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1. ΚΩΔΙΚΟΙ 

• BI100 Ντους φορείο Nefti ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, μέγιστο ρυθμό ροής (συμπεριλαμβανομένου του νερού) 

180 kg  

• BI110 Φορείο ντους Nefti ELECTRIC, μέγιστο ρυθμό ροής (συμπεριλαμβανομένου του νερού) 

200 kg 

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα ντους φορείο Nefti από MOPEDIA της MORETTI S.p.A. Ο σχεδιασμός 

και η ποιότητα τους εγγυώνται μέγιστη άνεση, μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία. ΝΕΦΤΗ από ντους από 

MOPEDIA από MORETTI S.p.A. Έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να καλύψουν όλες τις ανάγκες 

σας για πρακτική και σωστή χρήση. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει κάποιες προτάσεις για τη σωστή χρήση της 

συνδρομής που θα επιλέξετε, και πολύτιμες συμβουλές για την ασφάλειά σας. Συνιστάται να διαβάσετε 

προσεκτικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη ντουζιέρα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, 

επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει και να σας συμβουλεύσει 

σωστά. 

 

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ  

Η φορεία ντους Nefti γραμμή από MOPEDIA των MORETTI SPA τα βοηθήματα προορίζονται για βοήθεια 

των ασθενών κατά τη διάρκεια των πλύσεως / ντουζ σε μία οριζόντια θέση κατάκλισης ή κλίση (έως ένα 

μέγιστο των 5 °), μέσω ενός συντρόφου οποίο εκμεταλλεύεται τα στοιχεία ελέγχου και Πραγματοποιεί 

πλύσεις. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ένα μόνο άτομο. 

 

4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ 

Moretti S.p.A. Ο ίδιος δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα προϊόντα που παράγονται και διατίθενται 

στο εμπόριο στο εμπόριο από τον ίδιο Moretti S.p.A. και μέρος από το ντους οικογένειας φορεία πληρούν 

τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 / ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τις μετέπειτα 

τροποποιήσεις. Για το σκοπό αυτό Moretti S.p.A. Εγγυάται και δηλώνει με αποκλειστική ευθύνη τα 

ακόλουθα: 

1 · Οι εν λόγω συσκευές πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος Ι της οδηγίας 93/42 / ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, όπως απαιτείται από το παράρτημα VII της οδηγίας. 

2. Ο πλήρης κατάλογος των εν λόγω συσκευών περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της δήλωσης. 

3. Οι εν λόγω συσκευές δεν αποτελούν όργανο μέτρησης. 

4. Οι εν λόγω συσκευές δεν είναι ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. 

5. Οι εν λόγω συσκευές διατίθενται στο εμπόριο σε μη αποστειρωμένες συσκευασίες. 

6. Οι εν λόγω συσκευές πρέπει να θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία Ι. 

7. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν και / ή να εγκαταστήσετε τις εν λόγω συσκευές έξω από την 

προτεινόμενη χρήση παρέχονται από Moretti S.p.A. 

8. La Moretti S.p.A. Διατηρεί και θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών! Ο τεχνικός φάκελος που 

αποδεικνύει τη συμμόρφωση με την οδηγία 93/42 / ΕΟΚ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις. 

9. Οι εν λόγω συσκευές κατασκευάζονται με τη χρήση μη-επικίνδυνα υλικά σύμφωνα οδηγία άλλων 2011/65 

/ ΕΕ - R0HS2Ί  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Πρότυπα και οδηγίες αναφοράς 

Προκειμένου να διασφαλιστούν τα πρότυπα ασφάλειας για τους χρήστες, ο Moretti S.P.A. Κατευθύνει και 

σέβεται τους κανόνες: - UNI EN 12182 (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

• Να προσέχετε πάντα την παρουσία κινητών εξαρτημάτων που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στα 

άκρα και τραυματισμούς. 

• Σε περίπτωση δερματικού τραυματισμού συνιστάται η προστασία του εκτεθειμένου μέρους. 

• Ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο για τη σωστή χρήση της συσκευής, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη 

συντήρηση και τις προειδοποιήσεις πριν από κάθε χρήση. 

