
NÁVOD  K  POUŽITÍ

Stropní systém
se záv sným motorem

HM2500

Výrobce: HANDI-MOVE, BELGIE
Dodavatel: HORIZONT-NARE s.r.o., eský T šín



Bezpe nostní informace
ed použitím p ístroje se ujist te, že:

doprovodná osoba je srozum na s pokyny dle návodu.
doprovodná osoba si pozorn  p etla tento manuál a pln  mu rozumí.
doprovodná osoba po celou dobu používání stropního systému dává dostate ný pozor na
uživatele (nap . aby se neud il o nábytek)

rky nouzového zastavení a nouzového sestupu jsou zkráceny na správnou délku pro
ípadné použití uživatelem.

Minimální váha pro použití nouzového sestupu je 40 kg (váha = uživatel+dopl ky)
Stropní systém m že být používán pouze s výrobky Handi-Move.
Stropní systém m že být používán pouze pro zvedání osob.
Nepoužívejte stropní systém v p ípad  selhání nebo prohlídn te jej p ed každým použitím
(viz kap.8.1.). Kontaktujte svého dodavatele pro provedení oprav.
Pokud dojde k vzájemnému elektromagnetickému rušení mezi stropním motorem a jiným
za ízením, tato dv  za ízení nemohou být užita dohromady (nap . dálkové TV ovládání,
rádio, domovní telefony apod.)
Provozní teplota za ízení musí být mezi -10°C a 40°C. Vlhkost musí být mezi 30% a 70%.

te se ustanovení zákonem, je-li záv sný motor používán ve vlhkém prost edí.
Záv sný motor by nem l p ijít do kontaktu s vodou. Pokud jej používáte blízko sprchy,
vany nebo umyvadla, doporu uje se po použití posunout jej pry  (tak daleko, jak je to
možné).
Pokud je motor HM2500 používán samostatn , musí být uživatel vybavený vhodným
nouzovým p ivolávacím systémem (nap . mobilní telefon apod.)

Pozor!
Za žádných okolností by nem l být motor s pohonem nahoru/dol  ovládán, pokud není
zav šený v kolejnici. Motor s pohonem nahoru/dol  je vybavený bezpe nostním
mechanismem: zapnutí motoru, pokud je v krabici nebo vzh ru nohama, m že zp sobit
poškození!

Nezkratujte svorky baterií.

Baterie musí být vyjmuty a recyklovány dle platných zákon .

Využití záv sného motoru
Záv sný motor je používán v nemocnicích, rehabilita ních centrech, domech s pe ovatelskou
službou, denních centrech a soukromých domácnostech pro p esun do a z postele, k esla,
vozí ku, vany, toalety, ošet ovacího stolu nebo ze zem . Slouží pro p esun handicapovaných
osob nebo osob s pohybovými potížemi.
Slouží k tomu, aby se doprovodné osoby vyhnuly námaze a nemusely zvedat pacienty, a
zajiš uje lepší mobilitu pro handicapované osoby.

Unikátní zav šení zmenšuje ztrátu zdvihu na minimum. Vzdálenost mezi kolejnicí a oto ným
há kem (uvnit  záv sného motoru) je pouze 19 cm.



Popis
Návod k použití se zmi uje o následujících ástech záv sného motoru:

A. Pásek motoru
B. Oto ný há ek
C. Kontaktní idla
D. Pojezd
E. Pojezd pro bo ní pohon (pouze model HM2500 L a HM2500 LRC)
F. rka pro nouzové zastavení
G. Š rka pro nouzový sestup
H. Panel s ovládacími tla ítky
I. Infra ervené dálkové ovládání
J. Pneumatické dálkové ovládání (2-kanálový)
K. Pneumatické dálkové ovládání (4-kanálový)
L. Magnetické kontakty (Model HM2500 L a HM2500 LRC)
M. Nabíjecí kontakty



Typy záv sných motor :

K dispozici jsou 4 typy záv sných motor :

HM2500
Motor HM2500 bez bo ního pohonu je pro
použití s asistencí.
Motorem HM2500 se pohybuje ru .
Motor HM2500 funguje na 2-kanálové
pneumatické ovládání.

HM2500 RC
Motor HM2500 RC bez bo ního pohonu je pro
použití s asistencí.
Motorem HM2500 RC se pohybuje ru .
Motor HM2500 RC funguje pomocí
infra erveného dálkového ovládání.

HM2500 L
Motor HM2500 L s možností pohybu do boku je
ur en pro nezávislé uživatele.
Zmá knutím levého nebo pravého tla ítka na
ovládání dojde k pohybu motoru odpovídajícím
sm rem.
Motor HM2500 L je ovládání 4-kanálovým
pneumatickým ovládáním.

