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 عالئم و دستورالعملهای ایمنیـ  1

 .می تواند منجر به آسیب های بدنی جدی یا مرگ شود ـهشدار 

 .می تواند به آسیبهای بدنی جزئی بیانجامد -ـ احتیاط

 .می تواند به تجهیز آسیب برساند ـ تذکر

را مطالعه کرده و به هشدارها و دستورالعملهای ایمنی  کارهباالبر چند دستورالعمل کاربری  ،قبل از اولین راه اندازی          

 .توجه نمایید

  مدل  کارهوزن قابل تحمل باالبر چندPL01  ،021 کیلوگرم است.

  مدل  کارهباالبر چندPL01 برای فعالیتهای خارج از خانه و کار روی پله ها مناسب نیست!

  هدر صورت مشاهد. را کنترل کنید و سگک های متصل به آنها حامل وزن بیمار باالبرقبل از هر استفاده بند های 

 .تماس بگیریدتولید کننده یا نمایندگی مجاز آسیب دیدگی از باالبر استفاده نکنید و جهت تعویض با 

 بدنه راست را محکم  پیچ اتصال بدنه چپ به م جا بزنید وریلهای اتصال بدنه چپ و بدنه راست را بطور کامل در ه

.ببندید

   سانتی متر افزایش دهید و از این اندازه فراتر نروید 41پهنای خارجی دستگاه را از هر طرف حداکثر به اندازه.

 و فشار زیاد به آنها وارد نکنید روی جاپایی ها نایستید .

 برقرار نمایید و پیچ اتصال را تا انتها محکم  ه درستیت چپ  و بدنه سمت راست را باتصاالت پشتی به بدنه سم

.ببندید

  استفاده نمایید( کنار راننده) در نشاندن بیمار داخل اتومبیل، ترجیحاً از صندلی جلو.

 بازبینی دوساالنه توسط تولید کننده یا نمایندگی مجاز توصیه می شود.

  کننده و یا نمایندگی مجاز صورت گیردتعمیرات و بازرسی های ایمنی تنها باید توسط تولید..

 کتابچه دستوالعمل کاربری را در جای مناسبی نگهداری نمایید.

 

 هدف و حیطه کاربرد ـ  2

تجهیز این . سودمند برای جابجایی بیمار در منزل و بیمارستان و مراکز درمانی است تجهیزی،  کارهدستگاه باالبر چند       

می دهد و  بدون نیاز به برق و باطری عمال کار چندین دستگاه حمل بیمار را بطور همزمان انجام بصورت کامال مکانیکی و

 .می باشد ی کمتر در منزل و بیمارستانبدین ترتیب موجب صرفه جویی در هزینه و اشغال فضا

 تجهیزاتیلچر حمام و توالت، و: ، از خرید و استفاده از تجهیزاتی همچون  PL01مدل  کارهبا استفاده از  باالبر چند      

بعالوه این دستگاه می تواند به . ، بی نیاز خواهید شد برقی بلند کننده بیمار دستگاه  و مخصوص نشاندن بیمار در اتومبیل

 .ایفای نقش نماید و بیمارستانعنوان یک ویلچر معمولی در منزل 
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 مشخصات دستگاه ـ  5 

 شرح دستگاهـ  5.4

 

 پیچهای تنظیم پهنای خارجی ⑧ پشتی یا تکیه گاه بیمار ①

 پیچ اتصال بدنه چپ به بدنه راست ⑨ دسته های اهرمی باالبر ②

 سگک های اتصال تشکچه به بندهای باالبر⑩ تشکچه حامل بیمار ③

 پیچ اتصال پشتی به بدنه راست⑪ گیربکس ④

 اتصال لوالیی شکل پشتی به بدنه چپ⑫ جاپایی ها ⑤

 بندهای حامل⑬ پوشش های قابل شستشوی بدنه ⑥

  چرخهای ترمزدار ⑦
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  ـ اطالعات فنی 5.2

 سانتی متر 41از سطح زمین تا   ارتفاع حمل بیمار 

 کیلوگرم 5/22: وزن کل دستگاه وزن

 بکیلوگرم  4/41: و تشکچه  بدنه راست

 کیلوگرم 2/41: دنه چپ ب

 کیلوگرم 7/1: کیلوگرم        جاپایی ها 5/4: پشتی 

 کیلوگرم 421 بیمار مجازوزن حداکثر 

 درجه سانتیگراد 51تا  1: دما شرایط نگهداری 

 %16تا  1: رطوبت 

 