• Συμβουλευτείτε τον ιατρό ή τον θεραπευτή σας για τη σωστή χρήση της συσκευής. 

• Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, όπως είναι κατασκευασμένο από 

χαρτόνι. 

• Η ωφέλιμη ζωή του εξαρτήματος και καθορίζεται από τη φθορά των μη επισκευαστών και / ή των 

ανταλλακτικών. • Να προσέχετε πάντα την παρουσία παιδιών. 

• Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη παροχή, συμπεριλαμβανομένου του νερού πλύσης. 

• Μην ανοίγετε την ακτή κατά τη μεταφορά ή κατά την πλύση ασθενούς. 

• Ποτέ μην καθαρίζετε με επιθετικά προϊόντα όπως: αμμωνία, λευκαντικό, οξέα και αποξεστικά 

απορρυπαντικά.  

• Μη ζυγίζετε το βάρος του ασθενούς στις πλευρές της επιφάνειας πλύσης. 

• Τα νιπτήρες NEFTI από ντους Mopedia πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό υγείας. 

Γενική περιγραφή 
 
A. Πλενόμενο κάλυμμα 
B. Κάγκελο αναδιπλωμένο κατά 180° 
C. Χειριστήριο ελεγχου  (μόνο στο BI110) 
D. Κεντρική μπαταρία (μόνο στο BI110) 
E. Εμβολα έλεγχου κίνησης (Υδραυλικό           
BI100, ηλεκτρικό BI110) 
F.   Εμβολα έλεγχου κλίσης (Πίεσης αέρα 
BI100, ηλεκτρικό BI110) 
G. Τροχοί 
H. Σωλήνα στράγγισης 
Ι.      Σταθερή πλευρά κεφαλής / ποδιού   



 
 

Μοντέλο ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ - BI100 (υδραυλική / 
πνευματική) 

 Για να εφαρμόσετε την ανύψωση του φορείου, πιέστε το 

πεντάλ ανύψωσης, όπως στο σχήμα X (σημείο Α), για να 

κατεβάσετε το κρεβάτι, πιέστε το πεντάλ ανύψωσης (B) 

προς τα κάτω. 

- Για να ρυθμίσετε την κλίση του επιπέδου πλύσης, ξεκλειδώστε το ελατήριο αερίου με το μοχλό στο κέντρο του 

επιπέδου πλύσης και αποδεσμεύστε την κλίση (κάντε αυτό χωρίς φορτίο στο φορείο). 

Χρήση πτυσσόμενων πλευρικών τοιχωμάτων 
(BI100-BI110) 

- Χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια, σηκώστε τη 
ράβδο για να την ξεκλειδώσετε (1). 

- Σε αυτό το σημείο η πλευρά είναι ελεύθερη να 
περιστρέφεται, να συνοδεύει την κίνηση με τα χέρια για 
να αποφύγει τις προσκρούσεις (2). 

- Για να κλείσετε την πλευρά, εκτελέστε τις παραπάνω 
λειτουργίες με αντίστροφη σειρά. 

 

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Τα εξαρτήματα της σειράς MOPEDIA by Moretti κατά τη στιγμή της διάθεσης στην αγορά ελέγχονται 
προσεκτικά και φέρουν το σήμα CE. Για την ασφάλεια και τον ιατρό του ασθενούς, συνιστάται να έχουν 
ελεγχθεί από τον κατασκευαστή ή από εγκεκριμένο εργαστήριο, τουλάχιστον κάθε δύο έτη. Οι επισκευές 
πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο με πρωτότυπα εξαρτήματα και εξαρτήματα 

• Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγχεται η ντουζιέρα πριν από κάθε χρήση. 

• Συγκεκριμένα, ελέγξτε ότι όλες οι βίδες και οι κοχλίες είναι σφιχτά 

• Για να μπορεί η ντουζιέρα να κινείται ελεύθερα με αδρανή φρένα τροχών. 

• Ελέγξτε τα φρένα των τροχών για σωστή λειτουργία. 

• Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχετε περιοδικά ότι υπάρχουν οι ακίδες / μηχανικές αρθρώσεις και οι 
δακτύλιοι συγκράτησης! Τακτοποιούνται σωστά. 