HM2500 LRC
Motor HM2500 LRC s možností pohybu do
boku je ur en pro nezávislé uživatele.
Zmá knutím levého nebo pravého tla ítka na
infra erveném ovládání dojde k pohybu motoru
odpovídajícím sm rem.
Motor HM2500 L je ovládání 4-kanálovým
pneumatickým ovládáním.



Návod k montáži
Záv sný motor je používán pouze s kolejnicovým systémem schváleným spole ností
Handi-Move.
Kontrola m že být provád na pouze spole ností Handi-Move nebo techniky schválenými
spole ností Handi-Move.

Pozor:
Nep ekro ujte maximální p ípustné zatížení!

ipojte:

1. Kole ko s ervenou š rkou na ervenou pá ku (1).
2. Kole ko se žlutou š rkou na žlutou pá ku (2).
3. (pouze pro motor HM2500) ernou š rku na pomocný pohon (3).
4. (pouze pro model HM2500) pneumatické ovládání na t snící kroužek (4).

Pozor:
Ujist te se, že pá ky nouzového zastavení a nouzového sestupu jsou zkráceny na správnou
délku pro použití uživatelem.



Vysv tlení symbol
Ovládací panel

Zmá kn te toto tla ítko pro zvednutí uživatele.

Zmá kn te toto tla ítko pro spušt ní uživatele.

Zmá kn te toto tla ítko pro pohyb motoru ve sm ru šipek
(pouze pro typ HM2500 L a HM2500 LRC)

Symboly na výrobním štítku a obalu

ed použitím za ízení te
prosím pozorn  návod
k použití.

Prohlášení o shod  CE

Za ízení musí být skladováno
i tlaku vzduchu 700-106 hPa.

Sledujte prosím státní a místní
edpisy vzhledem ke sb ru a

recyklaci a výrob  šetrné
k životnímu prost edí.

Mezinárodní ochranná norma proti
pevným p edm m a vod .

Typ B ídící se EN 60601-1.
Bez izolace proti uzemn ným
komponent m

ídy II – EN 60601-1.
Za ízení musí být skladováno

i vlhkosti vzduchu 30%-70%.

Za ízení musí být skladováno
i teplot  od -10°C do +40°C.



Ovládání
Pneumatické ovládání pro motor HM2500 a HM2500 L

Pneumatické ovládání (J/K), které je zapojeno pomocí pneumatického kabelu pomocí izola ní
pr chodky a motoru s dv ma (HM2500) nebo ty mi tla ítky (HM2500 L) – záleží na verzi
motoru.

Sm r jízdy NAHORU a DOL , DOLEVA a DOPRAVA je vyzna en p íslušnou šipkou.

        Motor s pohonem       Motor s možností
        NAHORU/DOL        pohybu do boku
        (pro zvedání)

Infra ervené ovládání pro motor HM2500 RC a HM2500 LRC

Infra ervené ovládání (I) má 4 tla ítka, NAHORU a DOL , DOLEVA a DOPRAVA. Sm r
je vyzna en p íslušnou šipkou.

   Motor s pohonem   Motor s možností
   NAHORU/DOL   pohybu do boku
   (pro zvedání)

Pozor!
Ujist te se, že infra ervené ovládání nep išlo do styku s vodou.
Pokud se b hem používání motoru rozsvítí indikátor, vym te baterie .



Ovládací panel (pro nouzové úkony)

Ovládací panel (H) zahrnuje:

1. ijíma  infra erveného signálu (pouze model HM2500 RC a HM2500 LRC)
2. Nouzový pohyb (DOLEVA) (pouze model HM2500 L a HM2500 LRC)
3. Nouzový pohyb (DOL )
4. Nouzový pohyb (NAHORU)
5. Nouzový pohyb (DOPRAVA (pouze model HM2500 L a HM2500 LRC)
6. Aktivní nouzový chod = LED dioda nesvítí

Nouzový chod není aktivní = LED dioda svítí zelen
7. Izola ní pr chodka pro pneumatické ovládání

HM2500 RC
HM2500 LRC

HM2500
HM2500 L

Funkce

Zapnutí motoru
Ujist te se, že nouzové tla ítko není aktivováno (LED dioda na ovládacím panelu (H)
svítí zelen ).
Záv sný motor nemusí být vypnutý, protože se automaticky zablokuje po 5 vte inách
ne innosti.
Pokud chcete motor následn  znovu zprovoznit, musíte zmá knout jeden ze dvou
tla ítek na ovládání.
Nouzové zastavení (F)
Pokud nastane nebezpe ná situace, m žete zastavit motor tím, že zatáhnete za
ervenou š rku. Motor se okamžit  zastaví.

