nabitá, keď žlté svetlo zhasne.

 

 

Poznámka: Odporúča sa nabiť batériu ihneď po prijatí.

5. Ak chcete zdvihák vrátiť do prevádzky, VYPNITE napájanie a vyberte napájací zdroj z 
nabíjačky. Pripevnite napájací zdroj k zdviháku a uistite sa, že západka, ktorá drží agregát na 
mieste, je úplne zaistená. „Kliknite“ na miesto. Nabíjanie elektrických zdvihákov Oxford je 
jednoduché, je však dôležité dôsledne dodržiavať pokyny na nabíjanie. Venujte prosím 
osobitnú pozornosť nasledujúcim bodom, pomôžu vám vyhnúť sa problémom s vybitými 
batériami.

 

• Batériu, nabíjačku, ručné ovládanie a ovládaciu skrinku NESMÚ otvárať neoprávnené 
osoby. (V prípade záruky a opravy kontaktujte svojho distribútora).

 
               

 
 

       

• NEDOTÝKAJTE sa svoriek batérie/nabíjačky. 
    

• NECHAJTE batérie plne nabité. Batériu nabíjajte vždy, keď sa nepoužíva. Ak je to 
pohodlnejšie, nabíjajte každú noc. Nabíjačka nedovolí prebitiu batérií.

 
                

 
 

                  
 

 
   

• NIKDY nevybíjajte batérie úplne. Hneď ako zaznie zvuková výstraha, dokončite 
zdvíhanie a nabite. 

             
 

 
         

• Aby sa predišlo možnému trvalému poškodeniu batérie, batériu je potrebné nabiť 
hneď, ako sa na displeji zobrazí symbol polovybitej batérie. 

              
 

 
           

• NIKDY neskladujte batériu dlhší čas bez pravidelného nabíjania počas skladovania.
 

             
 

 
• VŽDY sa pred pripojením alebo odpojením akumulátora presvedčte, že napájanie 

nabíjačky je vypnuté.
 

               
 

 
   • NIKDY nenechávajte akumulátor pripojený s vypnutou sieťou nabíjačky.

 
            • NENECHÁVAJTE nabíjačku zapnutú s odpojenou batériou.

 
          

Keď je potrebné nabiť napájací zdroj, vyberie sa zo zdviháku a namontuje sa na externú 
nabíjaciu jednotku.

Spoločnosť Joerns Healthcare odporúča zakúpenie ďalšej batérie, aby sa mohla jedna batéria 
stále nabíjať.

VAROVANIE
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• NEPOUŽÍVAJTE zdvihák počas nabíjania. 
• Pred presunom SKONTROLUJTE, či sa zdvihák nenabíja, pretože môže dôjsť k 

poškodeniu elektrického spojenia.
  

 
• NIKDY neodpájajte zástrčku nabíjačky ťahaním za kábel. 
• POZOR, aby ste nezakopli o nabíjací kábel. 
• NENABÍJAJTE elektrický zdvihák v kúpeľni alebo v sprche. 
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9. Plán údržby a denný kontrolný zoznam

• UISTITE SA, že sa zdvihák na kolieskach voľne pohybuje.
 • UISTITE SA, ŽE sa 6-bodová kolíska môže voľne otáčať.
 • PRESKÚMAJTE A SKONTROLUJTE, či je 6-bodová kolíska pevne pripevnená k ramenu.
 • PRESKÚMAJTE závesné háky/spony na 6-bodovej kolíske, či nie sú poškodené a/alebo 

nadmerne opotrebované. 
• UISTITE SA, že nohy sa správne otvoria a zatvoria a uzamknú vo všetkých otvorených a 

zatvorených polohách.
 

• POUŽÍVAJTE ručné ovládanie, aby ste potvrdili, že sa rameno uspokojivo zdvihne a spustí.
 

