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Arvoisa asiakkaamme, 
 

Kiitos, että valitsit Hermann Bock GmbH:n valmistaman lasten ja nuorten 
hoitosängyn! Tämä pitkäikäinen hoitotuote tarjoaa käyttöösi 
huippuominaisuudet ja huipputason turvallisuuden. Sähkötoimiset 
hoitosänkymme takaavat optimaalisen käyttömukavuuden ja 
mahdollistavat ammattimaisen hoidon. Tämä tuote on suunniteltu 
varsinkin lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa. Tuote 
auttaa täyttämään nämä tarpeet. 
Estä mahdolliset toimintahäiriöt ja onnettomuudet noudattamalla 
turvallisuus- ja käyttöohjeita ja huolehtimalla tarvittavasta 
kunnossapidosta. 

 
 
 

 

Klaus Bock  
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1 Alkusanat ja yleiset ohjeet 
 

Hermann Bockin erilaiset sänkyjärjestelmät täyttävät erikoisvaatimukset, joita käyttö 
sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja kotihoidossa edellyttää. Luotettavien toimintojen ja pitkän 
käyttöiän ansiosta kaikki sänkymme ovat erinomaisia hoidon apuvälineitä. Kun sänkyjä 
käytetään ja hoidetaan oikein, ne vaativat vain vähän kunnossapitoa. Kaikille Hermann 
Bockin sängyille tehdään lopputarkastuksessa tiukat laatutestit, jotka sängyn täytyy 
läpäistä ennen kuin se toimitetaan asiakkaalle. Sängyt valmistetaan ja testataan 
hoitosänkyihin sovellettavien voimassa olevien standardien mukaisesti, ja ne täyttävät 
standardien ja lainsäädännön vaatimukset. 

 

Hoitosängyt täyttävät vaatimukset, jotka asetetaan standardissa EN 50637 (sairaalasängyt 
lapsille) ja standardeissa EN 716-1 ja EN 716-2 (lasten sängyt ja kokoontaitettavat 
lastensängyt kotikäytössä). Tapauksen mukaan sovelletaan myös standardia EN 60601-2- 
52 (turvallisuutta ja oleellista suorituskykyä koskevat erityisvaatimukset sairaalasängyille). 
Sähköiset osat täyttävät lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta annetun standardin EN 
60601-1 vaatimukset. Hoitosängyt ovat luokan 1 lääkinnällisiä laitteita. 

 

Standardien mukaisesti sängyt jaotellaan viiteen eri ryhmään niiden käyttötarkoituksen 
mukaan: 

 

1. Tehohoito sairaalassa; tehohoitosänky 

2. Lyhytaikainen hoito sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa; potilassänky 
sairaalassa 

3. Pitkäaikainen hoito laitosympäristössä; kiinteä hoitosänky 

4. Kotihoito; ns. kotihoitosänky 

5. Kotihoitopalvelu 
 

1.1 Käyttötarkoitus 
 

Lasten 90 cm x 170 cm 
hoitosänky soveltuu 
hoidettaville (lapsille/ 
nuorille/aikuisille), joiden 
pituus on korkeintaan 

Nuorten 90 cm x 200 cm hoitosänky soveltuu hoidettaville (lapsille/nuorille/aikuisille), 
joiden pituus on korkeintaan 175 cm. Käyttäjän paino saa olla korkeintaan 135 kg. 

 

Hoitosänkyä voi käyttää niin hoito- ja kuntoutuslaitoksissa (laitosympäristössä) kuin 
kotihoidossa. Hoitosänky auttaa lieventämään vammasta tai rajoitteesta aiheutuvaa 
haittaa ja/tai parantamaan hoidettavan henkilön elämänlaatua. Se myös helpottaa 
hoitajien työtä. Dino-sarjan sänkyjä onkin tarkoitus käyttää käyttöympäristöissä 3–5. 
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Sänkyjä ei ole tarkoitettu muuhun käyttöön. Valmistaja ei ole vastuussa 
käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä. 

 
Trendelenburg-toimintoa saa käyttää ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten 
valvonnassa. Hoitosänkyä ei ole tarkoitettu sairaalakäyttöön. Sitä ei ole myöskään 
tarkoitettu potilaiden siirtoon. Sänkyjä saa siirtää hoitotiloissa – ja potilaan asettelun 
aikana – ainoastaan esim. puhdistamista tai potilaan luo pääsyä varten. Jos siirrät sänkyä, 
lukitse lopuksi rullapyörät sängyn rungon suuntaisesti (tärkeää trendelenburg- ja 
antitrendelenburg-asentoa ja istuma-asentoa varten). 
 

Sängyn voi antaa uuden käyttäjän käyttöön. Noudata näissä asennus- ja käyttöohjeissa 
annettuja puhdistus-, hoito- ja desinfiointiohjeita. Kiinnitä myös erityistä huomiota 
tarkastuksia koskeviin tietoihin. 
 

Huomio: Sängyissä ei ole erillistä maadoitusmahdollisuutta. Potilaaseen kiinnitettyjen, 
suonensisäisten tai intrakardiaalisten sähköisten lääkinnällisten laitteiden käyttö on 
kielletty. Lääkinnällisten laitteiden omistajan täytyy varmistaa, että laiteyhdistelmä 
täyttää standardin EN 60601-1 vaatimukset. 
 

Tämä käyttöohje sisältää turvallisuusohjeet. Kaikkien sänkyjen käyttäjien täytyy 
perehtyä näihin ohjeisiin. Ohjeiden vastainen käyttö voi johtaa vammautumiseen. 
 

1.2 Henkilöryhmien määritelmät 
 

Omistaja 
Omistaja (esim. lääkinnällisten laitteiden myyjä, erikoisliike, hoitolaitos tai talousvastaava) 
tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää sänkyä tai antaa sen 
hoitokäyttöön. Yleensä omistaja ohjeistaa myös tuotteen käyttöön. 
 

Käyttäjä 
Käyttäjä tarkoittaa henkilöä, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai tuotteeseen 
perehdytyksen perusteella osaa käyttää tai huoltaa hoitosänkyä. Käyttäjä osaa tunnistaa 
ja/tai estää mahdolliset vaarat ja osaa arvioida potilaan terveydentilan. 
 

Potilas/hoidettava 
Henkilö, jonka toimintakykyyn vaikuttaa yksi tai useampi vamma tai fyysisen tai sosiaalisen 
toimintakyvyn rajoite tai niiden yhdistelmä. 
 

Pätevä henkilöstö 
Pätevä henkilöstö tarkoittaa omistajan palveluksessa olevia työntekijöitä. Koulutuksensa 
tai annettujen ohjeiden perusteella he saavat toimittaa, koota ja purkaa hoitosängyn ja 
kuljettaa tai siirtää hoitosänkyä toiseen käyttöpaikkaan. Hoitosängyn käytön, kokoamisen 
ja purkamisen lisäksi heitä täytyy ohjeistaa hoitosängyn puhdistamisesta ja 
desinfioinnista. 
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1.3 Turvallisuusohjeet 
 

Kaikkia liikkuvia osia täytyy käyttää käyttötarkoituksen ja ohjeiden mukaisesti. Tämä takaa 
hoidettavan henkilön, läheisten ja hoitajien turvallisuuden ja auttaa estämään mahdolliset    
vaaratilanteet.    Turvallisuuden    takaamiseksi    sänky    täytyy    asentaa ja  sitä  täytyy  
käyttää  oikein.   Sängyn   käytössä   täytyy   huomioida   myös  hoidettavan henkilön 
toimintakyky ja vamman tai rajoitteen tyyppi ja laajuus. 
 

Estä vaaratilanteet, moottorin tahaton säätö ja  vääränlainen  käyttö  ottamalla  sähköiset 
toiminnot pois käytöstä. Kun esim. hoitajat tai hoidosta vastaavat läheiset poistuvat     
hoitotilasta,     sängyn     kaikki     sähköiset     toiminnot     täytyy      ottaa pois  käytöstä  
käsiohjaimen  avulla.  Tämä  onnistuu  kääntämällä  käsiohjaimessa  olevaa   avainta.   Laske   
ensin   makuualusta   turva-asentoon   ja   aktivoi lukitustoiminto kääntämällä avainta 
(avain on sängyn  takaosassa  olevassa avainlukossa). Irrota avain ja tarkasta, että 
käsiohjain ei enää toimi. Varmista, että käsiohjain on lukittu oikein. 
 

Nämä suositukset koskevat varsinkin seuraavia tilanteita: 
 

- hoidettava henkilö ei voi itse käyttää käsiohjainta turvallisesti oman vammansa 
tai rajoitteensa takia; 

- tahaton säätö voi aiheuttaa vaaraa hoidettavalle henkilölle tai hoitajalle; 
- porttia ei ole lukittu, ja on olemassa takertumis- tai puristumisvaara; 

- sängyn käyttöpaikassa on lapsia, joita ei valvota. 
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Kun käsiohjain ei ole käytössä, varmista että se säilytetään kaapeleineen lukittavassa 
laatikossa pois lasten ulottuvilta. Tämä on merkitty seuraavalla symbolilla: 

 
 

Pääsääntönä on, että sänkyä saavat käyttää käyttöön ohjeistetut hoitajat ja läheiset. 
Sänkyä saa käyttää myös käyttöön ohjeistettujen henkilöiden läsnä ollessa. 
 
Kun säädät makuualustaa, varmista aina huolellisesti, että kädet tai jalat eivät ole lähellä 
puisia sivulevyjä. Kun avaat tai suljet porttia, varmista, että hoidettava henkilö on 
sopivassa asennossa. 

Seuraava symboli kertoo kehon oikean asennon vuoteessa: 

 
 

Varmista aina ennen sähköistä säätämistä, että kädet ja jalat eivät voi jäädä rungon ja pää- 
tai jalkaosan väliin ja erityisesti että nostetun makuualustan alla ei ole ihmisiä. 
Puristumisvaara on suurin näissä paikoissa. Käyttäjän suurin sallittu paino riippuu sängyn 
varusteiden kokonaispainosta (patjat ja muut sähköiset lääkinnälliset laitteet). 
Turvallinen käyttökuormitus ilmoitetaan makuualustan runkoon kiinnitetyssä 
arvokilvessä. 

 

Varmista aina ennen sähköistä säätämistä, että kädet ja jalat eivät voi jäädä rungon ja pää- 
tai jalkaosan väliin ja erityisesti että nostetun makuualustan alla ei ole ihmisiä. 
Puristumisvaara on suurin näissä paikoissa. Käyttäjän suurin sallittu paino riippuu sängyn 
varusteiden kokonaispainosta (patjat ja muut sähköiset lääkinnälliset laitteet). 
Turvallinen käyttökuormitus ilmoitetaan makuualustan runkoon kiinnitetyssä 
arvokilvessä. 
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1.4 Käyttöikä / takuu 
 

Tämä hoitosänky on kehitetty, suunniteltu ja valmistettu niin, että sen käyttö on turvallista 
vielä pitkänkin ajan kuluttua. Kun hoitosänkyä käytetään ja huolletaan oikein, sen arvioitu 
käyttöikä on 7–10 vuotta. Käyttöikä riippuu käyttöoloista ja käyttömäärästä. 
 

