
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΡΕΒΒΑΤΙ ΜΟΝΟΣΠΑΣΤΟ Οne Piece  
ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ 

0810058 



Αποτελούμενα μέρη συναρμολόγησης 

Πλαίσιο κρεβατιού 

Εμπρόσθιο / οπίσθιο 
τμήμα Κρεβατιού 

 

1. Συνδέοντας  το πλαίσιο με τα εμπρόσθια και οπίσθια μέρη. 
Κρατώντας με το ένα χέρι το εμπρόσθιο τμήμα, το άλλο σηκώνει το πλαίσιο και εισάγουμε 
την βίδα εγκατάστασης στην οπή  όπως στην Εικόνα #2. 

Εικόνα #2 

Εικόνα #1 



2. Λειτουργία μανιβέλας χειρός 
Τραβήξτε προς τα πάνω το στρόφαλο (βλέπε Εικόνα 3 #) μέχρι να ακουστεί ένα 
«κλικ» και, στη συνέχεια, στρέψτε τη μανιβέλα για πάνω και κάτω. Η 
δεξιόστροφη περιστροφή είναι για ανύψωση της πλάτης ενώ η αριστερόστροφη 
είναι για το χαμήλωμα της. Βλέπε Εικόνα # 4. Όταν δεν είναι σε χρήση, τραβήξτε 
προς τα έξω το περίβλημα της μανιβέλας και στη συνέχεια σπρώξτε προς τα 
κάτω για να κατεβάσει το στρόφαλο. Βλέπε Εικόνα # 5. Η διπλωμένη μανιβέλα 
είναι όπως στην Εικόνα # 3. 

Τραβήξτε την 
λαβή εδώ 

Εικόνα # 3 Εικόνα # 4 

Λαβή μανιβέλας 

Τραβήξτε έξω την λαβή  

Πιέστε προς τα κάτω Εικόνα # 5 



3. Εγκατάσταση τροχών (Προαιρετικό) 
Εισάγετε το στέλεχος του τροχού στο σωλήνα και ταιριάξτε το με την οπή της 
βίδας, σφίξτε τη βίδα με την ελικοειδή ροδέλα. Πατήστε το μεγάλο κουμπί 
φρένων για να επιτευχθεί το κλείδωμα και το μικρό κουμπί φρένων για το 
ξεκλείδωμα. Δείτε την εικόνα # 6 

φ8 ελικοειδής 
ροδέλα 

 

Πατήστε εδώ για 
κλείδωμα 

M8X16 βίδα 

Πατήστε εδώ για 
ξεκλείδωμα 

Ξεκλείδωτη θέση Κλειδωμένη θέση 

Εικόνα # 6 

4. Εγκαθιστώντας πλευρικά κάγκελα (προαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται 
στην συσκευασία) 
4.1 Εγκαθιστώντας πλευρικά κάγκελα όπως Εικόνα #7. 

Εικόνα #7 



4.2 Λειτουργία για τα πλευρικά κάγκελα 
Τραβήξτε προς τα έξω τον ένα μοχλό κουμπί, τραβήξτε προς τα πάνω ή 
σπρώξτε προς τα κάτω το ένα άκρο της πλευρικών κάγκελων μέχρι να 
ακουστεί «κλικ» δηλαδή η περόνη του κουμπιού μπει στην οπή. Επαναλάβετε 
το προηγούμενο βήμα για να αυξηθεί ή μειωθεί το ύψος του πλευρικού 
κάγκελου. Είναι ρυθμιζόμενο σε δύο επίπεδα ύψους. Βλέπε Σχήμα # 8. 

Μοχλός κουμπί 

Επίπεδο ανόδου 
πλευρικού κάγκελου 
2 σημείων. 



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

• Ελέγχετε το κρεβάτι σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Βεβαιωθείτε 

ότι όλες τα σημεία σύνδεσης είναι ασφαλή και τα αποσπώμενα 

μέρη δεν αλλοιωμένα, ούτε έχουν φθαρθεί. 

• Μην υπερφορτώνετε το κρεβάτι πέρα από το συνιστάμενο όριο 

βάρους. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε φθορά του προϊόντος  

& σοβαρό τραυματισμό του χρήστη. 

• Βεβαιωθείτε ότι πριν τη χρήση του κρεβατιού ότι όλα τα 

συναρμολογούμενα μέρη είναι καλά τοποθετημένα, σε μια στερεή 

επιφάνεια και στο ίδιο επίπεδο. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Εξωτερική Διάσταση L:200 x W:92 cm 
Εσωτερική Διάσταση L:194 x W:85 cm 
Ύψος από το πάτωμα με τροχούς 58cm 
Ύψος από το πάτωμα χωρίς τροχούς 46cm 
Μέγιστο Βάρος Ασθενή 200Kg 

Βάρος Προϊόντος  34Kg 
Διάσταση Κιβωτίου 203X93X17 
  
Ανταλλακτικά -Αξεσουάρ 
Ref. No. Περιγραφή 
    

0809251 ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ  

0810571 ΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΡΑ ΚΑΦΕ 

0808600 ΚΑΓΚΕΛΑ 

0810072 ΚΑΓΚΕΛΑ  ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ  

0809254 ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΠΤΥΣ/ΝΑ(205-212cm) 

0810074 ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ 

0810075 ΜΑΝΙΒΕΛΑ ΠΛΑΤΗΣ 

0810586 ΜΕΤΩΠΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΚΑΦΕ 



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ὀτι η συσκευή σας χρειάζεται 
αντικατάσταση ἡ δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία 
του περιβάλλοντος: 
 

1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζἱ με τα υπόλοιπα αστικά 

απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου 

ανακύκλωσης). 