• UISTITE SA, ŽE na paneli displeja ovládacej skrinky NIE JE rozsvietený symbol kľúča a nie je 
počuť žiadne pípnutie pri stlačení tlačidiel zdvíhania/spúšťania.

 

• SKONTROLUJTE činnosť tlačidla núdzového zastavenia.
 

• PRESKÚMAJTE popruhy či nie sú rozstrapkané alebo inak poškodené. NEPOUŽÍVAJTE 
žiadny záves, ak je poškodený alebo ak záves vykazuje známky opotrebovania.

 

• UISTITE SA, že zdvihák nevydáva alarm vybitia batérie, keď sa ovláda ručným ovládaním. Ak 
zaznie alarm, NEPOUŽÍVAJTE ho a ihneď ho nabite.

 

• UISTITE SA, ŽE sú spojovacie body ovládača bezpečné. 

• VIZUÁLNE SKONTROLUJTE všetky upevňovacie prvky a pred použitím sa uistite, že 
sú bezpečné.

 

 
Spoločnosť Joerns Healthcare odporúča, aby sa pravidelne vykonávala dôkladná kontrola a 
test zdvíhacieho zariadenia a zdvíhacieho príslušenstva Oxford Calibre, závesov, váh atď. 
Frekvencia kontrol sa líši v závislosti od lokality, takže si u svojho predajcu alebo miestnej 
vládnej agentúry podľa potreby overte, ako často je kontrola potrebná. Vyšetrenie a test by 
sa mal vykonať podľa odporúčaní a postupov uvedených v tejto príručke. Spoločnosť Joerns 
Healthcare odporúča, aby údržbu, kontrolu a certifikované testovanie vykonával iba 
autorizovaný servisný zástupca/predajcovia.
POZNÁMKA: Tieto odporúčania sú v súlade s požiadavkami 1998 No2307 Health and Safety
: Smernice o zdvíhaní a zdvíhacích zariadeniach 1998. Toto je nariadenie Spojeného 
kráľovstva. Mimo Spojeného kráľovstva skontrolujte požiadavky vašej krajiny.

  

Batéria: Všetky batérie vo výrobku a akékoľvek priložené príslušenstvo sa musia recyklovať 
oddelene. Batérie by sa mali likvidovať v súlade s miestnymi alebo národnými predpismi.
Závesy: Popruhy a príslušenstvo z látky by sa mali triediť ako horľavý odpad v súlade s 
miestnymi alebo národnými predpismi.

Všetky produkty Oxford sú navrhnuté s ohľadom na minimálnu údržbu, sú však potrebné určité 
bezpečnostné kontroly a postupy. Rozpis DENNÝCH úloh je podrobne uvedený nižšie. Denné 
kontroly, dôkladné preskúmanie raz za dva roky a ročný servis a test zaistia, že zdvihák bude 
udržiavaný v optimálnom bezpečnom prevádzkovom stave. Zoznam náhradných dielov je k dispozícii 
na vyžiadanie.
ZÁŤAŽOVÝ TEST a certifikáciu by mal vykonávať iba kvalifikovaný personál alebo autorizovaný 
servisný zástupca/predajca.
DENNÝ KONTROLNÝ ZOZNAM: spoločnosť Joerns Healthcare dôrazne odporúča vykonávať 
nasledujúce kontroly každý deň a pred použitím zdviháku.

Údržba, kontrola a test

Čistenie
Čistite  bežným  mydlom  a vodou  a/alebo  akýmkoľvek  dezinfekčným  prostriedkom  na tvrdé 
povrchy. Je potrebné sa vyhnúť drsným chemickým čistiacim prostriedkom  alebo abrazívnym 
prostriedkom , pretože  môžu  poškodiť  povrchovú  úpravu  zdviháku . Zabráňte  namočeniu 
ktorejkoľvek z elektrických častí. Po vyčistení by mala byť jednotka dôkladne vysušená.