Huomio: Takuu raukeaa, jos tuotteeseen tehdään luvattomia teknisiä muutoksia. 
 

Tätä  tuotetta  ei  ole  hyväksytty  Pohjois-Amerikan  markkinoille   eikä etenkään 
Yhdysvaltain (USA) markkinoille. Valmistaja kieltää hoitosängyn toimittamisen ja 
käytön kyseisille markkinoille, myös kolmansien osapuolten välityksellä. 
 

1.5 Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset 
 

Hermann Bock GmbH ei ole vastuussa vaurioista, joita päivittäinen käyttö voi aiheuttaa 
lattialle. 
Jotta lattiaan ei tulisi painaumia, lattian olisi hyvä vastata joustavien lattiapäällysteiden 
valmistajien liiton FEB:n (Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge e. V.) 
suosituksia. Lisätietoja on teknisessä ohjeessa FEB nro 3. 

 
 

 
 

 

Vaarahuomautus Bockilta 
Sängyn säätäminen muiden sähkölaitteiden virran ollessa päällä saattaa aiheuttaa vähäisiä 
sähkömagneettisia häiriöitä muissa laitteissa, esim. staattista kohinaa radiossa. Jos häiriöitä 
esiintyy, siirrä laitteita kauemmas toisistaan. Älä kytke laitteita samaan pistorasiaan. Voit myös 
kytkeä häiriön aiheuttajan ja/tai toisen laitteen tilapäisesti pois päältä. 

Jos käytät sängyn kanssa muita sähköisiä lääkinnällisiä laitteita (käyttötarkoituksen vastaisesti), 

kytke sängyn toiminnot pois käytöstä toisen laitteen käytön ajaksi käyttämällä käsiohjaimen 

integroitua lukitustoimintoa. 

Vaarahuomautus Bockilta 

Varmista, että sänky on kaukana verhoista, kaihtimista, lämmittimistä ja pistorasioista, ja 

varmista, että lääkkeitä, johtoja, kuminauhoja, pieniä leluja tai muita pieniä esineitä kuten 

rahaa, ei pääse mihinkään paikkaan sängyssä. 
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1.6 Arvokilpi 
 

Jokainen hoitovuode on merkitty yksilöllisellä ja yleisellä tyyppisellä kilvellä. 
 

Yksilöllinen ja yleinen tyyppikilpi 

(1) Mallin nimi 
(2) Valmistuspäivä: Päivä, kuukausi ja vuosi 
(3) Sarjanumero: Tilausnumero – juokseva numerointi 
(4) Verkkojännite, verkkotaajuus ja tuloteho 
(5) Käyttöjakso 
(6) Käyttökoneiston suojausluokka 
(7) Potilaan enimmäispaino / turvallinen käyttökuormitus 
(8) Valmistaja 
(9) Symbolit (oikealla) 
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 Selitys symboleista: 
 

 
Merkintä osoittaa, että tuote on lääkinnällisistä laitteista 
asetuksella mukainen 

 Noudata käyttöohjeita  

 
Euroopan unionin alueella hävitettävä tuote täytyy toimittaa 
erilliseen keräyspisteeseen. Tuotetta ei saa hävittää 
kotitalousjätteen mukana.  

 Lääkinnällinen laite, tyypin B sovellettu osa  

 Käytä vain kuivissa tiloissa  

 Suojausluokka II (kaksoiseristys, suojaeristetty)  

IPX4 Sähkölaite on suojattu roiskuvalta vedeltä  

 
Potilaan enimmäispainon symboli  

 
Turvallisen käyttökuormituksen symboli  

 Symboli lääkinnällisen laitteen merkitsemiseksi 

 
Potilaskanta  

 
Noudata ohjeita patjan koon ja paksuuden mukaan  

 
Valmistajan osoite  

MD 
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2 Toimintojen yleinen kuvaus 
 

Rakenne ja toiminnot 
 

Korroosiosuojaus 
Hermann Bock GmbH:n hoitosängyt on suunniteltu ja valmistettu turvallisiksi ja 
mahdollisimman pitkäikäisiksi. Tämän takia kaikki mahdollisesti ruostuvat osat on suojattu 
ruostumiselta. Kaikki metalliosat on suojattu pintakäsittelyllä. Teräsosat on joko 
galvanoitu tai PES-jauhepinnoitettu uuniemaloinnin avulla. Alumiiniputket on anodisoitu. 

 

Makuualusta neljällä säätöosalla 
Vakiomallisessa makuualustassa alumiinikehikkoon asennettu makuualusta on jaoteltu 
neljään säätöosaan: Selkätuki, kiinteä istuinosa, ylempi jalkatuki ja alempi jalkatuki. 

 

Makuualustan tukeva runko on valmistettu hitsatuista teräs-/alumiiniputkista. 
Teräsputket on PES-jauhepinnoitettu uuniemaloinnin avulla. Makuualustan korkeuden 
sähköiseen säätöön käytetään suojajännitteisiä tasavirtamoottoreita (29–35 V), joita 
ohjataan käsiohjaimen painikkeilla. Selkätukea voi säätää sähköisesti. Jalkaosan jalkatuki 
on jaettu kahteen osaan. Kummankin osan asentoa voi säätää portaattomasti erikseen 
käsiohjaimen painikkeilla. Sähkökatkon sattuessa selkäosan voi laskea alas löysäämällä 
putkessa olevaa pidikettä. 

 

Korkeuden säätäminen 
Sänkyjen korkeutta säädetään kahdella alumiinisella nostopilarilla, jotka asennetaan 
kahdella rullapyörällä varustettuun jalustaan. Pyöreästä teräsputkesta valmistettu runko 
on PES-jauhepinnoitettu uuniemaloinnin avulla. Runko on päällystetty miellyttävän 
näköisellä muovipinnoitteella. 
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Portit 
Kaikki sivukaiderakenteet on suunniteltu ja valmistettu sovellettavien standardien 
mukaisesti. Kaikkien aukkojen ja rakojen leveys on alle 60 mm, ja pinnat ovat sylkeä 
kestäviä standardin DIN 53160 mukaisesti. 

 

Lapsille ja nuorille tarkoitetun dino-hoitosängyn portit voi avata niiden koko leveydeltä 
neljän erillisen osan avulla. Jos haluat avata portin, aloita keskellä olevista osista. Vedä 
ensin portin päälle asennettu U-profiili sivuun. Voit siirtää profiilia painamalla ensin 
lukitustappia (1) ja vetämällä samalla profiilia kolon (2) avulla sivulle niin pitkälle kuin 
mahdollista. Käytä sitten porttimekanismia molemmilla käsillä. Paina lukon varmistinta (3) 
ja vedä lukkopulttia (4) samaan aikaan alaspäin ja itseäsi kohti niin, että portin ovi avautuu. 
Voit kääntää portin ovea 90 astetta. Toista menettely portin toisen oven puolella. Huomioi 
puristumisvaara, kun liikuttelet ovia. 

 
 

 

Kun haluat sulkea portin, varmista, että osat ovat suorassa linjassa. Portin saranat 
saattavat helposti liikahtaa. Sulje ensin portin uloimmaiset osat ja sitten keskiosat. Sulje 
portin ovet painamalla salpa (5) lukkoon (6). Salpa lukittuu automaattisesti. Tarvittaessa 
voit vetää lukkopulttia (4) alaspäin ja painaa sitten salvan (5) lukkoon (6). Tällä tavalla ovet 
voi sulkea lähes äänettömästi. 

 

Varmista, että kaikki porttien osat ovat tukevasti paikoillaan sulkemisen jälkeen. Liu’uta 
lopuksi kahden oven väliin portin päälle tuleva U-profiili paikoilleen niin, että lukitustappi 
lukittuu. 
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Jos sivukaiteen korkeutta on jatkettu jatkokappaleella, ovien päällä oleva 
vahvistuskappale täytyy ensin vapauttaa avaamalla lukkopultti ja työntämällä 
lukituslaitetta ylöspäin. Tämän jälkeen portin voi avata ja sulkea noudattamalla edellä 
annettuja ohjeita. 

 
 

Vaarahuomautus Bockilta 
Älä jätä avattuja ovia valvomatta ja varmista, että niitä ei käytetä väärin. 
Käytä korkeudensäätömekanismia ainoastaan, kun portti on suljettuna. Näin estät törmäykset. 

 
Jos portti on avattuna, kun säädät sängyn kallistettuun asentoon (trendelenburg-, 
antitrendelenburg- ja istuma-asento), ovet saattavat liikkua hallitsemattomasti. 

 
Huomioi puristumisvaara ovien alueella. 

 
Käytä ainoastaan teknisesti täydellisiä ja vahingoittumattomia osia ja varmista, että ovien 
välisen raon leveys on sallitun rajoissa. 

 

Varmista, että sivukaiteet lukittuvat paikoilleen kunnolla. 

 
Ennen kuin kiinnität portin osat ja ennen kuin otat sängyn käyttöön, tarkasta kaikki portin 
kiinnittämiseen ja sulkemiseen käytetyt sängyn rungon mekaaniset osat mahdollisten vaurioiden 
varalta. 

 
Käytä aina porttia mahdollisimman varovasti, sillä sormet jäävät helposti ovien eri osien väliin. 
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3 Sähköiset osat 
 

3.1 Käyttökoneisto 
 

Käyttökoneisto koostuu yksittäisistä käyttölaitteista, joita käytetään selkä- ja jalkaosan 
sähköiseen säätöön. Makuutason korkeutta säädetään kahdella nostopilarilla, jotka on 
kytketty sängyn päätyihin (pää ja jalat). Integroidussa ohjausrasiassa on kytkinkotelo, 
johon asennettu tasasuuntain muuntaa syöttöjännitteen turvallisen matalaksi enintään 29 
V:n (DC) tasajännitteeksi. Moottorit, nostopilarit ja käsiohjain toimivat tällä vaarattomalla 
matalalla jännitteellä. 

 

Tehonsäätö takaa tasaisen nopeuden. Turvatoimintojen puolesta tuote täyttää 
suojausluokan II ja vesisuojausluokan IPX4 vaatimukset. 

 

Enimmäiskäyttöjakso    ilmoitetaan    sängyn    merkinnöissä    (arvokilpi).     Esimerkiksi 10 
prosentin käyttöjakso (2 minuuttia päällä / 18 minuuttia pois päältä) tarkoittaa, että 
sähköisiä säätöjä voi tehdä enintään kahden minuutin ajan yhden 20 minuutin jakson 
aikana (suojaus ylikuumenemiselta). 

 

Jos enimmäissäätöaika ylittyy, käyttökoneisto saattaa ylikuumentua. Jos kahden minuutin 
enimmäissäätöaika ylittyy kahdella minuutilla (esim. joku leikkii koko ajan käsiohjaimella), 
lämpösulake katkaisee sängyn virransyötön välittömästi. Jäähdytys kestää noin yhden 
tunnin ajan, minkä jälkeen ohjaimen virransyöttö palautuu automaattisesti. 