دستگاهـ ابعاد  5.5  
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ـ محتویات بسته محصول..5  

                       



                                     ①                                                  ② 

 

 

                                      

                          ③                                    ④                                      ⑤ 

    بدنه راست ①

 بدنه چپ ②

    پشتی یا تکیه گاه ③

 تشکچه          ④

 جاپایی ها ⑤
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نصب و برپاسازی ـ 7

بدنه راست  بهبدنه راست را بطور کامل در هم جا بزنید و پیچ اتصال بدنه چپ  بهریلهای اتصال بدنه چپ ـ  هشدار     

 .را محکم ببندید

برقرار نمایید و پیچ اتصال را تا انتها  ستیاتصاالت پشتی به بدنه سمت چپ  و بدنه سمت راست را به درـ  هشدار     

 .محکم ببندید

 .اتصال لوالیی پشتی به بدنه سمت چپ را بطور کامل برقرار نمایید: هشدار       

 

از بدنه سمت چپ جای دهید و بـه ایـن    2از پشتی را در قسمت  4جهت اتصال پشتی دستگاه ، مطابق شکل قسمت       

 .نمایید برقرارپشتی را به بدنه سمت چپ  اتصال لوالیی ترتیب



 
 

پـیچ  . از بدنه سمت راست را مطابق شکل جای دهید و تا انتها پـیش برویـد   4از بدنه سمت چپ را در ریل  2ریل           

 . فلکه ای مربوطه را بسته و کامال سفت کنید
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 .را برقرار نموده و پیچ اتصال مربوطه را مطابق شکل ببندید و محکم نمایید راستاتصال پشتی به بدنه     

 

         
 

 کاربریـ 6

 جابجایی بیمار ـ 6.4

تنظیم پهنای خارجی را کامالً سفت همچنین پیچهای فلکه ای و  بدنه راست بهاتصال بدنه چپ فلکه ای  پیچ :هشدار

.نمایید

پیچ اتصال پشتی به بدنه اتصال پشتی به بدنه سمت چپ را چک کرده و  و سفت بودن قبل از بلند کردن بیمار،  :هشدار

 .کنترل نماییدرا  راستسمت 

 . روی جاپایی ها نایستید و فشار زیاد به آنها وارد نکنید:  تذکر

 

در صورتی که بیمار دراز کشیده باشد . تشکچه حامل بیمار را در زیر رانها در انتهای نشیمنگاه بیمار قرار دهید به آرامی   

 . قرار گیردبه درستی تشکچه در مکان مناسب زیر بیمار  بطوری کهنشیند بصورت کامال عمودی بکمک کنید که روی تشکچه 

 .  بیرون باشند، شکچه چهار سگک فلزی اتصال آن به بندهای حامل از نشستن بیمار روی ت پسدقت کنید : نکته      
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. را از قسمت لوالیی اتصال آن به بدنه چپ بچرخانیدپیچ اتصال پشتی دستگاه به بدنه راست را باز نموده و پشتی دستگاه    

سپس پشتی  .و بطوری که بیمار در میان آن قرار گیرد نگه دارید صندلی یا تخت خواب برده به طرفدستگاه را به آرامی 

.  ال آن را بسته و محکم سفت نماییدبه بدنه راست برقرار نموده و پیچ اتص را بچرخانید و اتصال آن از پشت بیمار را دستگاه

 .پاهای بیمار را به آرامی روی جاپایی ها قرار دهید

در صورت یکسان نبودن، با چرخاندن . که طول بند های سمت چپ و راست یکسان باشنداطمینان حاصل کنید : نکته       

 .دسته های اهرمی باالبر سمت چپ و راست،طول آنها را یکسان نمایید

 .ال با سگک ها ، تابیده نباشنددقت کنید بندها به هنگام اتص: احتیاط      

 
 

چفت نمایید و از محکم شدن اتصال آن اطمینان ی حامل متصل به تشکچه را به سگک مقابل آن روی بند ها چهار سگک    

  .درست همانگونه که کمربندهای اتومبیل را می بندید و از محکم شدن آن مطمئن می شوید .حاصل نمایید

 
  .ترمزهای چرخهای جلو را فعال کنید   
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برای باال بردن اهرمها را از باال به  .اهرمی باالبر، بیمار را از روی تخت یا صندلی بلند کنید در نهایت با چرخاندن دسته های 

 . سمت عقب دستگاه بچرخانید

 
 .ای اهرمی را در جهت عکس بچرخانید و بیمار را روی مکان مقصد به آرامی بنشانیدبرای پایین آوردن بیمار دسته ه    