Pokud již nebezpe ná situace nehrozí, m žete znovu aktivovat motor tak, že znovu
zatáhnete za ervenou š rku.
Nouzový sestup (G)
Pokud by motor již nefungoval, uživatel m že být spušt n, jestliže zatáhne za žlutou

rku, 5 vte in po poslední innosti, nebo ihned po aktivaci nouzového zastavení
(zatažení za ervenou š rku).
Postup:

ekejte 5 vte in nebo aktivujte nouzové zastavení
pak zatáhn te za žlutou š rku.

Sm r motoru s možností bo ního pohybu (pouze model HM2500 L a HM2500 LRC)



Na ovládacím panelu naleznete stejnou ernou a šedou šipku, jako na ru ním ovládání.
Jakmile zmá knete jedno z t chto tla ítek, dojde k pohybu motoru ve vybraném sm ru.

Pozor!
Pro aktivaci nouzového sestupu je nutná váha minimáln  40 kg. To znamená, že:
- pokud používáte podp rný (nerez) úchyt, uživatel musí vážit minimáln  32 kg
- pokud používáte záv sný úchyt (sí ku), uživatel musí vážit minimáln  38 kg.

Nabíjení baterií

Pravideln  umíst te motor na nabíjecí kontakty,
minimáln  jednou za dva dny, aby se baterie mohly
nabít.

ebití baterií není možné.

Pokud motor za ne pípat, je samoz ejm  nutné jej
ihned nabít.

Umíst te motor na nabíjecí kontakty.
hem nabíjení motor nepoužívejte.

Indikátor nabíjení Vám ukazuje pr h nabíjení:
oranžová: baterie se nabíjí
zelená: baterie jsou pln  nabity.

Automatické zastavení motoru v ur eném míst

Tato funkce je možná pouze u motoru HM2500 L a HM2500 LRC a funguje jako ur ení
místa. Pokud tuto funkci nepoužíváte, pak musíte sami správn  umístit motor.

ipevn te magnet ke kolejnici ve správné pozici
tam, kde chcete zastavit. Nap . na nabíjecí kontakty
nebo na kontakty, kde je elektrická výhybka nebo

ižovatka. Také m žete tento magnet umístit nad
WC, postelí, vanou, nebo na jakémkoli jiném
požadovaném míst .

Umíst te magnet tak, jak je znázorn no na obrázku.



Údržba a skladování
išt ní motoru

ist te motor mýdlem a vlhkým had íkem.
Zabra te, aby se dostala vlhkost do elektrických ástí.
Nepoužívejte chemické isticí prost edky nebo velké množství vody.
Pokud chcete vy istit ovládání, použijte výrobek na alkoholové bázi a lehce navlh ený
had ík.

Skladování motoru

Skladujte motor na suchém míst . Vlhkost
vzduchu musí být mezi 30% a 70%.
Ujist te se, že tla ítko nouzového sestupu je
zmá knuté (LED dioda nesvítí).
Umíst te motor na dv  kostky, aby byla kole ka
voln  visela v prostoru.
Motor by m l být používán pouze, pokud není
zav šen v kolejnici.
Odpojte baterie, pokud není motor delší dobu používán.

Pozor!
Za žádných okolností by s motorem s pohonem NAHORU/DOL  nem lo být manipolováno,
pokud není mimo kolejnici. Motor s pohonem NAHORU/DOL  je vybavený bezpe nostním
mechanismem: zmá knutí tla ítka na motoru, pokud je v krabici nebo vzh ru nohama m že
zp sobit poškození!



Kontrola
Kontrola p ed každým použitím

NIKDY nepoužívejte motor, pokud je pásek motoru (A) poškozený nebo p erušený.
Zkontrolujte funk nost nouzového sestupu (G).
Zkontrolujte LED diodu na infra erveném ovládání.
Zkontrolujte funk nost tla ítka nouzového zastavení (F).

Pozor!
Pokud kontrolní tla ítko na infra erveném ovládání svítí, musí být vym ny baterie.

Ro ní kontrola

Záv sný motor musí být zkontrolován minimáln  jednou ro .
Kontrola m že být provád na osv enými techniky Handi-Move.
Po kontrole je vystavena zpráva o tom, že byla kontrola provedena, a dokumentující, které
ásti byly vym ny.



ešení problém
Všeobecn

Motor v bec nefunguje:

1. krok: Zkontrolujte, jestli náhodou není aktivováno nouzové tla ítko (LED
dioda nesvítí). Deaktivujte nouzové tla ítko (LED dioda svítí).