 

3.2 Varoitus: Sähkökäyttö 
 

Sähköisesti käytettävä hoitosänky tukee hoidettavan henkilön psyykkistä ja fyysistä 
toipumista. Sen erilaiset toiminnot auttavat myös kivunlievityksessä. Lääkinnällisiksi 
laitteiksi luokiteltujen sähköisesti käytettävien sänkyjen kunnosta täytyy pitää huolta 
tekemällä säännöllisesti turvallisuustarkastuksia. Tämä tarkoittaa myös sängyn varovaista 
käsittelyä, sähkölaitteiden päivittäistä tarkastamista sekä tarvittavaa kunnossapitoa ja 
puhdistamista. 

 

Jotta johdot eivät vaurioituisi, johdot täytyy vetää niin, että ne eivät kulje mahdollisesti 
vaarallisesta paikasta. Vältä myös koskemista teräviin osiin. Estä sähköiskujen aiheuttamat 
vammat varmistamalla, että kosketusjännite ei voi nousta liian suureksi. Kosketusjännite 
voi kasvaa, jos virtajohto vaurioituu, vuotovirrat ovat sallittua suurempia tai 
moottorikoteloon pääsee vettä esim. vääränlaisen puhdistamisen aikana. Vaurioiden 
seurauksena ohjaimessa voi esiintyä toimintahäiriöitä, joiden takia sängyn yksittäiset osat 
liikkuvat odottamattomasti, mikä voi aiheuttaa vaaraa käyttäjälle ja hoidettavalle 
henkilölle. 
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3.3 Käyttökoneistot/nostopilarit 
 

Hermann Bock GmbH käyttää hoitosängyissään erilaisia käyttökoneistoja, jotka on 
valmistanut DewertOkin ja Baumeister. 

 

Jokaisessa käyttökoneistossa on neljä keskeistä osaa: 
– Kotelo 

– Moottori 

– Vaihteisto 

- Akseli mutterilla 

Yksittäisen käyttölaitteen kotelointi takaa kaikkien osien jatkuvan toiminnan. Kotelon 
sisäosat on suunniteltu nimenomaan käyttölaiteteknologian asentamista varten, joten 
asentaminen/purkaminen onnistuu erityisen helposti. 

 

3.4 Ulkoinen hakkuriteholähde (SMPS) 
 

Ulkoiseen hakkuriteholähteeseen (SMPS) on kytketty liittimellä sähköinen muuntaja, joka 
seuraa sähkötoimintoja ja suorituskykyä. Muuntaja lämpenee kuormituksen aikana vain 
vähän. Muuntajan ansiosta jännite pysyy tasaisena jopa huippukuormituksella (ei 
hidastumista), ja käyttökoneisto on suojattu tehokkaasti ylikuumenemiselta. Ulkoinen 
muuntaja takaa turvallisuuden pistokkeesta lähtien, sillä se muuntaa jännitteen suoraan 
turvallisen matalalle tasolle (29 V). Tämä on sängyn käyttöjännite. Muuntaja kytketään 
verkkosyöttökaapeliin pistoliittimellä, ja vioittuneen muuntajan voi vaihtaa erikseen. 

 

Ulkoisen hakkuriteholähteen liitäntälaite täyttää voimassa olevat EU:n direktiivit, jotka 
koskevat kotitalouksien sähkölaitteita. Valmiustilassa virrankulutus on vähäistä – enintään 
0,5 wattia. Kansainvälistä käyttöä varten laite toimii syöttöjännitteellä 100–240 V. SMPS- 
muuntaja ei synnytä merkittäviä sähkömagneettisia vaihtokenttiä. 

 
 
 

Ulkoinen hakkuriteholähde 
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3.5 Ohjain 
 

Lapsille ja nuorille tarkoitettu dino-hoitosänky on varustettu DewertOkin GmbH:n 
valmistamalla ohjaimella (Generation 1 / MCL 2 tai Generation 2 / MCL 3). Vaihtoehtoisesti 
dino-sängyn ohjaukseen voi käyttää Hermann Bock GmbH:n valmistamaa Smart-Care- 
Control (SCC) -ohjauslaitetta. 

 
Ohjain Generation 1 / MCL 2 

 

Ohjain Generation 1 / MCL 2 
 

Ohjaimeen voi kytkeä neljä käyttölaitetta (liitäntäpistokkeet 3, 4, 5 ja 6). Katso 
tunnistevärit luvussa 4 ”Kokoonpano ja käyttö”. Käsiohjaimen liitäntäpistokkeeseen 
(pistoke 2) voi kytkeä lattiavalon. Tässä tapauksessa käsiohjain kytketään erilliseen 
pistokkeeseen. Varmista, että akkuliitäntä (pistoke 7) peitetään tulpalla, kun akku ei ole 
kytkettynä. Lisäohjaimen pistokkeeseen (pistoke 1) täytyy laittaa niin sanottu rosvoliitin. 
Sivulla olevaan saparojohtoliitäntään (pistoke 8) voi kytkeä lukuvalon. 
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Ohjain Generation 2 / MCL 3 
 

Ohjain Generation 2 / MCL 3 
 

Liitäntäpistokkeet ovat samanlaiset kuin edellä kuvatussa Generation 1 -ohjaimessa 
(MCL 2). Saparojohtoliitäntä sijaitsee ohjaimen yläosassa. 

 

SCC-ohjain 
 

SCC-ohjain 
 

Pistoke 1 on CAN-BUS-liitäntä, johon voi myös kytkeä anturilevyn, joka tarkkailee, onko 
sängyn virta kytketty päälle. Lisätietoa on erikseen toimitetuissa Smart-Care-Control- 
ohjaimen asennus ja käyttöohjeissa. Y-kaapeli kytketään pistokkeeseen 2, joka on 
tarkoitettu lattiavalolle ja lukuvalolle. Toimitettu  käsiohjain  täytyy  kytkeä pistokkeeseen 
3. Liitäntäpistokkeet 4, 5, 6 ja 7 on tarkoitettu yksittäisille käyttölaitteille, joilla ohjataan 
saksitoimintoja ja makuualustaa. 
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3.6 Käsiohjain 
 

Sarjan käsiohjaimessa on sisäänrakennettu lukituslaite, jonka avaimen avulla hoitajat 
voivat lukita käsiohjaimen kaikki toiminnot tai osan toiminnoista pois käytöstä. 

 

Lukittava käsiohjain, vikasuojattu 
Perustoimintoja käytetään käsiohjaimen kymmenen painikkeen avulla. Keskellä olevat 
kolme painiketta on tarkoitettu erikoistoimintoihin, joita käytetään painamalla samaan 
aikaan viereisiä painikkeita. Jokainen painike on merkitty toimintoa kuvaavalla symbolilla. 
Servomoottorit käyvät sen aikaa, kun painiketta painetaan ja se pidetään painettuna. 
Kierrekaapelin ansiosta käsiohjainta voi liikuttaa vapaasti käytön aikana. 

 

Käsiohjaimen voi kiinnittää sivukaiteeseen taka-asennetun ripustuslaitteen avulla 
– varsinkin sängyn puhdistamisen ja kunnossapidon ajaksi. Tämän ansiosta käsiohjaimen 
voi aina pitää pois tieltä ripustamalla sen sopivaan sängyn kohtaan. 

Vaarahuomautus Bockilta 
Älä koskaan avaa käyttökoneiston mitään osaa! 
Vikojen määritys ja sähköisten osien vaihtaminen täytyy aina antaa pätevien asiantuntijoiden 
tehtäväksi. 

Vaarahuomautus Bockilta 
Moottorit täyttävät vesisuojausluokan IPX4 vaatimukset. Älä anna johtojen jäädä puristuksiin. 
Liikkuvia osia saa säätää vain käyttötarkoituksen mukaisesti. Hermann Bock GmbH ei ole 
vastuussa luvatta tehdyistä teknisistä muutoksista. 

 

Vaarahuomautus Bockilta 
Älä ylitä 2 minuutin enimmäiskäyttöaikaa. Varmista aina, että odotusaika säädön jälkeen on 
vähintään 18 minuuttia. 

Vaarahuomautus Bockilta 
Älä yritä itse korjata sähkölaitteiden vikoja. Korjaaminen voi aiheuttaa hengenvaaran! Ota 
yhteyttä Hermann Bock GmbH:n asiakaspalveluun tai valtuutettuun/hyväksyttyyn 
sähköasentajaan, joka voi tehdä vianmäärityksen kaikkien tarvittavien VDE-määräysten ja 
turvamääräysten mukaisesti. 
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Toimintojen painikkeet: 

 

(14) Laskutoiminto: 
Paina painikkeita (11) ja (12) samaan aikaan 
Varoitus: jalkaterien puristumisvaara 
(Toinen turvapysäytys 22 cm:n kohdalla, lopullinen pysäytys 
16 cm:n ala-asennossa) 

 

(*) Sänky nousee istuma-asennossa ylöspäin. Kaikkia säädettyjä asentoja voi laskea 
painamalla painiketta 13. 
(**) Kun käytät trendelenburg-toimintoa, avaa jarrujen lukitus toisen päätypaneelin 
luona. Varmista, että kaikki rullapyörät on käännetty sängyn rungon suuntaisiksi. 

 

(1) 

(2) 

(3) 
 
(4) 
(5) 

(6) 
 

(7) 

(8) 

Selkäosa ylös 

Selkäosa alas 

Lattiavalo: 
Paina painikkeita (1) ja (2) samaan aikaan 
Alempi jalkaosa ylös 

Alempi jalkaosa alas 

Valaistus / lukuvalo: 
Paina painikkeita (4) ja (5) samaan aikaan 
Makuualusta ylös 

Makuualusta alas 
(Välipysähdys 44 cm:n korkeudella sängystä poistumista 
varten, turvapysäytys 34 cm:n turva-asennossa) 

(10) 
(11) 

(12) 

(13) 

Istuma-asento ylös (*) 
Jalat alempana -asento (antitrendelenburg) 

Pää alempana -asento (trendelenburg) (**) 

Makuualusta, selkäosa ja alempi jalkaosa alas 
(pysähtyy 34 cm:n turva-asentoon) 

käyttöönoton yhteydessä ja aina sen jälkeen, kun 
virransyöttö on kytketty irti! 
(Palautus tehdään painamalla painikkeita (7) ja (8) 
samaan aikaan. Noin 8 sekunnin kuluttua sänky 
siirtyy hitaasti alimpaan asentoon. Kun ohjauslaite 
antaa äänimerkin, asetukset on palautettu.) 

ensimmäisen palauttaa täytyy 
Palauta: 
Asetukset 

(9) 

Vaarahuomautus Bockilta 
Kun käsiohjainta ei käytetä, varmista aina että se on tallennettu kaapeleineen lukittavaan 
laatikkoon, pois lasten ulottuvilta. 
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3.7 Käsiohjain – lukitustoiminnot 
 

Käsiohjaimessa on sisäänrakennettu 
käyttökatkaisin, jota käytetään erillisellä 
avaimella. Jos haluat ottaa käsiohjaimen kaikki 
sähköiset toiminnot käyttöön tai pois käytöstä, 
työnnä avain takana olevaan avainlukkoon ja ota 
lukitus käyttöön tai pois käytöstä kääntämällä 
avainta. 