Likvidácia na konci životnosti
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1.  6-BODOVÁ KOLÍSKA: Skontrolujte 6-bodovú kolísku pre voľnosť 
otáčania a výkyvu. Skontrolujte opotrebovanie centrálneho čapu. 
Skontrolujte pevné uchytenie k ramenu.

 
 ü ü ü

2.    RAMENO: Skontrolujte upevnenie ramena k stožiaru. Uistite sa, že sa 
rameno  pohybuje  len minimálne  a rameno  sa môže voľne  otáčať  na 
ložisku  ramena . Tiež  skontrolujte , či sú upevňovacie  prvky  horného 
ovládača pevné.

 
 ü ü ü

3.      STĹP : Skontrolujte  funkčnosť  skrutiek  zaisťujúcich   stožiar .  Uistite  sa,  že  stožiar
 je  úplne  zasunutý  do  zásuvky  základne .  Skontrolujte  upevnenie spodného ovládača.  

 .

 
ü ü ü

4.  POHON: Pohon by nemal vyžadovať žiadnu údržbu okrem kontroly 
správnej činnosti a počúvania neobvyklého hluku.

         
        ü ü

5.    MONITOR: Skontrolujte funkciu tlačidla núdzového zastavenia. Skontrolujte správnu montáž 
zásuvky ručného ovládača. Skontrolujte funkčnosť ručného ovládača. Skontrolujte dodatočné 
ovládacie prvky a uistite sa, že fungujú tak, ako bolo zamýšľané.

ü ü ü

6.  BATÉRIE:Batérie sú umiestnené v napájacom zdroji a nemali by si 
vyžadovať inú údržbu ako bežné nabíjanie, ako je uvedené v pokynoch 
na nabíjanie. Skontrolujte, či sú spoje čisté.

 
 ü

7.  NASTAVENIE NÔH: Skontrolujte, či nohy fungujú v oboch 
úplných vysunutiach (smerom dovnútra/ von).

 
ü ü ü

8.  KOLIESKA: Skontrolujte, či sú všetky kolieska pevne pripevnené k 
nohám. Skontrolujte voľné otáčanie predných a zadných kolies.

  
ü ü ü

9.  ČISTENIE: Čistite bežným mydlom a vodou a/alebo akýmkoľvek dezinfekčným 
prostriedkom na tvrdé povrchy. Je potrebné sa vyhnúť drsným chemickým 
čistiacim prostriedkom alebo abrazívnym prostriedkom, pretože môžu poškodiť 
povrchovú úpravu zdviháku. Zabráňte namočeniu ktorejkoľvek z elektrických častí. 
Po vyčistení by mala byť jednotka dôkladne vysušená.

  
 

 ü

10.  ZÁŤAŽOVÝ TEST: Záťažová skúška by sa mala vykonať v súlade so 
skúšobnými postupmi výrobcu a so smernicou detailnejšie uvedenou v EN ISO 
10535:2006 – príloha B – Pravidelná inšpekcia B1 – pozri úryvok nižšie. Dôrazne 
sa odporúča, aby test vykonal autorizovaný servisný predajca.

ü ü

11.  ZÁKLADŇA A KOLESÁ: Uistite sa, že základňa je rovná a zarovnaná 
s podlahou (všetky štyri kolesá sú na podlahe).

 
ü ü ü

12.  ZÁVESY: Skontrolujte opotrebovanie a rozstrapkanie. ü ü ü

13.  MAZANIE: Namažte otočné kĺby vrátane spojov stožiara a ramena, 
zostavy pedálov a 6-bodového kolískového kĺbu (iba v prípade 
potreby) pomocou potravinárskeho sprejového maziva.

