HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BÀN GIÚP SANH ĐA NĂNG
Model: Nixie 2100

BÀN GIÚP SANH ĐA NĂNG

NIXIE - Ref.2100
Móc treo để cố định hệ thống
tay cầm
Sử dụng móc treo để điều
chỉnh độ dài của tay cầm
tùy theo tình trạng thực tế
Cọc treo dịch truyền
(lựa chọn thêm) nằm ở
bên trái hoặc bên phải của
bàn sanh với nút điều khiển
bằng chân

Bộ điều khiển
từ xa
Có dây giữ
lựa chọn thêm

Phanh trung tâm
với 4 bánh xe
điều chuyển
hướng
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Thanh treo
(Lựa chọn thêm)
Bàn sanh
Điều khiển bằng điện từ
–12 to 70°.
Cần điều khiển bằng cơ
được tích hợp bên dưới bàn sinh
với tay cầm màu đỏ

Tấm chắn bảo vệ
Có thể gập lại hoặc
tháo rời nếu cần thiết
Góc ngồi
Điều khiển bằng
điện từ 0 tới 20°

khay đựng chất thải
sức chứa 10 lít có thể
tháo rời

Cần điều khiển
3 vị trí điều khiển
tương thích,
30°, 60° + vị trí
lặp lại
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chế độ nâng hạ bằng
điện
điều chỉnh
trong khoảng
645-1045mm
Gác chân
(lựa chọn thêm)

Ghế phụ có thể tháo rời
nhanh chóng chỉ bằng một động tác đơn
bằng cách tác động vào bàn đạp chân
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NIXIE - Ref.2100
(1) Bàn sanh khiển lên và xuống
(2) Điều chỉnh chỗ ngồi lên và xuống
(3) Ghế lên và xuống
(4) Ghế phụ lên và xuống (nếu kết nối với
ghế)
Di chuyển đồng bộ cả ghế và bàn sinh
(bàn sanh và ghế phụ), Nhấn đồng thời
phím 3 và phím 4

Sử lý cần điều khiển
 Để thay đổi vị trí của cần điều
khiển, kéo mạnh nút màu đen
để mở khóa sau đó kéo hoặc
đẩy cần điều khiển đến vị trí
mong muốn
Sử lý ghế phụ
 Kết nối với ghế, chiều cao của ghế phụ được điều khiển bằng điều
khiển từ xa của bàn sanh.
 Khi ngắt kết nối, nó được điều chỉnh
trực tiếp với nút bấm nằm bên dưới
ghế phụ, được đặt phía trước bên phải
(nếu có lựa chọn thêm pin).
 Góc nghiêng sẵn có trên ghế phụ
người sử dụng chỉ cần tác động lực vào
bàn đạp chân bên dưới
Cảnh báo an toàn khi sử dụng

CỐ GẮNG ĐẨY BÀN SINH BẰNG
MỌI CÁCH

KHÔNG SỬ DỤNG CẦN ĐIỀU KHIỂN

ĐIỀU NHƯ BÀN ĐẠP. Không thể dùng
lực mạnh để nhấn bằng chân. Chỉ sử
dụng khi có phụ kiện chuyên dụng

KHÔNG CHỨA CHẤT THẢI TRỰC TIẾP
Ở BÀN SINH ĐỂ TRÁNH RỦI RO ĐỔ VỠ.
Khay chứa chất thải khi không sử dụng
phải được loại bỏ ngay khỏi bàn sinh
và để bên ngoài.

Mars 2016—v1.0

Lời cảnh báo rủi ro sẽ phát ra tiếp bíp để thông báo tình huống bất thường (thất bại, rủi ro, bất thường)

Kiểm tra tình hình (xung đột, quá tải) trước khi tiếp tục với bất kỳ chuyển động nào của giường
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