 

A: Avain 
B: Käsiohjaimen 
painikkeiden lukitus avattu 
C: Pää alempana -asento 

Trendelenburg (painike 11) ja 
laskutoiminto (painikkeet 12 ja 13) pois 
käytöstä 

D: Käsiohjaimen painikkeet lukittu 

 

 
3.8 Toinen ohjauslaite (valinnainen lisävaruste) 

 

Hoitosängyn varusteena voi käyttää myös toista ohjauslaitetta (lisävaruste). 
 

Tässä tapauksessa sänkyyn asennetaan toinen ohjausrasia, joka kytketään ohjaimen 
liitäntäpistokkeeseen 2. Pistokkeeseen 1 tuleva käsiohjain ja pistokkeeseen 2 tuleva 
toinen ohjauslaite kytketään tähän toiseen ohjausrasiaan. Pistokkeita 3, 4 ja 5 ei käytetä 
liitäntöihin, ja niihin laitetaan sulkutulppa. 

Vaarahuomautus Bockilta 
Palauta asetukset ennen käyttöä ja aina, kun virransyöttö on kytketty irti. 
Huomioi rullapyörien asento varsinkin istuma-asennossa ja trendelenburg- ja 
antitrendelenburg-asennossa. 
Kun hoitosänky lasketaan alimpaan mahdolliseen asentoon (matala lattia-asento), 
puristumisvaara (jalkaterät, varpaat ja johtojen ja kaapeleiden kaltaiset tavarat) on suuri sängyn 
alumiinisen pitkittäisrungon ja/tai päätyjen alla. 
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Käyttö: 
Kun haluat säätää hoitosänkyä 
ohjauspaneelista, vapauta ensin painikkeet 
painamalla "START” (Käynnistys) 
-painiketta (1). Nyt voit käyttää kaikkia 
toimintoja, jotka löytyvät myös 
käsiohjaimesta. Kun hoitosängyn säätö on 
valmis, lukitse painikkeet heti painamalla 

”STOP” (Pysäytys) -painiketta. Muussa tapauksessa painikkeet lukittuvat hetkisen 
kuluttua siitä, kun niitä ei enää käytetä. 

 

Toimintojen lukitseminen: 
Toisen ohjauspaneelin avulla voit lukita yksittäisiä toimintoja. Paina ensin lukon kuvalla 
merkittyä painiketta (3). Valitse sitten haluamasi toiminnot. Toiminto on käytössä, kun 
toiminnon merkkivalo palaa. Jos merkkivalo ei pala, toiminto ei ole käytössä. Toiminnot 
otetaan pois käytöstä ohjauspaneelissa ja käsiohjaimessa. Kun olet lukinnut haluamasi 
painikkeet, varmista lukitus painamalla ”START” (Käynnistys)- tai ”STOP” (Pysäytys) 
-painiketta. Asetukset pysyvät tallennettuina. 

 

HUOMIO: Vaikka tietyt toiminnot olisi lukittu käsiohjaimessa, niitä ei ole lukittu toisessa 
ohjauslaitteessa. Toisen ohjauslaitteen toiminnot täytyy lukita erikseen. 

 

3.9 Ladattava akku (valinnainen lisävaruste) 
 

Akkua voi käyttää asetusten palauttamiseen verkkovirrasta riippumatta. Käyttökoneiston 
toimintaa ei voida taata sähkökatkon sattuessa. 

 

Lataa akkua vähintään 24 tunnin ajan ennen käyttöönottoa. Sisäänrakennetut ladattavat 
akut saavuttavat täyden suorituskyvyn vasta  täyteen  ladattuina.  Tähän  voi  kulua  5– 10 
lataus-purkujaksoa. 

 

Automaattinen latauspiiri takaa käyttövalmiuden, kunhan ohjauslaite saa verkkovirtaa. 
Jos olet käyttänyt käyttöjärjestelmää ilman verkkovirtaa, lataa akku välittömästi 
kytkemällä se verkkovirtaan. 

 

Jos akkujännite laskee katkaisun kynnysarvoon, käyttöjärjestelmä kytkeytyy pois päältä. 
Purkautumissuoja suojelee akkua mahdollisilta vahingoilta, jotka ovat mahdollisia, jos et 
huomioi akkuvarauksen tyhjentymisilmoituksia. Jos akkuvaraus laskee purkautumissuojan 
kynnysarvoon käytön aikana, laite antaa äänimerkin. Kun kuulet äänimerkin, lataa akku 
välittömästi. Käyttökoneisto toimii kuitenkin vielä hetkisen ajan. 
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Tekniset tiedot AG7 ladattava akku 

Syöttöjännite 24 V DC 

Kapasiteetti 1,2 Ah 

Sulake T 15 A 

Suojausluokka IPX4 

Akun tyyppi AGM 

Latauksen katkaisujännite 29 V DC 

Latausaika n. 14 tuntia 

Käyttöikä n. 1000 lataussykliä 

Itsepurkautuminen n. 6 kuukautta 

 

Vaarahuomautus Bockilta 
Huomioi akun lepoaika. Akun täytyy levätä vähintään yhden tunnin ajan ennen akun 
käyttöottoa, irrottamista ja vaihtamista. 

 

Sähköiskun vaara! Varmista ennen asentamista, että käyttökoneiston virtapistoke on irrotettu 
pistorasiasta! Varmista, että virtapistoke on aina helposti saatavilla. 

 
Käyttöturvallisuuden takaamiseksi suorita seuraavat toimet ennen ensimmäistä käyttöönottoa 
tai poikkeuksellisen suuren mekaanisen kuormituksen jälkeen: Tarkasta kotelo vaurioiden 
varalta. Jos huomaat kotelossa vaurioita tai laite ylikuumentuu: Irrota akku ohjaimesta ja laita 
käyttöjärjestelmän virta pois päältä. 

 
Älä avaa tai hajota akkua. 

 
Pidä akku poissa lämmönlähteiden ja avotulen luota. Pidä akku poissa suorasta auringonvalosta. 

 
Jos akku vuotaa ja vuotavaa nestettä päätyy ihollesi, huuhtele iho huolellisesti vedellä ja ota 
välittömästi yhteyttä lääkäriin. 

 

Hävitä akku noudattaen käytettyjä akkuja ja ladattavia akkuja koskevia määräyksiä. Akkuja ei 
saa hävittää kotitalousjätteen mukana. 

 
Kunnossapito: Suorita silmämääräiset tarkastukset säännöllisesti (vähintään 6 kuukauden 
välein). Kiinnitä huomiota kotelon mahdollisiin vaurioihin ja tarkasta pistoliitännät ja kaapelit 
vaurioiden, puristumien tai halkeamien varalta. 

 
Akun säilytysaika on enintään 6 kuukautta. Akkua täytyy säilyttää suositellussa 
säilytyslämpötilassa. Tämän jälkeen akku täytyy ladata uudelleen. Jos säilytyslämpötila on 
korkeampi, akku täytyy ladata aiemmin. Tämä estää akkuvarauksen täydellisen purkautumisen, 
mikä voi vaurioittaa akkua pysyvästi. 
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4 Kokoonpano ja käyttö 

4.1 Tekniset tiedot 

 

Tekniset tiedot 
 

dino 

Makuualustan mitat: cm 90 x 170 90 x 200 

Ulkomitat: cm 106,5 x 215 106,5 x 245 

Turvallinen käyttökuormitus: kg 170 

Henkilön enimmäispaino: kg 135 

Korkeudensäätö: cm 16–86 

Selkänojan pituus: cm 75 88 

Enimmäiskallistuskulma vaakatasoon nähden: 

- Selkäosa < 70° 

- Alempi jalkaosa < 20° 

Trendelenburg-asento < 12° 

Sivukaiteen korkeus alumiinikehikolla: cm 74 

Sivukaidevaihtoehdot: 

- Puinen sivukaide (ympäröivä) • 

Vapaa tila nostolaitteen alla: cm > 15 

Melutaso: dB(A) < 65 

Painot: 

Yhteensä, sis. puiset sivukaiteet: kg 165 175 

Makuualusta ja putket: kg 60 66 

Puiset sivukaiteet ilman jatkokappaletta: kg 43 47 

Nostopilari ja jalusta: kg/sarja 30 

Sähkötiedot: 

 
 

Valmistaja 

Dewert / 
Baumeister 
(MCL 2 ja 
MCL 3) 

Syöttöjännite: V 100–240* 

Taajuus: Hz 50/60 

Virrankulutus enintään: A 
4,0 (MCL 2) 
3,5 (MCL 3) 

 
Valmistaja 

 

Hermann 
Bock (SCC) 

Syöttöjännite: V 100–240* 

Taajuus: Hz 50/60 

Virrankulutus enintään: A 3,5 

Osia ja tietoja kehitetään jatkuvasti. Siksi osat ja tiedot voivat poiketa ilmoitetuista. 

Huomaathan, että sänkyjä on saatavilla myös erikoismitoitettuina. Tekniset tiedot voivat siksi 

vaihdella. 

*Tehonlähdeyksikkö muuntaa jännitteen turvallisen matalaksi jännitteeksi niin, että 

ohjauslaitteen syöttöjännite on 24–29 V. 
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4.2 dino 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Selkäosa 

2 Kiinteä istuinosa 

3 Ylempi jalkatuki 

4 Alempi jalkatuki 

 
 

Esteetön ja lähellä lattiatasoa: Nukkuma-asennon voi dino-sängyn avulla säätää mukavaksi 
jo 16 cm korkeudella. Sängyn tekninen viimeistely on huipputasoa. Lapsille ja nuorille 
suunniteltu dino-hoitosänky on tarkoitettu käytettäväksi niin kotihoidossa kuin 
laitosympäristössä. Sänky täyttää kaikki vaatimukset, jotka liittyvät turvallisuuteen, 
turvallisiin liikkumismahdollisuuksiin ja esteettömään näköyhteyteen. 

 

– Nämä dino-sängyt eivät sovellu sairaalakäyttöön. 
– Sängyt eivät sovellu potilaiden siirtämiseen. Sänkyjä saa siirtää ainoastaan 

potilaan hoitohuoneessa puhdistamista varten tai potilaan luo siirtymiseksi. 

– Hoitosänky soveltuu parhaiten hoidettavalle henkilölle (lapset/nuoret/aikuiset), 
joiden pituus on korkeintaan 185 cm (korkeintaan 155 cm koossa 90 x 170 cm). 
Henkilön paino saa olla korkeintaan 135 kg. 

– Tietyissä olosuhteissa dino-sänkyä voidaan (tarvittaessa) käyttää 
hoitotarkoituksiin yhdessä muiden lääkinnällisten sähkölaitteiden kanssa (esim. 
imulaitteet, ultraäänikostutin, syöttöjärjestelmät, painehaavojen 
ehkäisyjärjestelmät, happirikastimet ja vastaavat laitteet). Tässä tapauksessa 
sängyn kaikki sähköiset toiminnot täytyy ottaa pois käytöstä integroidun 
lukitustoiminnon avulla, ja toiminnot saa ottaa uudelleen käyttöön vasta muiden 
laitteiden käytön päätyttyä. 

