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NAVODILA ZA SESTAVO  
ELEKTRIČNA NEGOVALNA POSTELJA ECONOMIC II 

  
Postelja je ob prevzemu sestavljena v pokončnem položaju na kolesih, da jo lahko enostavneje 
transportirate. Namestite jo v prostor, kjer jo želite montirati. Če so posamični deli še zvezani 
z vezicami, bodite pozorni na električni kabel, ko režete vezice.  
 

KORAK 1 
MONTAŽA LEŽIŠČA: 

- Odstranite trapez ter ograje iz transportnih 
nosilcev v kolikor so priloženi postelji. 

- Odstranite obe polovici ležišča iz transportnih 
nosilcev. 

- Združite obe polovici ležišča ter jih  privijte s 
štirimi vijaki.  

- Priključite batnice motorja na drugo polovico 
ležišča ter jo zavarujte s hitro spojko. 

 

KORAK 2 
MONTAŽA KONČNIC: 

- Odstranite obe posteljni končnici iz 
transportnih nosilcev (transportni nosilci 
služijo samo za transport in niso del postelje). 

- Posteljni končnici zmontirajte na ležišče. Pri 
tem bodite pozorni na označbe pri posamični 
končnici in na ležišču. Vzglavna končnica ima 
nalepko, ki prikazuje dvignjeno vzglavje, enako 
je označeno tudi na ležišču. Postopek ponovite 
še z nožno končnico. Obe končnici pričvrstite 
na ležišče z vijaki iz transportnih nosilcev (v 
kolikor transportnih nosilcev niste imeli, so 
vijaki že na ležišču). 
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KORAK 3 
PRIKLJUČITEV KABLOV: 
Krmilna enota oskrbuje pogonske motorje preko 
spiralnega kabla, s potrebno napetostjo. 
Spiralni kabli, ki vodijo do vsakega pogonskega motorja 
so na krmilni enoti označeni na naslednji način:  
1 Motor za vzglavje 
2  Motor za zgornji del nog 

3 Motor za višino vzglavne končnice 
4 Motor za višino nožne končnice 
HB 
- 

Daljinski upravljalec 
Napajalni kabel 

Bodite pozorni, da priključek na kablu vstavite v motor 
do konca, šele nato boste lahko vstavili PVC varovalo 
priključka (objemka). Pazite, da so vsi kabli prosto 
viseči tudi med dvigovanjem postelje (ne napeti) in da 
niso (v izogib poškodbi kablov – preščipu) nameščeni 
med gibljivimi komponentami postelje. 

KORAK 4  
MONTAŽA OGRAJ: 

- V električno omrežje priklopite posteljo z 
napajalnim kablom  

- Preko daljinskega upravljalca dvignite višino 
celotne postelje za cca. 30 cm, saj boste tako 
lahko lažje zmontirali ograje.  

- Na vsakem vogalu končnic se nahaja vodilo na 
katerega se montirajo ograje. 

- Odstranite varnostni vijak ter z gumbom na 
vodilih na vsaki strani izvlecite vodilo iz tirnic.  

- Nataknite ograje na vodilo na obeh straneh ter 
jih ponovno vstavite v tirnico (pri tem pazite, da 
je zaobljen del vodila obrnjen navzgor). 

- Privijte vijak in enako ponovite z ograjami še na 
drugi strani postelje. 

 

KORAK 5 
MONTAŽA TRAPEZA: 

- Trapez lahko namestite na levo ali desno stran 
ležišča. Odprtini se nahajata v skrajnem levem 
in desnem vzglavnem kotu ležišča. 

- Nastavite višino obešala za pomoč pri 
dvigovanju. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKLEPANJE FUNKCIJ 
Postelja ima možnost zaklepa 
posamičnih funkcij. Funkcije 
zaklepate s priloženim ključem, ki 
se nahaja na kablu daljinskega  
upravljalca. S premikom ključa v  
desno za 15° se posamična funkcija 
postelje zaklene. 
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