2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα 

σημεἱα διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση. 

3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστό σημείο 

ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και 

στην εκμετάλλευση εκ νἐου των υλικών της συσκευής σας. 



ΕΓΓΥΗΣΗ:  
Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη. Η εγγύηση 
καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από 
κακή χρήση/συντήρηση του προϊόντος. Περίοδος Εγγύησης ορίζεται από  
την Ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αφοράς 

Φόρμα Εγγύησης  

Στοιχεία Αγοραστή 

Ονοματεπώνυμο : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Ημ/νία Αγοράς: …………………………… 

Τηλέφωνο:  ……………………………….  

 

 

Στοιχεία Καταστήματος 

Επωνυμία : 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση:……………………………………………………………………………………………………………………
……. 

Τηλέφωνο: ……………………………….  Σφραγίδα καταστήματος  

 

ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε 
Μ.Μπότσαρη 96-98, Χανιά-Κρήτης 
 
 ΜΟΒΙΑΚ S.A 
Μ.MPOTSARI 96-98 Chania-Crete, Greece 
+30-28210-63222 
www.mobiakcare.gr 



 

User Manual 
Single Crank HomeCare Bed One piece (Dark 
Brown) 

0810058 



Composed assembly parts 

Bed frame 

Front / rear bed 
section 

1. Connecting the frame with the front and rear parts. 
Holding with one hand the front portion, the other lift frame and enter the installation bolt 
in the bore as in Image #2. 

Image #2 

Image #1 



2. Hand crank operation 
Pull the crank (see Image 3 #) until you hear a "click" and then turn the crank up 
and down. The clockwise rotation is to raise the backrest while the levorotatory is 
for lowering. See Image # 4.  
When not in use, pull out the crank housing and then push down to lower the 
crankshaft. See Image # 5.  
The crank is folded as in Image # 3. 

Pull the handle 
here 

Image # 3 Image # 4 

crank handle 

Pull out the handle 

Press down Image # 5 



3. Wheel Installation (Optional) 
Insert the wheel member to the pipe and match it with the screw hole, tighten 
the screw with the threaded washer.  
Click the big button brake to achieve locking and small brake button for 
unlocking. See Image # 6 

8mm helical 
washer 

Click here to lock 

M8X16 bolt 

Click here to unlock 

unlocked position locked position 

Image # 6 

4. By installing side rails (optional, not included in the packaging) 
4.1 Installing the side rails as Image # 7. 

Image #7 



4.2 Function of the side rails 
Pull the lever a button, pull up or push down one end of the side rail until you 
hear a "click" that the pin of the button into the hole. Repeat the previous step 
to increase or decrease the height of the side railings. It is adjustable to two 
height levels. See Figure # 8. 

lever button 

Level 2 side railings 
ascent points. 



CARE AND MAINTENANCE 
 

• Check the bedding regularly. Make sure all joints are secure and 

detachable parts are not corrupted, or have become worn. 

• Do not overload the bed consisting beyond the weight limit. This 

could lead to damage of the product and serious injury to the user. 

• Make sure that before using the bed that all assemblies are well 

positioned, on a solid surface and flush. 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

External dimensions L:200 x W:92 cm 
Internal dimensions L:194 x W:85 cm 
Height from the floor on wheels 58cm 
Height from the floor without wheels 46cm 
Patient max load 200Kg 
Product Weight 34Kg 
Carton Dimension 203 X 93 X 17 
  
Spare Parts –Accessories  
Ref. No. Description 
    

0809251 Monkey pole 

0810571 MONKEY POLE BASE 

0808600 RAILS DETACHAVLE 

0810072 RAILS FOLDABLE 

0809254 External Rails- Adjustable with 4 hooks (205cm - 212cm) 

0810074 CASTORS WITH BRAKES 

0810075 CRANK FOR BACK LIFTING 

0810586 HEADREST AND FOOTREST 



Environmental Protection 
 
If you find one day that your appliance needs replacement, or no longer 

serves you, consider the environment: 
 

1) Do not dispose of your device along with the municipal waste (this is 

also the importance of the stated recycling symbol). 

2) Contact your municipal authority to indicate points placing your 

device for recycling. 

3) With your most useless device in the right spot 

Recycling helps to protect the environment and the exploitation re your 

device materials. 



WARRANTY: 
The product has a warranty of two (2) years. The warranty covers 
factory defects and not damages resulting from improper use / 
maintenance of the product. Warranty period fixed by the date indicated 
on the invoice concerns. 

Warranty form 

Buyer details 

Full name : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Purchase Date : …………………………… 

Phone Number:  ……………………………….  

 

 

Shop Details 

Brand name : 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Address:………………………………………………………………………………………………………………………. 

Phone Number : ……………………………….  Store Seal 

 

ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε 
Μ.Μπότσαρη 96-98, Χανιά-Κρήτης 
 
 ΜΟΒΙΑΚ S.A 
Μ.MPOTSARI 96-98 Chania-Crete, Greece 
+30-28210-63222 
www.mobiakcare.gr 
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