در باالبردن و پایین آوردن بیمار دقت کنید که دسته های اهرمی دو طرف را متقارن وهمزمان بچرخانید تا هر : احتیاط       

 .دو طرف تشکچه همزمان باال و پایین رفته و تعادل بیمار به هم نخورد

رید که سگگک ها با بدنه باالبر برخورد کرده به هنگام چرخاندن اهرمها، مواظب باشید که تشکچه را آنقدر باال نب: احتیاط      

 .و تحت فشار آسیب ببینند

 دستگاه جهت نشاندن بیمار روی ویلچر خارجی افزایش پهنایـ6.2

بدین منظور پیچهای فلکه ای . برای نشاندن بیمار روی ویلچر ، معموالً نیاز پیدا خواهید کرد که پهنای دستگاه را زیاد کنید   

قسمتهای پایین بدنه چپ و راست را به طور مساوی از طرفین، تا حدی که بتواند ویلچـر  . افزایش پهنای دستگاه را شل کنید

 . را سفت  و کامالً محکم کنید افزایش پهنای خارجی سپس پیچهای فلکه ای. ن بکشیدرا از اطراف در بر گیرد، بیرو

 .سانتی متر افزایش دهید و از این اندازه فراتر نروید 41پهنای خارجی دستگاه را از هر طرف حداکثر به اندازه  :هشدار       

 

و تعمیرات ایرادیابیـ  5

 . توصیه می شود توسط تولید کننده یا نمایندگی مجاز کارهباالبر چند هر دو سال یکبار تست ایمنی برای : تذکر 

 .در صورت بروز اشکال تماس بگیرید. تنها به عهده سازنده یا نمایندگی مجاز است کارهباالبر چند ایرادیابی و تعمیرات 
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   ـ بازیافت 4

پایان عمر خود رسیده و قصد  هبا این حال اگر ب. و ملحقات آن طوالنی مدت است کارهباالبر چند مدت زمان استفاده از  

 .اسقاط آن را دارید با تولید کننده یا نمایندگی مجاز تماس بگیرید تا آن را بازیافت نمایند

 و تعهدات ـ ضمانت8 

 ـ ضمانت8.4

. ه مدت یک سال از تاریخ خرید ضمانت می کندب را کارهباالبر چند شرکت فهم الکترونیک کلیه قطعات و لوازم جانبی 

 .ضمانت شامل خرابی های مواد و قطعات ناشی از تولید است

 .ضمانت نامه خرابی ها و آسیبهای ناشی از موارد زیر را در بر نمی گیرد

 بیش از حد  تحمل وزنی ناشی از آسیبها

 آسیبهای ناشی از استفاده نادرست

 عمدی و خارج از عرف تخریبهای

 انجام گرفته توسط افراد غیر مجاز تعمیرات نادرست و ناکافی

  لوازم جانبی آنباالبر و استفاده غیر اصولی یا تغییردهیهای ساختاری غیر مجاز در

 ـ تعهدات 8.2

مسئولیتی قبول نمی  کارهباالبر چند شرکت فهم الکترونیک در خصوص عوارض و آسیبهای ناشی از موارد زیر در خصوص 

 :کند

 حین کاربرییچهای فلکه ای تنظیم پهنای خارجی ،سفت نکردن محکم پ. 

 جا نزدن یا سفت نکردن پیچ اتصال پشتی یا تکیه گاه به بدنه سمت چپ دستگاه.

 قرار نگرفتن کامل اتصال لوالیی شکل پشتی در طرف مقابل آن در بدنه سمت چپ.

  سانتی متری از هر طرف،  در افزایش پهنای خارجی دستگاه 41فراتر رفتن از محدوده مجاز.

 جا نزدن ریلهای اتصال بدنه چپ به بدنه راست تا انتها، و یا محکم نبستن پیچ اتصال مربوطه حین کاربری.

  بندهای حامل  و یا سگک های آسیب دیدهاستفاده از.

 کاربری بر خالف اصول قید شده در این دستورالعمل.

 ملحقات خارجی ارائه نشده توسط تولید کننده استفاده از.

  خارج از اصول قید شده در این دستورالعمل دستگاهقطعات جدا و یا حذف شده از.

  در شرایط بار اضافه بر مجاز کارهباالبر چند کاربری.

  سال و افراد با عدم توانایی کافی یا افراد آموزش ندیده 41توسط افراد زیر  کارهباالبر چند کاربری.
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