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 לקוח נכבד,

תודה שרכשת את כורסת הקימה והשכיבה החשמלית תוצרת גולדן 
לקוחות שלנו את כורסאות הקימה לאנו מחויבים לספק  טכנולוגיות.

הכורסאות שלנו  באיכות הגבוהה ביותר המיוצרות על ידי אמריקאים.
אנו גאים לייצר את  ה.מיוצרות בעבודת יד באולד פורג', פנסילבני

 למשפחה שלך ושלנו. -בענף  ותכורסאות הקימה המועדפ

 אשרביותר,  ותת הגבוהיואיכובאנו מאמינים כי מוצר זה בנוי מרכיבים 
בתוספת מקסימום שירות עם מינימום תחזוקה,  לספק עבורך,מתוכנן 

אנו מקווים  האחריות החזקה ביותר הקיימת בתעשייה. גיבוי
יעת יתספק שנים של נוחות והנאה, תוך שהיא מס ,גולדן שלך  שכורסת

 לך בישיבה וגם בקימה למצב עמידה.

להכיר את פעולת כורסה  כדי ,דריך זהאנא הקדש מספר רגעים לעיין במ
למידע נוסף, אנא התקשר למשווק שממנו רכשת  ואת האחריות שלנו. וז

 את כורסה זו.

כורסת שכיבה הקימה  כמו כן, שים לב למידע הבטיחותי הבא:
 לך לשבת לסייענועד אשר מכשיר רפואי  הינההחשמלית זו 

כאשר  כורסה.ה לילדים להפעיל את לאפשר אין ולקום למצב עמידה.
 היא אינה בשימוש, יש לשמור את הכורסה בתנוחת ישיבה.

 של גולדן. הזושוב, תודה שבחרת בכורסה 

 בכנות,
 

 ריצ'רד גולדן

 מנכ"ל

 

 

2 



  

 

 

  

 

  

 

 הנחיות בטיחות
לזהות אזהרות ולהודיע , על מנת המוצרהסמלים שלהלן משמשים במדריך למשתמש ו/או על  גבי 

 מבין אותם במלואם.הינך יש לוודא שקראת ו לך על מידע בטיחות חשוב.

 

מצביע על מצב מסוכן, אשר, אם לא ימנע, עלול לגרום למוות או  אזהרה !

הסמל הזה מיוצג כסמל שחור על גבי משולש צהוב עם  פציעה חמורה.

 מסגרת שחורה.

 
 פעולות חובה עלול לגרום לפגיעה גופנית ו/או נזק לציוד.אי ביצוע  חובה!

 הסמל הזה מיוצג כסמל לבן על גבי נקודה כחולה עם מסגרת לבנה.

אי ציות עלול  להתבצע בכל נסיבות שהן. המציין פעולה/ות שלא צריכ אסור! 

הסמל הזה מיוצג כסמל שחור עם  לגרום לפגיעה גופנית ו/או נזק לציוד.

 ולוכסן אדום.עיגול אדום 

 סמלי בטיחות

ניתן למצוא אותם במדריך  להלן מזהים אזהרות, פעולות חובה ופעולות אסורות. הסמלים

 אל ודא שאתה מבין את כל תוויות הבטיחות לפני הפעלת המוצר. למשתמש ו/או על גבי המוצר.

 תסיר תוויות בטיחות מהמוצר שלך.

 

יש לקרוא ולפעול על 
פי המדריך 
 למשתמש!

 

 

 

סכנה למעיכת ילד 

 ו/או חיית מחמד !

 
 

סכנת התהפכות 
למבוגר, ילד ו/ או 

 חיות מחמד !

סכנת נקודת צביטה/ 

 מעיכה !

 סכנה 

 למעיכת השנאי!

 סכנת אש!

 המשך בעמוד הבא
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 !Class II -מכשיר השייך ל

 

 שימוש פנימי בלבד!

 

 אסור לעשן!

 

 התחשמלות!סכנת 

 

 אין להשליך לפח!

 

 

 נדרשות סוללות!
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 המשך מהעמוד הקודם

 הנחיות בטיחות



  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יפול אל תוך הכורסה כאשר אתה מתיישב עליה, או בזמן שהיא במצב קימה.ל אין
 תגרום לה נזק ועלולה לגרום לפגיעה גופנית. ,נפילה לתוך הכורסה

 

 

 

 חובה   
לפני ההתקנה או הפעלת כורסת הקימה  מדריך זהקרא תחילה את 

 והשכיבה החשמלית שלך.

לספק  על מנת ,ומעלה מפלסיםכורסת הקימה והשכיבה החשמלית שלך תוכננה מן ה
כדי לאפשר לך נוחות  זהירות רבהב נקטנו את החוזק והאמינות הגבוהים ביותר.

גולדן טכנולוגיות מבצעת ביקורת ובדיקה יסודית של כל יחידה לפני  ובטיחות מוחלטת.
 .אספקתה

 

 אזהרה     

נדרש לנקוט  הינך, לפיכך מכשיר רפואי. הינהכורסת הקימה החשמלית של גולדן 
 שלבטיחותם ו ,להבטיח את בטיחותך האישית על מנת ,זהירות בעת הפעלה

להפעלה בטוחה של כורסת הקימה החשמלית להלן הכללים  אחרים סביבך.ה
 תוצרת גולדן.