 
Huomio: Sängyssä ei ole erillistä maadoitusmahdollisuutta. Potilaaseen kiinnitettyjen, 
suonensisäisten tai intrakardiaalisten sähköisten lääkinnällisten laitteiden käyttö on 
kielletty.  Lääkinnällisten   laitteiden   omistajan   täytyy   varmistaa,   että  laiteyhdistelmä 
täyttää standardin EN 60601-1 vaatimukset. 
Varoitus: Kun sänkyyn johdetaan kaapeleita muista laitteista, on varottava että johdot 
eivät puristu vuoteen osien väliin. 
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dino-sängyn käyttöönotto 

 
Aseta makuualusta alustalle, jonka korkeus on 
noin 7 cm. 

 
Yhdistä seuraavaksi nostopilarit 
makuualustaan kiinnittämällä kiinnitys- 
pidikkeet makuualustan putkiin. 
Varmista, että nostopilarit ja esiasennettu 
virtajohto (ei näkyvissä kuvassa) ovat 
makuualustan pääpuolen päädyssä. 

 

 
Irrota muutama makuualustan säleikön säle. 
Tämä helpottaa asentamista. 

 
Työnnä pilareita sisäänpäin, kunnes saat 
ruuvattua ruuvit kuvan mukaisesti. 

 

 
Kuva esittää johtojen ja kaapelien 
vetoreittejä. 

 
Nostopilarien kaapelit kytketään 
jatkojohtoihin, jotka on esiasennettu tehtaalla 
ohjaimen johdoille ja kaapeleille 
tarkoitettuihin suojaputkiin. 

 

Liitännät ohjausrasiassa: 

 Punainen: käsiohjain tai 

lattiavalo 

 Musta: makuualustan pääosa 

 Keltainen: makuualustan jalkaosa 
 Sininen: saksitoiminto – pää 
 Valkoinen: saksitoiminto – jalat 
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Pääosassa oleva moottori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jalkaosassa oleva moottori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraavaksi voit kytkeä virtajohdon 
ohjaimeen. 
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Kytke käsiohjaimesta lähtevä kaapeli 
vasempaan tai oikeaan lattiavalon liitäntään. 
Aseta lukkotulppa paikoilleen (ei näy kuvassa). 

 

 

 

Seuraavaksi sinun täytyy avata käsiohjaimen 
lukitus kääntämällä takana olevaa avainta. 
Näin saat kaikki toiminnot käyttöön. 
Palauta ensin asetukset painamalla ”Sänky 
ylös”- ja ”Sänky alas” -painikkeita samaan 
aikaan. Noin kymmenen sekunnin kuluttua 
nostopilarit siirtyvät hitaasti ala-asentoon. 
Kun kuulet äänimerkin, ohjain on valmiina 
käyttöön. 

 

Jotta asentaminen onnistuisi helpommin, 
nosta sänkyä hieman korkeammalle. 

 

 

 

Asenna seuraavaksi sivulaudat. Älä kuitenkaan 
kiristä niitä vielä kiinni. Asenna sivulauta    niin,    
että    porttikohta    jää sille 
puolelle, jolle portti asennetaan myöhemmin. 
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Aseta ensin ylempi kiinnityskorvake 
pitkittäissuuntaisen alumiiniputken päälle 
kuvan mukaisesti. 

 

 

 

Työnnä sitten päätykappaleet nostopilarin ja 
asennuspidikkeiden väliin. 

 

Ruuvaa pääty keskiosasta nostopilariin 
kahdella tasakantaisella ruuvilla M6x40. 

 

 

 

 

 

Koon 90 x 200 cm mallissa makuualustan ja 
kahden pitkän pidikkeen välissä on pieni levy, 
joka toimii välikkeenä. Koon 90 x 170 cm 
mallissa tätä välikettä ei tarvita. 
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Kiinnitä päätykappale paikoilleen mukana 
toimitetuilla ruuveilla (6 ruuvia / pääty). Älä 
kuitenkaan kiristä ruuveja vielä loppuun asti. 

 

 

 

Seuraavaksi työnnä kiinteä sivupaneeli 
paikoilleen alumiiniputkiin. 
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Asenna muovitulpat... 

 

 

 

 

... ja kiristä kierretapit tukevasti kiinni. 

 

 

 

 

Seuraavaksi sinun täytyy kiinnittää sivulaudat 
tukevasti paikoilleen. Tämä onnistuu 
kiristämällä alumiinipidikkeiden alapuolella 
olevat kierretapit. 

 

Toimitus sisältää metallipidikkeen ja kaksi 
ristipääruuvia (4x13). Tämä pidike ruuvataan 
sivulautaan kiinteän sivuosan keskiosan 
alapuolelta niin, ettei osien väliin jää rakoa, 
joka voisi aiheuttaa puristumisvaaran. 

Seuraavaksi kiinnitä puiset ovet päädyn 
alumiiniputkiin. Ovet on koottu valmiiksi. 
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Kiinnitä ovet paikoilleen työntämällä 
muovitulpat alumiiniputkien ylä- ja alaosaan. 

 

 

 

 
Nyt voit kiristää alumiiniputkissa valmiiksi 
olevat kierretapit kuusiokoloavaimella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovien korkeuserojen kompensoimiseksi 
kierretapit voi kiinnittää päädyssä olevaan 
kiinnikkeeseen. Jos nämä 6 ruuvia ovat liian 
tiukalla, löysää niitä hieman. 
Kiristä kaikki 6 ruuvia lopuksi kunnolla. 
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Kierrä kierretappia, kunnes oven salpa liukuu 
vaivattomasti sivulaudassa olevaan 
vastakappaleeseen. 

 

 

 

 

 

 
Jos ovien välinen rako ei ole yhtä suuri joka 
kohdassa, voit säätää rakoa. 

 

Kierrä muovitulppa auki ja löysää ruuveja 
hieman. Säädä rakoa. Kiristä sitten ruuvit 
uudelleen kiinni. 

 

 
Varmista, että metallinen liukukappale liukuu 
tasaisesti kummankin oven yli ja napsahtaa 
paikoilleen. 

 

 

Ruuvaa lopuksi paneelit kiinni 
päätykappaleisiin. 
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Varmista, että rullapyörät on käännetty 
pitkittäissuuntaan kuvan mukaisesti. On 
tärkeää, että rullapyörät ovat tässä asennossa, 
kun sänkyä kallistetaan (trendelenburg, 
antitrendelenburg ja istuma- asento). 
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4.3 Laskeminen hätätilanteessa – selkäosa 

 
Sähkökatkon tai voimansiirtojärjestelmän 
toimintahäiriön sattuessa voit laskea 
ylösnostetun selkäosan manuaalisesti. 

 

Laskemiseen tarvitaan aina kaksi henkilöä! 

 

Jompikumpi henkilöistä nostaa hieman 
selkäosaa (jotta paine kevenee) ja pitää 
selkäosan tässä asennossa. Toinen henkilö 
irrottaa sitten lukitustapin moottorista. 

 

 
Moottori on nyt kytketty irti selkäosasta ja 
sitä voi kääntää alaspäin. 

 

Kun toinen henkilö on poistunut 
vaaravyöhykkeeltä, ensimmäinen henkilö 
voi laskea selkäosan varovasti alas. 

 

Selkäosasta täytyy pitää kunnolla kiinni, 
kunnes se on laskettu täysin alas. 

 
 
 
 
 

 

Vaarahuomautus Bockilta 
Selkänojan saa laskea manuaalisesti vain hätätilanteessa. Laskemiseen osallistuvien henkilöiden 
täytyy tuntea menettely perusteellisesti. 
Älä koskaan kytke sänkyä verkkovirtaan, kun moottorit eivät ole kytkettyinä paikoilleen. 
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4.4 Käyttöpaikan vaihtaminen 
 

Jos sänky täytyy siirtää toiseen käyttöpaikkaan, noudata seuraavia turvallisuusohjeita: 
 

– Laske makuualusta käsiohjaimen painikkeella (8). 
– Ennen kuin jatkat hoitosängyn käsittelyä, irrota sähköpistoke pistorasiasta ja 

ripusta se päätyyn niin, että pistoke ei voi pudota maahan tai joutua puristuksiin. 
Varmista, että johto ei laahaa lattiaa pitkin. 

– Ennen kuin kytket pistokkeen uudelleen pistorasiaan, tarkasta silmämääräisesti, 
että virtajohdossa ei ole mekaanisia vaurioita (painumat ja taipumat, hankaumat 
ja paljastuneet johtimet). 

– Asettele virtajohto niin, että se ei jää sängyn alle tai kiristy sängyn käytön aikana. 
Varmista myös, että virtajohto ei voi vahingoittua, kun se kytketään uudelleen 
pistorasiaan. 

– Palauta asetukset noudattamalla sivulla 16 annettuja ohjeita. 
 

4.5 Kuljetus, säilytys ja käyttöolot 

 
 Kuljetus ja säilytys Käyttö 

Lämpötila 0 °C...+40 °C 10°C...+40 °C 

Suhteellinen kosteus 20 %...80% 20 %...70% 

Ilmanpaine 800–1060 hPa  

 

4.6 Käyttöön liittyvät huomautukset 
 

Jotta sänky pysyisi paikoillaan, rungossa olevien rullapyörien jarrut täytyy lukita. Lukitse 
jarrut painamalla kussakin pyörässä olevaa lukitusvipua alaspäin jalallasi. Varmista, että 
pyörät on käännetty sängyn rungon suuntaisesti. Tämä on tärkeää niin trendelenburg- ja 
antitrendelenburg-asennossa kuin istuma-asennossa. (Näissä asennoissa jarrujen lukitus 
täytyy avata toisessa päädyssä.) 

 

Jos sängyssä käytetään eripaksuisia patjoja, patjan yläpuolelle nostetun puisen sivukaiteen 
ylälaidan ja (käyttämättä olevan) patjan yläpinnan välisen etäisyyden täytyy olla vähintään 
60 cm (tai sängyssä täytyy käyttää kolmantena sivukaiteena jatkokappaletta, joka on 
saatavilla lisävarusteena). 

 

4.7 Hävittäminen 
 

Kaikki muovista, metallista ja puusta valmistetut osat voi kierrättää. Hävitä/kierrätä 
tällaiset osat lakien ja määräysten mukaisesti. Otathan huomioon, että sähköisesti 
säädettävät hoitosängyt katsotaan kaupan piiristä tulevaksi elektroniikkalaiteromuksi 
EU:n WEEE-direktiivin 2012/19/EY nojalla (B2B). Kaikki sähköisen säätöjärjestelmän 
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sähkökomponentit ja elektroniikka täytyy hävittää noudattaen vaatimuksia, jotka 
asetetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetussa laissa (ElektroG). 