 
 ü

14. RUČNÝ OVLÁDAČ: Uistite sa, že je plne zapojený do ovládača. ü ü

15.  RÝCHLOUPÍNACÍ KOLÍK: Pred zdvihnutím sa uistite, že je kolík bezpečne 
pripevnený, stlačením ozubeného konca na ovládači a 6-bodovej kolíske. ü ü

16.  UPEVNENIA: Skontrolujte všetky matice, skrutky a upevňovacie prvky, či nie 
sú nadmerne opotrebované a či sú pevne utiahnuté. Vymeňte podľa potreby. ü

   TIETO KONTROLY BY MALI OBSAHOVAŤ:

Pr
ed

 
po

už
ití

m

Se
rv

is
né

 
in

te
rv

al
y



Oxford®

Calibre

24

Slovensky

EN ISO 10535:2006

(Informatívne)

B. 1 Pravidelná  kontrola  zdviháka  by  sa  mala  vykonávať  v časových  intervaloch 
stanovených výrobcom, najmenej však raz ročne. Pravidelnou kontrolou sa rozumie vizuálna 
kontrola  (najmä  nosnej  konštrukcie  zdviháka  a zdvíhacieho  mechanizmu  s prídavnými 
zariadeniami, brzdami, ovládacími prvkami, bezpečnostnými zariadeniami a zariadeniami na 
podporu osôb) a akékoľvek funkčné testy a opatrenia na údržbu, ktoré môžu byť potrebné, 
napr. nastavenie bŕzd, dotiahnutie upevňovacích prvkov.

Príloha B

Pravidelná kontrola

Každá  kontrola  by mala  zahŕňať  skúšku  pracovného  zaťaženia  jedného  (1) cyklu  zdvíhania  s 
maximálnym zaťažením.
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10. Technické špecifikácie

Bezpečné pracovné zaťaženie  .......................................................................... ....................385 kg

 ....................................................................................Maximálna celková dĺžka  .............. 1805 mm

Minimálna celková dĺžka.................... ................................................................ ............... 1740 mm

Maximálna  celková výška................................................................................... ............... 2210 mm

Minimálna  celkový výška..................................................................................... .............. 1575 mm

Maximálna výška 6-bodovej kolísky..................................................................... ............. 1855 mm

 Minimálna výška 6-bodovej kolísky.................................................................... ................. 650 mm

 Výška pri maximálnom dosahu............................................................................ ............. 1730 mm

 Dosiahnite v maximálnej výške..........................................................................  ................. 570 mm

 Dosiahnite v minimálnej výške...........................................................................  ................. 725 mm

Maximálny dosah* .............................................................................................  ................. 825 mm

 Polomer otáčania...............................................................................................  ............... 1960 mm

Otvorené nohy - vonkajšia šírka...............  ......................................................... ............... 1420 mm

 Nohy otvorené - vnútorná šírka........................................................................... .............. 1245 mm

Nohy zatvorené - vonkajšia šírka  ..........................................................  ............................. 885 mm

Nohy zatvorené - vnútorná šírka  .......................................................................  ................. 700 mm

 Celková výška nôh.............................................................................................  ................. 130 mm

 Svetlá výška.......................................................................................................  ................... 20 mm

 Predné dvojité kolieska......................................................................................  ................. 100 mm

 Zadné brzdené kolieska............................................................................4"....  .................. 100 mm

* Dosah = stred 6-bodovej kolísky k prednej časti sťažňa

 Zostava stožiara, základne a ramena.................................................................. ..................109 kg  
(vrátane 6-bodovej kolísky)

 Batéria................................................................................................................. ......................3 kg

    ................................................................................................................ ..................112 kg

6-bodová  kolíska...........................................................................................  .............................9 kg

Hmotnosti

Celková hmotnosť

Všetky merania sú v tolerancii 5/-5 stupňov.
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BATÉRIE...........................................24 voltový dobíjateľný uzavretý typ olovenej kyseliny

 KAPACITA BATÉRIE........................3,2 ampér hodín

 .............................MENOVITÝ VSTUP NABÍJAČKY 100-240VAC / 50-60Hz MAX. 