2. krok: Zkontrolujte, jestli jsou baterie nabity.
3. krok: Vyzkoušejte funk nost tla ítek na ovládacím panelu. Pokud fungují správn , je

problém s ovládáním nebo kabelem.
motor typu RC: 9V baterie m že být prázdná.
motor s pneumatickým ovládáním: zkontrolujte, jestli kabel pneumatického
ovládání je správn  zapojen. Pokud motor funguje, je problém s ovládáním.

4. krok: V p ípad , že motor nefunguje, kontaktujte svého dodavatele.

i používání ru ního ovládání slyšíte pípání:

1. krok: Baterie musí být ihned nabity.
2. krok: Pokud motor nefunguje, kontaktujte svého dodavatele.

Odstran ní krytu motoru

1. krok: Odstra te šroubky na obou stranách krytu.

2. krok: Sejm te kryt motoru z pant .



3. krok: Stáhn te kryt z pant , je-li to nutné.
4. krok: Postupujte v opa ném po adí, chcete-li znovu

nasadit kryt motoru.
Pokud je to nutné, stáhn te zadní kryt p es
panty.
Oto te kryt vzh ru.

5. krok: ipevn te šroubky ke krytu.

Vým na baterií

Nejprve sejm te kryt dle popisu výše.

1. krok: Odpojte drátky od baterie.

2. krok: Zatáhn te za pá ku, která drží baterii 1 sm rem
doprava.

3. krok: Vyjm te baterii.

4. krok: Vložte baterii 2 na místo baterie 1.

5. krok: Vyjm te baterii 2 z motoru.



Postupujte v opa ném po adí, pokud chcete baterie umístit do motoru. Ujist te se prosím, že
kontaktní kolíky baterie sm ují k sob .

Po zapojení baterií se ujist te, že je polarita správná:

ipojte ervený drátek do kontaktního kolíku plus (+)
baterie 2.

ipojte erný drátek do kontaktního kolíku mínus (-)
baterie 1.
Spojte mínus (-) baterie 1 a plus (+) baterie 2 pomocí
fialového drátku.

Nasa te kryt motoru. (viz kapitola Odstran ní krytu motoru)



Technická specifikace

Délka (A) 41 cm
Ší ka 35 cm
Výška (B) 19 cm
Výška po oto ný há ek (C) 21 cm
Standardní délka pásku 200 cm
Výška kolejnice záleží na typu

kolejnice
Maximální nosnost 200 kg
Nap tí 24V DC
Jisti 10 A
Váha motoru HM2500 a HM2500 RC 22 kg
Váha motoru HM2500 L a HM2500 LRC 26 kg
Olov né, zaplombované a bezúdržbové
baterie

2 x 12 Vdc/10
Ah

Baterie dálkového ovládání 9 V DC
(Alkalické)

Pr rný po et zdvih  s pln  nabitými
bateriemi

160 se zát ží
100 kg na
délku 1 m

Zrychlení a bržd ní elektronické
Kryt ABS
Koroze ochrana proti

korozi
Nouzové zastavení integrované
Nouzový sestup mechanický
Hlu nost 60 dBa
Indikátor baterií Zvukový
Indikátor baterií dálkového ovládání Optický

ída ochrany IPX0
Doba použitelnosti 10 let (baterie

mají životnost
cca 3-4 roky)

Nabíje ka Typ Mascot
9940
Vstup: 0,9 A
100-240 Vac
50-60 Hz,

ída II
Výstup: 24
Vdc Max. 1,3
A

Doba nabíjení od zvukového signálu 4 hodiny



RYCHLOSTI
Zdvihání (5 kg) 5 cm / s
Spoušt ní (100 kg) 4,8 cm / s
Nouzový sestup (60 kg) 1,3 cm / s
Pohyb motoru do boku (motor L a LRC) 15 cm / s
Hladký start/stop

Náhradní díly a ro ní kontrola
Ohledn  náhradních díl , údržby, ro ní kontroly, servisu a poskytnutí informací kontaktujte
svého dodavatele.

Adresa dodavatele:

HORIZONT-NARE s.r.o.
Vodní 342/5
737 01  eský T šín

tel: 604 687 730, 596 891 012
e-mail: horizont-nare@horizont-nare.com
www.horizont-nare.com

mailto:horizont-nare:@horizont-nare.com
http://www.horizont-nare.com/