 

4.8 Vianmääritys 
 

Alla esitetään yhteenveto, jonka avulla voit tunnistaa ja korjata vikoja itse. Yhteenvedossa 
kerrotaan myös toimintahäiriöistä, jotka täytyy antaa pätevien huoltoteknikkojen 
tarkastettavaksi. 

 

Vika Mahdollinen syy Ratkaisu 
Käyttölaitteet eivät 
reagoi käsiohjaimeen 

Virtajohtoa ei ole kytketty Kytke virtajohto 

Ohjauslaite tulkitsee 
nostopilarien signaaleja 
väärin 

Palauta asetukset sivulla 16 
annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Pistorasiassa ei ole jännitettä Tarkasta pistorasia tai sulakerasia 

Käsiohjaimen pistoliitin ei ole tukevasti 
paikoillaan 

Tarkasta pistoliitäntä 

Käsiohjain tai käyttölaite on vioittunut Ota yhteyttä omistajaan tai Bockin 
asiakaspalveluun 

Käsiohjaimen lukitustoiminto tai 
ohjaus on otettu käyttöön 

Käsiohjaimen lukitustoiminto tai 
ohjaus on otettu pois käytöstä 

Käyttölaitteet pysähtyvät 
pian painikkeiden 
painamisen jälkeen 

Säätöalueella on este Poista este 

Enimmäiskäyttökuorma on 
ylittynyt 

Vähennä kuormitusta 

Käyttölaitteet 
pysähtyvät pitkään 
jatkuvan säädön aikana 

Säätöaika tai turvallinen 
käyttökuormitus on ylittynyt ja 
ohjauslaitteen muuntajan 
polyswitch-vastus on reagoinut 
lämmönnousuun 

Annan voimansiirtojärjestelmän 
jäähtyä riittävästi vähintään yhden 
minuutin ajan 

Käsiohjaimen toiminnot 
ovat päinvastaiset 

Moottori on kytketty väärin Ota yhteyttä omistajaan tai Bockin 
asiakaspalveluun 

Yksittäiset käyttölaitteet 
toimivat vain yhteen 
suuntaan 

Käsiohjain, käyttölaite tai ohjauslaite 
on vioittunut 

Ota yhteyttä omistajaan tai Bockin 
asiakaspalveluun 

Käyttölaitteet pysähtyvät ja 
sänky jää kallistettuun 
asentoon 

Säätötoimintojen jatkuva käyttö Siirrä makuualusta ala- tai 
yläasentoon, jossa makuualusta 
suoristuu vaakasuunnassa. Kytke 
käsiohjaimen lukitustoiminto päälle 

Sänky ei siirry alimpaan 
asentoon 

Käsiohjain on lukittu Avaa lukitus (s. 11–12; tarvittaessa 
palautus, s. 16) 
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5 Lisävarusteet 
 

Hermann Bock GmbH tarjoaa käytännöllisiä ja omatoimisuutta lisääviä lisävarusteita, 
joiden avulla hoitosänkyä voi entistä paremmin muokata vastaamaan hoidettavan 
henkilön yksilöllisiä tarpeita. Lisävarusteet voi asentaa niille varattuihin kiinnityskohtiin 
nopeasti ja helposti. Lisävarustevalikoimamme kaikki tuotteet täyttävät tietenkin myös 
Bockin tiukat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Peruslaitteen mukana toimitettavien 
vakiolisävarusteiden lisäksi asiakas voi valita sänkyynsä erilaisia lisävarusteita. 
Lisävarustevalikoima vaihtelee sängyn mallin mukaan. Lisävarusteet valitaan 
erityistoimintojen ja käyttöpaikan mukaan. Lisävarusteita on saatavilla aina patjojen 
teknisistä varusteista lisäsänkyihin asti. Valittavissa on eri puulaatuja ja värejä, joiden 
ansiosta hoitosänky sulautuu kauniisti tilan muuhun sisustukseen. 

 
 

 

Vaarahuomautus Bockilta 
Jos sängyssä käytetään lisävarusteita tai sängyn lähistöllä on hoitoon tarvittavia laitteita (esim. 
tippatelineet), varmista aina huolellisesti, että hoidettava henkilö ei jää puristuksiin eikä saa 
viiltovammoja selkä- tai jalkatukien säätämisen aikana. 

 

Hermann Bockin puhelinpalvelu kertoo sinulle mielellään juuri omiin tarpeisiisi parhaiten 
sopivista jälkiasennettavista 
ratkaisuista. Puhelinpalvelun numero on 0180 5262500 (14 senttiä/min lankapuhelimesta, 
42 senttiä/min matkapuhelimesta). 
Eri sänkymallien lisäksi valikoimaamme kuuluu myös laaja valikoima muita huonekaluja. 
Huonekaluja yhdistelemällä voit luoda harmonisen hoito- ja elinympäristön. 

Vaarahuomautus Bockilta 
Lapsille ja nuorille tarkoitettuun dino-hoitosänkyyn ei saa kiinnittää nousutukea. Lapsille 
tarkoitetussa dino 90 cm x 170 cm -hoitosängyssä ei ole nousutuen vastakappaletta. Nuorille 
tarkoitetussa 90 cm x 200 cm -hoitosängyssä on holkki nousutukea varten, mutta siihen ei saa 
asentaa nousutukea. Sivukaiteen suuren korkeuden takia sivukaiteen ja nousutuen välissä on 
puristumis-/takertumisvaara. Tämän takia nousutukea tai muuta vastaavaa ei saa asentaa. 
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5.1 Patjat 
 

Hermann Bockin hoitosängyissä voi periaatteessa käyttää mitä tahansa vaahtomuovi- ja 
lateksipatjaa, jonka tiheys on vähintään 35 kg/m3. 

Koon 90 cm x 170 cm ja 90 cm x 200 cm dino-sänkymalleihin on saatavilla 
erilaisia patjoja. 

 

Käytettävän patjan korkeus saa olla korkeintaan 14 cm. Korkeampien patjojen kanssa 
sivukaidetta on jatkettava jatkokappaleella, joka on saatavilla lisävarusteena. Jos käytössä 
on vaahtomuovipatja, suosittelemme leikkaamaan patjan makuualustan mukaan. 

 

Yleisenä sääntönä on, että patjan korkeuden täytyy olla vähintään 10 cm. 
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6 Puhdistaminen, kunnossapito ja desinfiointi 
 

Sängyn osat on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista. Teräsputkesta valmistetussa 
rungossa on kestävä polyesterijauhepinnoite. Kaikki puuosien pinnat on pintakäsitelty 
ympäristöystävällisellä pinnoitusaineella, joka ei sisällä ylimääräisiä haitallisia aineita. 
Kaikki sängyn osat on helppo puhdistaa ja pitää kunnossa. Puhdistamiseen käytetään 
liinaa ja suihkutettavaa desinfiointiainetta käyttöpaikan puhdistusvaatimusten 
mukaisesti. Kun noudatat seuraavia kunnossapito-ohjeita, hoitosänky pysyy pitkään 
hyvässä käyttökunnossa ja kauniina. 

 

6.1 Puhdistaminen ja kunnossapito 
 

Teräsputket ja pinnoitetut metalliosat: 
Puhdista pinnat käyttämällä kosteaa liinaa ja kotitalouskäyttöön tarkoitettua mietoa 
puhdistusainetta. 

 

Puu-, koriste- ja muoviosat: 
Voit käyttää puhdistamiseen mitä tahansa tavallista tai huonekaluille tarkoitettua 
puhdistusainetta. Muoviosat voi puhdistaa myös pyyhkimällä ne pelkästään kostealla 
liinalla ilman puhdistusaineita. Voit hoitaa muoviosia käyttämällä muoville tarkoitettuja 
tuotteita. 

 

Käyttökoneisto: 
Jotta moottorikoteloon ei pääsisi kosteutta, kotelon ulkopuoli kannattaa puhdistaa 
ainoastaan kostutetulla liinalla. 

 

Sängynpohjajärjestelmät – ripolux neo: 
Puhdista muoviset jousielementit kostealla liinalla ilman puhdistusainetta; jos 
puhdistusaine on tarpeen, käytä puhdistusainetta, joka on tarkoitettu nimenomaan 
muoveille. Jos järjestelmä on erittäin likainen, irrota jousielementit tukielementeistä ja 
irrota sitten tukielementit makuualustan rungosta. Voit puhdistaa irrotetut 
muovielementit huuhtelemalla tai suihkuttamalla ne kuumalla vedellä. Jos haluat 
desinfioida elementit, suihkuta elementit muoveille soveltuvalla desinfiointiaineella. 
Suurin osa kosteudesta valuu pois muovilta, kun ravistat elementtiä kevyesti. Jäljelle 
jäänyt kosteus kuivuu nopeasti itsestään. Kun elementit ovat täysin kuivia, asenna ne 
uudelleen paikoilleen. Tarvittaessa voit myös irrottaa rungosta makuualustan jokaisen 
yksittäisen osan ja puhdistaa osat erikseen. 
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6.2 Desinfiointi 
 

Desinfioi hoitosänky pintadesinfiointiaineella. Noudata Robert Koch -instituutin (RKI) 
testattuja ja tunnustettuja menettelyjä. Voit käyttää desinfiointiin RKI-instituutin 
hyväksymiä kaupallisesti saatavilla olevia puhdistus- ja desinfiointiaineita. Käytä 
ainoastaan mietoja ja hellävaraisia aineita, jotta muoviosat (esim. moottorikotelo ja 
koriste-elementit) säilyttävät kestävyytensä. Voimakkaat hapot, aromaattiset ja klooratut 
hiilivedyt sekä voimakkaasti alkoholipitoiset puhdistusaineet, eetterit, esterit ja ketonit 
saattavat vahingoittaa materiaaleja, eikä niitä siksi pitäisi käyttää. Luettelo Robert Koch - 
instituutin hyväksymistä desinfiointiaineista ja desinfiointimenetelmistä on saatavilla 
internetissä osoitteessa www.rki.de. 

 

6.3 Vaaratilanteiden välttäminen 
 

Puhdistamiseen ja desinfiointiin liittyvien vaaratilanteiden välttämiseksi sinun täytyy aina 
noudattaa seuraavia hoitosängyn sähköosiin liittyviä ohjeita. Ohjeiden noudattamatta 
jättäminen voi johtaa sähköjohtojen ja moottorin vakaviin vaurioihin. 

 

1. Irrota virtapistoke ja aseta se paikkaan, jossa se ei ole suoraan kosketuksissa 
veteen tai puhdistusaineisiin. 

2. Tarkasta kaikkien pistoliitäntöjen oikea asento ohjeiden mukaisesti. 
3. Tarkasta johdot ja sähköiset osat vaurioiden varalta. Jos havaitset vaurioita, älä 

aloita puhdistamista vaan korjauta ensin vioittuneet osat valmistajalla tai 
valtuutetulla/pätevällä sähköasentajalla. 

4. Ennen kuin otat sängyn käyttöön, tarkasta, onko virtapistokkeeseen jäänyt 
kosteutta. Jos havaitset kosteutta, kuivaa pistoke tai puhalla se kuivaksi. 