• Τα μηχανικά μέρη πρέπει να λιπαίνονται με μια σταγόνα ελαίου για να διευκολύνουν 

• Λείανση και αντοχή στη φθορά. Προσέξτε ιδιαίτερα τη μηχανική συσκευή ανύψωσης / κλίσης του 
επιπέδου πλύσης. Λιπάνετε όπως αναφέρεται παραπάνω κάθε δύο έως τρεις μήνες 
 
• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
Καθαρισμός 
.1 Για να καθαρίσετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε μόνο ένα πανί εμποτισμένο σε νερό και στεγνώστε με ένα 

καθαρό, στεγνό πανί ή με χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι. 

.2 Ο κατασκευαστής δεν θα ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση υλικών που ενδέχεται να 

επιδεινώσουν την επιφάνεια του προϊόντος ή τα χημικά διαβρωτικά που χρησιμοποιούνται κατά τον καθαρισμό. 

 

• Απολύμανση 

• Εάν είναι απαραίτητο, απολυμάνετε το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα απαλό απολυμαντικό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
3.1 Γενικές τεχνικές προδιαγραφές 

 Δομή χάλυβα επικαλυμμένη με σκόνη με αντιδιαβρωτική επεξεργασία 

 Περιστρεφόμενοι τροχοί με φρένο και περιστροφική κλειδαριά 

 Μηχανισμός ανύψωσης του επιπέδου πλύσης 

 Μηχανισμός κλίσης του επιπέδου πλύσης 

 Διαχωρίζοντας τις πλευρές των 180 ° 

Επικαλυμμένη αδιάβροχη πλυντήριο pvc με εύκαμπτο σωλήνα 25cm μήκους 5m σύμφωνα με EN ISO 12182 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 180 Kg (περιλαμβάνεται νερό)  

BI100 ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ 200 Kg (περιλαμβάνεται στο νερό)  

BI110 "STOP" έκτακτης ανάγκης στη μονάδα ελέγχου (BI110 μόνο) 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά υδραυλικού φορείου Nefti BI100 

Όλα τα προϊόντα Moretti εγγύηση για ελαττώματα στα υλικά ή την κατασκευή του για χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών από την ημερομηνία του προϊόντος, με εξαίρεση ίσως! Εξαιρέσεις και περιορισμοί που 

καθορίζονται παρακάτω. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για κακή χρήση, κατάχρηση ή τροποποίηση του 

προϊόντος και για μη συμμόρφωση με τις οδηγίες λειτουργίας.  

Η σωστή χρήση του προϊόντος και η ένδειξη στο εγχειρίδιο χρήσης.  

Η Moretti δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό! ή οτιδήποτε άλλο που προκαλούνται ή συναφή 

«για την εγκατάσταση ή / και τη χρήση του εξοπλισμού δεν συμμορφώνονται αυστηρά με τις οδηγίες στα 

εγχειρίδια για τις εργασίες εγκατάστασης, εγκατάστασης και λειτουργίας.  

Η Moretti δεν εγγυάται τα προϊόντα από ζημιές ή ελαττώματα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: φυσικές 

καταστροφές, τη συντήρηση ή την επισκευή μη εξουσιοδοτημένη βλάβες που οφείλονται σε προβλήματα 

τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), η χρήση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων! δεν παρέχονται από Moretti, 

δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες και οδηγίες για μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, ζημιές αποστολής (εκτός 

από την αρχική αποστολή από την Moretti), είτε από αδυναμία παροχής υπηρεσιών όπως περιγράφεται 

στο εγχειρίδιο. Δεν καλύπτεται από την εγγύηση αυτού του στοιχείου! Ποια μπορούν να φορεθούν εάν είναι 

κατεστραμμένα και οφείλονται στην κανονική χρήση του προϊόντος. 