MENOVITÝ VÝKON NABÍJAČKY 400 MA ................27.4/29.0 VDC@0.8A

 NABÍJAČKA.......................................................TRIEDA II

 ...........................................................VNÚTORNÝ ZDROJ NAPÁJANIAZDVIHÁK

 NABÍJAČKA.......................................................TYP B

 ...........................................................ZDVIHÁK TYP B

TEPLOTA
 

......................................................>+5˚C <+40˚C

 
RELATÍVNA VLHKOSŤ.................................20% - 90% @ 30ºC (nekondenzujúca)
Uskladnenie

 

......................................................TEPLOTA >-10˚C <+50˚C

 

RELATÍVNA VLHKOSŤ.................................20% - 90% @ 30ºC (nekondenzujúca)

ATMOSFERICKÝ TLAK

 

................................700 - 1060 hpa

 

..............................................OVLÁDACIA SKRINKA IPX4

 

MOTOR......................................................................IPX6

 

................................PALUBNÁ NABÍJAČKA............. IPX5

BATÉRIA............

 

........................................................IPX5

 

................................................... RUČNÝ OVLÁDAČ IPX5

 

MOTOR............................................................10% (2 min / 18 min)

 

NABÍJAČKA.......................................................4 hodiny (približne)

 

........VÁŽENÁ ÚROVEŇ ZVUKOVÉHO VÝKONU - A 64dB

Špecifikácie elektroniky

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Stupeň ochrany proti otrasom

Okolité podmienky
Mimo tohto prostredia môže byť ohrozená funkčnosť a bezpečnosť.

Prevádzkové podmienky

Hodnotenia IP

Pracovné cykly

Akustika
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HLAVNÉ SYMBOLY:

   
 

 

 Zariadenie triedy 2.

  
 

 

 Na použitie vo vnútri..

  

  

WEEE Registračné číslo výrobcov WEE/GG0464RZ

Na nabíjačke, riadiacej jednotke a batérii sa používajú nasledujúce symboly:

Tento produkt je zdravotnícka pomôcka v súlade s nariadením EÚ o 
zdravotníckych pomôckach 2017/745.

Zariadenie typu B podľa EN 60601-1.

Likvidácia batérií by sa nemala miešať s bežným domovým odpadom. Batérie 
by sa mali likvidovať v súlade s miestnymi alebo národnými predpismi.

Likvidácia elektroniky by sa nemala miešať s bežným domovým odpadom.

POZOR, pozrite si sprievodné dokumenty.

Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
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11. Záruka

UPOZORNENIE: Pre nákupy, opravy, servis a certifikovanú údržbu kontaktujte svojho 
autorizovaného distribútora alebo servisného zástupcu.

Váš distribútor:

Spoločnosť Joerns Healthcare má vybudovanú sieť autorizovaných distribútorov a servisných 
zástupcov, ktorí radi zodpovedajú všetky vaše otázky týkajúce sa nákupu, záruky, opravy a 
údržby. Odporúčame, aby naše produkty uviedol do prevádzky váš autorizovaný distribútor 
alebo servisný zástupca.

Záručný program prevádzkuje distribútor alebo servisný zástupca, preto je dôležité zaznamenať si 
ich meno, adresu a telefónne číslo, aby ste ich mohli kontaktovať v prípade akéhokoľvek 
problému. Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, kde bol váš zdvihák zakúpený, spoločnosť 
Joerns Healthcare môže vyhľadať dodávateľa, ak uvediete sériové číslo zdviháku.

Všetky záručné nároky podliehajú správnemu používaniu a údržbe v súlade s návodom na 
obsluhu dodaným s každým zdvihákom. Na poškodenie spôsobené používaním v nevhodných 
podmienkach prostredia alebo zanedbaním údržby produktu v súlade s užívateľskými a 
servisnými pokynmi sa záruka nevzťahuje . Vaše zákonné práva zostávajú nedotknuté.

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

Tel.: 0800 194 984
Web: www.letmo.sk
Mail: info@letmo.sk
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