5. Jos epäilet, että sähköisiin osiin on päässyt kosteutta, irrota virtapistoke 
välittömästi äläkä kytke sitä uudelleen virtalähteeseen. Ota sänky välittömästi 
pois käytöstä, kiinnitä sänkyyn sopiva, selvästi näkyvä ilmoitus asiasta ja ota 
yhteyttä valmistajaan/toimittajaan. 

Vaarahuomautus Bockilta 
Puhdistamiseen ei saa käyttää hankaavia puhdistusaineita, hankaussieniä tai ruostumattomalle 
teräkselle tarkoitettuja puhdistusaineita. Älä myöskään käytä puhdistamiseen orgaanisia 
liuottimia, kuten halogenoituja/aromaattisia hiilivetyjä tai ketoneja, äläkä happoa tai emästä 
sisältävää puhdistusainetta. 
Sänkyä ei saa missään tapauksessa suihkuttaa vedellä tai puhdistaa painepesurilla, sillä neste 
kulkeutuu sähköosiin ja voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaaratilanteita. 

 
Puhdista ja desinfioi sänky ennen kuin otat sen uudelleen käyttöön. Tarkasta samalla 
silmämääräisesti mahdolliset mekaaniset vauriot. Tarkempia tietoja silmämääräisestä 
tarkastuksesta on tarkastuslistassa. 

http://www.rki.de/
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7 Ohjeet ja valmistajan vakuutus 
 

Ohjeet ja valmistajan vakuutus 

– Sähkömagneettiset päästöt 

Hoitosänky on tarkoitettu käytettäväksi edempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. 
Laitteen omistajan tai käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään kyseisenlaisessa ympäristössä. 

 
Päästötesti 

 
Vaatimusten- 
mukaisuus 

 
Sähkömagneettista ympäristöä koskevia 
ohjeita 

 

 

Radiotaajuuspäästöt 

CISPR 11 (osittain) 

 
 

Ryhmä 1 

 
 

Hoitosängyssä käytetään radiotaajuusenergiaa vain laitteensisäisissä toiminnoissa. Siksi sen 

radiotaajuuspäästöt ovat hyvin alhaisia, eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä niiden lähettyvillä 
oleville elektronisille tai sähkölaitteille. 

Radiotaajuuspäästöt 

CISPR 11 (osittain) 

 
Luokka B 

 
 
 

 
Hoitosänky sopii käytettäväksi kaikissa tiloissa, mukaan lukien asuintilat ja tilat, jotka on liitetty 

suoraan yleiseen pienjänniteverkkoon, josta asuinrakennukset saavat sähkön. 

 
Harmoniset päästöt 

IEC 61000-3-2 

 

Luokka A 

 
Jännitteenvaihtelut/ 

kohinapäästöt 

IEC 61000-3-3 

 

 
Vastaa vaatimuksia 

 
– Sähkömagneettisten häiriöiden sietokyky 

 

Hoitosänky on tarkoitettu käytettäväksi edempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. 
Laitteen omistajan tai käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään kyseisenlaisessa ympäristössä. 

Häiriönsietotesti IEC 60601 testitaso 
 

Vastaavuustaso Sähkömagneettista ympäristöä koskevia ohjeita 

 
 
 

Sähköstaattinen purkaus 

IEC 61000-4-2 

 
 
 

± 6 kV kontakti 
± 8 kV ilma 

 
 
 

± 6 kV kontakti 
± 8 kV ilma 

 
 

Lattian täytyy olla puuta, betonia tai keraamista 

laattaa. Jos lattiassa on käytetty synteettisiä 
materiaaleja, ilman suhteellisen kosteuden pitäisi 

olla vähintään 30 %. 

 
Nopea sähköinen 
transientti/purske 
IEC 61000-4-4 

 
± 2 kV virransyöttöjohdot 
± 1 kV syöttö-/lähtöjohdot 

 
± 2 kV virransyöttöjohdot 
± 1 kV syöttö-/lähtöjohdot 

 
Verkkovirran täytyy olla laadultaan 

liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa. 

 
Ylijänniteaalto 

IEC 61000-4-5 

 
± 1 kV differentiaali 
± 2 kV normaali 

 
± 1 kV differentiaali 
± 2 kV normaali 

 
Verkkovirran täytyy olla laadultaan 

liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa. 

 
 
 

Jännitteen laskut, 

lyhytaikaiset häiriöt ja 

jännitteenvaihtelut 

sähköverkossa 
IEC 61000-4-11 

 

 
< 5 % UT 

(UT laskee > 95 %) 0,5 syklin ajan 
40 % UT 

(UT laskee 60 %) 5 syklin ajan 
70 % UT 

(UT laskee 30 %) 25 syklin ajan 
< 5 % UT 

(UT laskee > 95 %) 5 sekunnin ajan 

 

 
< 5 % UT 

(UT laskee > 95 %) 0,5 syklin ajan 
40 % UT 

(UT laskee 60 %) 5 syklin ajan 
70 % UT 

(UT laskee 30 %) 25 syklin ajan 
< 5 % UT 

(UT laskee > 95 %) 5 sekunnin 

ajan 

 
 

Verkkovirran täytyy olla laadultaan liikehuoneisto- 

tai sairaalakäyttöön sopivaa. Jos hoitosängyn on 

toimittava jatkuvassa käytössä myös 

sähkökatkojen aikana, on suositeltavaa, että 
hoitosänky saa virran UPS-virtalähteestä tai 

akusta. 

 
Virran taajuuden (50/60 Hz) 
magneettikenttä 
IEC 61000-4-8 

 

 
3 A/m 

 

 
3 A/m 

 
Virran taajuuden magneettikenttien täytyy 

vastata tasoltaan tyypillistä liikehuoneisto- tai 

sairaalaympäristöä. 

 
Huomautus: UT tarkoittaa vaihtovirtajännitettä ennen testitasoon siirtymistä. 
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– Sähkömagneettisten häiriöiden sietokyky 

Hoitosänky on tarkoitettu käytettäväksi edempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. 
Laitteen omistajan tai käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään kyseisenlaisessa ympäristössä. 

Häiriönsietotesti 

 

IEC 60601 testitaso 
  

Vastaavuustaso Sähkömagneettista ympäristöä koskevia ohjeita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Johtuva radiotaajuus 
IEC 61000-4-6 

Säteilevä radiotaajuus 

IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 V 150 kHz – 80 MHz 
 

3 V 80 MHz – 2500 MHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 V 150 kHz – 80 MHz 
 

3 V 80 MHz – 2500 MHz 

 
Kannettavia ja siirrettäviä radiotaajuisia 

viestintälaitteita ei saa käyttää hoitosängyn mitään 
osaa (mukaan lukien kaapelit ja johdot) 
lähempänä kuin suositeltavalla erotusetäisyydellä, 

joka lasketaan erityisellä laskentakaavalla 

lähettimen taajuuden mukaan. 

Suositeltu erotusetäisyys: 

 
 

 

d  =  [3,5] √P         150 kHz – 80 MHz 
3 

 
  

d  =  [3,5] √P         80 MHz – 800 MHz 
3 

 
 

 

d  = [7] √P 800 MHz – 2,5 GHz 
 

3 
 

jossa p on lähettimen valmistajan ilmoittama 

lähettimen maksiminimellisteho watteina (W) ja 

d on suositeltu erotusetäisyys metreinä (m). 

Kiinteiden radiotaajuuslähettimien ympäristö- 

mittausten mukaisten kentänvoimakkuuksien 

täytyy olla alle vastaavuustason jokaisella 

taajuusalueella. b
 

Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla 

merkittyjen laitteiden läheisyydessä: 

 

 

HUOMAUTUS 1: Kun taajuus on 80 MHz tai 800 MHz, käytetään korkeampaa taajuusaluetta. 

HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten 
aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen. 

a. Kiinteiden lähettimien, kuten radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen, amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten ja TV- 

lähetysten tukiasemien kentänvoimakkuuksia ei voida teoreettisesti ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien sähkömagneettista ympäristöä 
voitaisiin arvioida, asennuspaikalla täytyy tehdä sähkömagneettinen mittaus. Jos mitattu kentänvoimakkuus siinä tilassa, jossa hoitosänkyä aiotaan käyttää, 

ylittää edellä ilmoitetun hyväksyttävän radiotaajuutta koskevan vastaavuustason, hoitosänkyä täytyy tarkkailla, kunnes tiedetään, että se toimii kunnolla. Jos 

hoitosänky ei tunnu toimivan kunnolla, on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, esim. vaihdettava hoitosängyn asentoa tai siirrettävä hoitosänky toiseen paikkaan. 

 
b. Kun taajuusalue on 150 kHz – 80 MHz, kentänvoimakkuuksien pitäisi olla alle 3 V/m. 

Kannettavien ja siirrettävien radiotaajuisten viestintälaitteiden ja hoitosängyn väliset 
suositellut erotusetäisyydet 

Hoitosänky on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa ympäristöön säteileviä radiotaajuushäiriöitä valvotaan. 

Hoitosängyn omistaja tai käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä alla suositellun minimietäisyyden kannettavien ja siirrettävien 

radiotaajuisten viestintälaitteiden (lähettimien) ja hoitosängyn välillä. Minimietäisyys ilmoitetaan viestintälaitteen maksimilähtötehon mukaan. 

 
Lähettimen nimellinen 

maksimilähtöteho (W) 

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan (m) 

150 kHz – 80 MHz 

d = [3,5] √P 
3 

80 MHz – 800 MHz 

d = [3,5] √P 
3 

800 MHz – 2,5 GHz 
7 

d = [3] √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,69 3,69 7,38 

100 11,67 11,67 23,33 

 
Jos lähettimen nimellistä maksimilähtötehoa ei mainita edellä olevassa taulukossa, suositeltava erotusetäisyys d metreinä (m) voidaan määrittää käyttämällä 
lähettimen taajuuteen sovellettavaa laskukaavaa, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen maksimilähtöteho watteina (W). 

HUOMAUTUS 1: Kun taajuus on 80 MHz tai 800 MHz, käytetään korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä. 
HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten 
aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen. 
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8 Säännöllinen tarkastaminen ja huolto 
 

Säännölliset tarkastukset takaavat, että tuote pysyy mahdollisimman turvallisena. 
Tarkastus onkin tärkeä varotoimi. Lääkinnällisten laitteiden turvallisuus täytyy tarkastaa 
säännöllisesti valmistajan antamien määräysten ja tekniikan alalla yleisesti hyväksyttyjen 
sääntöjen mukaisesti. Turvallisuuteen liittyviin suojatoimiin sovelletaan erilaisia 
vaatimuksia ja määräyksiä. Tämä koskee myös mahdollista kulumista käytössä. Riskien 
välttämiseksi toimintatestauksen määräaikoja täytyy noudattaa huolellisesti. Valmistaja ei 
voi varmistaa, että omistaja noudattaa moottoroiduista sängyistä annettuja määräyksiä. 
Bock kuitenkin auttaa näiden varotoimien toteuttamisessa tarjoamalla aikaa säästäviä 
palveluja. 