 

14.1 Εγγύηση για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) 

Γνήσιες μπαταρίες! και τα τμήματα αυτά καλύπτονται από εγγύηση 90 (ενενήντα) ημερών σε σχέση με 

την εκτέλεση των έξι (6) μηνών σε σχέση με την κατασκευή ελαττώματα ή όπως απαιτείται από το νόμο. Αν 

μείνει αχρησιμοποίητο για περισσότερες από τρεις συνεχείς μήνες πλήρως φορτισμένες μπαταρίες, η 

εγγύηση ακυρώνεται αυτόματα. Εάν αφήσετε αχρησιμοποίητες μπαταρίες για περισσότερες από τρεις 

συνεχόμενες ημέρες, η εγγύηση ακυρώνεται αυτόματα. 

15. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
Επισκευή με εγγύηση 

Στην περίπτωση όπου ένα προϊόν έχει Moretti παρούσα ελαττώματα στα υλικά ή την κατασκευή κατά τη 

διάρκεια της περιόδου εγγύησης ii, Moretti θα αξιολογήσει με τον πελάτη αν ii ii ελάττωμα του προϊόντος και 

καλύπτεται από την εγγύηση. Η Moretti, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να αντικαταστήσει ή να 

επισκευάσει το προϊόν ως εγγύηση, σε συγκεκριμένο αντιπρόσωπο της Moretti ή στο γραφείο σας. Το 

κόστος εργασίας για την επισκευή του προϊόντος μπορεί να βαρύνει την Moretti εάν διαπιστωθεί ότι η 

επισκευή εμπίπτει στην περίοδο εγγύησης. Μια επισκευή ή αντικατάσταση δεν ανανεώνει και επεκτείνει την 

εγγύηση. 

 

 

 



 
 

Επισκευή προϊόντος που δεν καλύπτεται από την εγγύηση 

Μπορείτε να το επιστρέψετε για επισκευές σε ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από την εγγύηση μόνο μετά 

από προηγούμενη έγκριση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών της Moretti. Τα έξοδα εργασίας και 

αποστολής που σχετίζονται με επισκευή που δεν καλύπτεται από την εγγύηση θα βαρύνουν πλήρως τον 

πελάτη ή τον μεταπωλητή. Οι επισκευές σε προϊόντα που δεν καλύπτονται από την εγγύηση είναι 

εγγυημένα για 6 (έξι) μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του επισκευασμένου προϊόντος. 

Το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό 

Ο πελάτης θα ειδοποιηθεί μετά την εξέταση και τη δοκιμή ενός επιστραφέντος προϊόντος, ο Moretti 

συμπεραίνει ότι το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό. Το προϊόν θα επιστραφεί στον πελάτη και θα είναι 

υπεύθυνο για τα έξοδα αποστολής λόγω επιστροφής χρημάτων. 

16. ΜΕΡΗ 

Αυθεντικά εξαρτήματα! Η Moretti είναι εγγυημένη για 6 (έξι) μήνες από την ημέρα παραλαβής της 

αντικατάστασης. 

17. ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Εκτός δήλωσε ρητά στην παρούσα εγγύηση και εντός των νόμιμων ορίων, η Moretti δεν προσφέρει καμία 

δήλωση, εγγύηση ή προϋπόθεση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων! Δηλώσεις, 

εγγυήσεις ή όρους εμπορευσιμότητας, Κατάλληλο για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίαση και καμία 

παρέμβαση. Η Moretti δεν εγγυάται ότι η χρήση του προϊόντος Moretti θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς λάθη. 

Διάρκεια τελικής! Υπονοούμενες εγγυήσεις που μπορούν να επιβληθούν από το νόμο και περιορίζονται 

στην περίοδο εγγύησης, εντός των ορίων του νόμου. Ορισμένες χώρες ή χώρες δεν επιτρέπουν 

περιορισμούς στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης ή αποκλεισμού ή περιορισμού της τυχαίας ζημίας! Ή 

έμμεση σε σχέση με τα καταναλωτικά προϊόντα. Σε τέτοιες χώρες ή χώρες, ορισμένες εξαιρέσεις ή 

περιορισμοί αυτής της εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον χρήστη.  

Αυτή η εγγύηση υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



 

 

 
 

 

 

MORETTI S.P.A. 
  

Via Bruxelles, 3 - Meleto Tel. +39 055 96 21 11 www.morettispa.com 
52022 Cavriglia (Arezzo) Fax. +39 055 96 21 200 info@morettispa.com 
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