 

Tarkastuksia, arviointeja ja dokumentointia saavat suorittaa vain ammattilaiset, tai ne 
täytyy suorittaa ammattilaisten valvonnassa. Ammattilaisia ovat esimerkiksi 
sähköasentajat tai sähkötekniikan alan koulutuksen suorittaneet henkilöt, jotka ovat 
perehtyneet tarvittaviin määräyksiin ja tuntevat ja tunnistavat mahdolliset vaikutukset ja 
vaarat. 

 

Jos omistajan käytettävissä ei ole sopivaa henkilöä määräaikaisten toimintatestien 
suorittamista varten, Bockin yksiköt voivat maksua vastaan järjestää 
määräaikaistarkastukset ja niihin liittyvän testauksen sekä valvoa määräaikojen 
noudattamista. 

 

Hermann Bock GmbH:n määrittämän tarkastusohjelman mukaan tekninen 
turvallisuustarkastus on tehtävä vähintään kerran vuodessa ja aina, kun sänky otetaan 
uudelleen käyttöön. 

 

Hermann Bock GmbH on laatinut tarvittavia tarkastuksia ja testejä varten tarkastuslistan, 
joka on sisällytetty asennus- ja käyttöohjeisiin. Voit käyttää tarkastuslistan kopiota 
tarkastuslomakkeena. Tarkastuslista on selvitys sängylle tehdystä tarkastuksesta. Säilytä 
se todisteena tarkastuksesta. 

 

Tarkastuslistan voi ladata myös internetistä osoitteesta www.bock.net. 
 

Huomio: Takuu raukeaa, jos tuotteeseen tehdään luvattomia teknisiä muutoksia. 

 

Vaarahuomautus Bockilta 
Huoltotoimenpiteitä ei saa tehdä silloin, kun sänky on käytössä! 

http://www.bock.net/
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Tarkastuslista Bock-hoitosängyille Sivu 1/2  Julkaisupäivä: 09.10.2018 

Mallin nimi   

 
Sarja-/varastonumero:  

Valmistusvuosi:  

Valmistaja: Hermann Bock GmbH 

Silmämääräinen tarkastus: 
Nro Kuvaus Kyllä Ei Huomautus 

Yleiset: 

1 Arvokilpi/tyyppitarra on kiinnitetty sänkyyn ja näkyvissä ☐ ☐  

2 Käyttöohjeet ovat saatavilla ☐ ☐  

3 
Arvokilvessä ilmoitettua turvallista käyttökuormitusta (potilaan paino + patjan 

paino + lisävarusteiden paino) on noudatettu 
☐ ☐ 

 

 
4 

Lisävarusteet (esim. nousutuki, ml. kahva ja hihna, seisomistuki, seinä- 
suojarullat jne.) ovat hyvässä kunnossa. Kaikki lisävarusteet on kiinnitetty 
tukevasti eikä niissä näy kulumisen merkkejä. Nousutuen kahva on 
korkeintaan 5 vuotta vanha (kahvan käyttöikä valmistajan eritelmien 
mukaan) 

 
☐ 

 
☐ 

 

Sähköosat: 

5 
Virtajohdoissa, liitäntäjohdoissa ja pistokkeissa ei ole murtumia, painumia, 
taipumia, hankaumia, haurastumia tai paljastuneita johtimia 

☐ ☐ 
 

6 Kaapelin vedonpoistin on paikoillaan ja toimii kunnolla ☐ ☐  

7 Johdot on vedetty ja kytketty oikein ja turvallisesti ☐ ☐  

8 Moottorikoteloissa ja käsiohjaimessa ei ole vaurioita ☐ ☐  

9 Moottorin nostoputkissa ei ole vaurioita ☐ ☐  

Runko (saksitoiminnolla liikkuvat sängyt) / päädyt (moottoroidut sängyt): 

10 Rungossa ei ole vikoja eikä murtuneita hitsaussaumoja ☐ ☐  

11 Rullapyörissä ja puskuripyörissä (jos käytössä) ei ole vaurioita ☐ ☐  

12 
Muovitulpat ja kiinnitystarvikkeet (ruuvit, pultit jne.) 
ovat paikoillaan eikä niissä ole vaurioita 

☐ ☐ 
 

Makuualusta ja päädyt: 

 

13 
Puusäleikössä, alumiini-/terästangoissa, kantolevyssä ja/tai jousissa ei ole 
vaurioita (ei halkeamia, ei murtumia, tiukasti paikoillaan, riittävä paine jne.) 
Ainoastaan dino-hoitosängyn kohdalla: Alumiinitankojen välinen etäisyys on alle 
6 cm 

☐ ☐ 

 

14 
Makuualustan rungossa ja säädettävissä osissa ei ole vikoja eikä 
hitsaussaumoissa ole murtumia 

☐ ☐ 
 

15 
Muovitulpat ja kiinnitystarvikkeet (ruuvit, pultit jne.) 
ovat paikoillaan eikä niissä ole vaurioita 

☐ ☐ 
 

16 Pää- ja jalkopääty ovat kunnolla paikoillaan, eikä niissä ole halkeamia tai 

murtumia 
☐ ☐  

Sivukaide: 

17 Sivukaiteissa ei ole halkeamia, murtumia eikä vaurioita ☐ ☐  

 

18 
Sivukaiteiden yksittäisten kaiteiden välinen etäisyys on enintään 12 cm 

Ainoastaan dino-hoitosängyn kohdalla: Yksittäisten kaiteiden välinen etäisyys on 

alle 6 cm. Sivukaiteen ja makuualustan välinen etäisyys on 
alle 6 cm 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

19 
Sivukaide on vähintään 22 cm:n korkeudella patjasta 

Ainoastaan dino-hoitosängyn kohdalla: Sivukaide on vähintään 60 cm:n 
korkeudella patjasta 

☐ ☐ 
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20 
Ainoastaan moniosaisten sivukaiteiden kohdalla: Päädyn ja sivukaiteiden välinen 
etäisyys ja/tai moniosaisten sivukaiteiden välinen etäisyys on alle 6 cm tai yli 
31,8 cm 

☐ ☐ 
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Tarkastuslista Bock-hoitosängyille Sivu 2/2  Julkaisupäivä: 
09.10.2018 

Nimi / paikka:   

 

Osoite/ postinro / kunta:  

Laitos / tila:  

Tarkastajan nimi / päiväys:  

Toimintatestaus: 
Nro Kuvaus Kyllä Ei Huomautus 

Sivukaide: 

 

21 
Kaikki sivukaiteet liikkuvat esteettä ja tasaisesti ja lukittuvat kunnolla paikoilleen 

Ainoastaan dino-hoitosängyn kohdalla: Ovet asettuvat tasaisesti alumiiniputkia 
vasten. Ovet lukittuvat kunnolla lukitusmekanismilla 

☐ ☐ 

 

22 Sivukaiteet / niiden osat on kiinnitetty oikein ja ne ovat tukevasti paikoillaan ☐ ☐  

23 Sivukaiteessa ei tapahtunut muodonmuutoksia kuormitustestissä ☐ ☐  

Makuualusta: 

24 
Selkä- ja jalkaosien säädöt ja erikoistoiminnot toimivat kunnolla ja esteettä 

☐ ☐ 
 

25 
Alemman jalkatuen (jos käytössä) mekanismi on turvallinen jokaisessa vaiheessa, 

myös kuormitettuna 
☐ ☐ 

 

26 
Ainoastaan domiflex 2 -hoitosängyn kohdalla: Epäkeskokiinnittimet (6 kpl) ovat 

riittävän kireällä. Jos eivät ole, lukkomutteria täytyy kiristää hieman! 
☐ ☐ 

 

Runko (saksitoiminnolla liikkuvat sängyt) / päädyt (moottoroidut sängyt): 

27 Keskitin on säädetty oikein ja esteettömästi ☐ ☐  

28 Pyörät jarruttavat ja lukittuvat kunnolla ja pyörivät vapaasti ☐ ☐  

Sähköosat: 

29 
Käsiohjaimen testissä kaikki (painikkeet ja lukitustoiminto) toimivat kunnolla 

ilman vikoja 
☐ ☐ 

 

30 
Akku/Bock-akku/hätälaskeminen: Toimivat kunnolla ja 

ilman vikoja 
☐ ☐ 

 

Yleiset: 

31 
Lisävarusteet toimivat moitteettomasti ja turvallisesti (esim. nousutuki, ml. 
käsikahva ja hihna, seisomistuet, seinäsuojarullat jne.) 

☐ ☐ 
 

Sähkömittaukset: 
Nro Kuvaus Kyllä Ei Huomautus 

Eristysvastus – (täytyy mitata vain ennen vuotta 2002 valmistetuista vanhemmista malleista.) 

32 Eristysvastus – mittaustulos on suurempi kuin 7 MΩ ☐ ☐  

Laitteen vuotovirta – (Jos hoitosängyssä käytetään hoitosängyille tarkoitettua toukokuussa 2018 tai sen jälkeen 
valmistettua Limoss-käyttökoneistoa tai hoitosängyille tarkoitettua heinäkuussa 2015 tai sen jälkeen valmistettua Dewert- 
käyttökoneistoa, vuotovirtaa ei tarvitse mitata käyttöiän ensimmäisten 10 vuoden aikana, jos hoitosänky läpäisee 
silmämääräisen tarkastuksen ja toimintatestauksen ja hoitosängyssä käytetään Limossin tai Dewertin hakkuriteholähdettä 
(SMPS). Näissä hoitosängyissä verkkojännite muunnetaan hakkuriteholähteessä suoraan turvallisen matalaksi jännitteeksi 
niin, että jännite on enintään 35 V.) 

33 Laitteen vuotovirta – mittaustulos on alle 0,1 mA ☐ ☐  

Arviointi 
Nro Kuvaus Kyllä Ei Huomautus 

34 Kaikki arvot ovat hyväksyttäviä / sallitulla vaihteluvälillä ☐ ☐  

 

Jos laite ei läpäissyt tarkastusta: 
☐ Korjaus 

☐ Käytöstäpoisto 

Päivämäärä / allekirjoitus Seuraava tarkastus 
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Hermann Bock GmbH 
Nickelstr. 12 

D-33415 Verl, Saksa 

P.: +49 52 46 92 05 - 0 
F.: +49 52 46 92 05 - 25 
Internet: www.bock.net 
S-posti: info@bock.net 

 

MYYNTIKUMPPANIMME 
Liikekumppaniemme strategia perustuu samoihin kulmakiviin kuin oma strategiamme: laatuun, innovointiin ja 
tavallista tiukempiin kansainvälisesti tunnustettuihin standardeihin. Voit luottaa liikekumppaneihimme samalla 
tavoin kuin meihin. 
Huomaathan, että ainoastaan valtuutetut työntekijämme ja myyntikumppanimme voivat järjestää koulutusta, 
toimittaa varaosia, tehdä korjauksia ja tarkastuksia ja tarjota muita palveluja. Muussa tapauksessa takuu 
raukeaa. 

Luettelo nykyisistä kumppaneistamme on saatavilla osoitteessa www.bock.net/contact/distribution-partners 
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