 פגיעה בבני אדם או נזק ליחידה. למניעתיש לנקוט זהירות בזמן פירוק יחידה זו, 
הם עלולים להוות סכנת ו מאחראת כל שקיות הניילון והכיסויים,  לפח יש להשליך

 חנק לילדים קטנים.

לילדים או חיות מחמד להיות בקרבת הכורסה  אין לאפשר
 .הפעלת הכורסהבזמן 

 את כורסה.את השלט או אפשר לילדים להפעיל אין ל

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים עם יכולות פיזיות, 
נסיון וידע אלא אם חושיות או שכליות מופחתות או עם העדר 

 הם תחת פיקוח.
 

לאף אחד לשבת על הברכיים שלך, או על זרוע הכורסה, או על משענת  אין לאפשר
הדבר עלול לגרום ו מאחרהכורסה או מפעיל אותה,  עלהרגליים בזמן שאתה נמצא 

 הביא לפגיעה גופנית.ללהתהפכות ו

 

אין להניח אצבעות או ידיים בין כרית המושב לחלק הפנימי של זרוע הכורסה בזמן 
 הכורסה בפעולה או מחוברת למקור מתח. ישיבה בכורסה או כאשר

 
אין לשלוף חפצים שנפלו מבפנים או מתחת לכורסה בזמן שהכורסה מחוברת למקור 

 מתח.

 ו/או חיית מחמד גבוה מדי על גב מקם את עצמך, ילדל אין
דבר זה יכול לגרום  בזמן שגב הכורסה במצב שכיבה. ,הכורסה

יושב בצורה נכונה על כורסת  שהינךודא  לסכנת התהפכות.
 הקימה לפני הפעלת הכורסה.
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מחמד או  חיות אנשים, בקרבתאין להפעיל את הכורסה 
מתחת  או לפני משענת הרגליים, ,מכשולים אחרים מתחת

 לכורסה או מאחורי הכורסה.



  

 

 

 

 

 

 

 אין לעשן בזמן ההפעלה, הישיבה או המנוחה בכורסה.

 

להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לטבול אף אחד מהרכיבים החשמליים  על מנת
אף אחד  אין לפתוח בתוך נוזל, או לשפוך נוזלים כלשהם על הרכיבים החשמליים.

  מהרכיבים החשמליים.

 

האחריות תבוטל אם אחד מהרכיבים החשמליים ייפתח על ידי אדם אחר פרט לאיש 
 שירות מוסמך.

 
אי ציות עלול  (.8ודא שהכורסה ממוקמת במרחק שנדרש מהקיר/הפינה )עמוד 

 לגרום נזק לכורסה ולבטל את האחריות.

 

 

 

 

 
אל תשתמש בשום סוג של כבל מאריך חשמלי כדי לחבר את הכורסה 

ודא שכל  המוצרים החשמליים והחוטים שלהם  לתוך שקע חשמל.
מסגרת ההרמה  ממוקמים הרחק מהכורסה שלך מכיוון שמנגנון

המתכתי עלול למעוך אותם וליצור סכנת אש ו/או לגרום לפגיעה 
 גופנית.

או נוטל תרופות נך תחת השפעת אלכוהול הבזמן ש, את כורסת הקימה אין להפעיל
 הפוגעות ביכולות הנפשיות או הגופניות שלך להפעיל את הכורסה בבטחה.

עלולה להשפיע על תפעול התייעץ עם הרופא שלך לגבי כל תרופה שאתה נוטל ה
 בטוח של הכורסה.

אל תפעיל את המוצר הזה אם יש לך מצב רפואי כלשהו הגורם ליכולת מוגבלת או 
 יש להתייעץ עם הרופא שלך לפני השימוש במוצר זה. תשישות נפשית או פיזית .

 

 התייעץ עם הרופא שלך לגבי השימוש בתנוחת טרנדלנבורג.

 מאחרהצבת כורסת הקימה במרכז החדר או רחוק מדי מהקיר תיצור סכנת מעידה, 
 חוטי החשמל לכורסת הקימה יחצו אזורי תנועה מרכזיים בתוך דירה.ו

בדוק והחלף את  עלולה לגרום נזק לרכוש. ,וולט 9דליפה מסוללות הגיבוי של 
טיפול ותחזוקה" קרא את הסעיפים "מערכת  הסוללה לגיבוי" ו" הסוללות מעת לעת.

 במדריך זה.

המשתמש בכורסת הקימה מחוסר הכרה או ישן, ייתכן ששלט היד יופעל ו במידה
 בשוגג באופן שעלול לדחוף את המשתמש מחוץ לכורסה.

אם אי פעם תיתקל בבעיה בתפעול כורסת הקימה חשמלית, הפסק כל שימוש 
הכורסה לצורך צור קשר עם הספק שממנו רכשת את  במוצר עם גילוי הבעיה.

 הזמנת שירות.

 
עלולה לגרום חוסר יציבות של  ,חריגה ממגבלת המשקל הרשומה במדריך זה

 כורסת הקימה, ולגרום לסכנת התהפכות פוטנציאלית.
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לקבוע אם אתה  על מנת ,עיין במדריך למשתמש של הכורסה ותתייעץ עם רופא
לפציעה חמורה אם לא  שישנה סכנהמסוגל להזיז או להרים את הכורסה, מכיוון 

 נעשה בצורה נכונה.

ודא שכל חפץ, כולל ידיים ואצבעות, אינו נמצא בין זרוע הכורסה והתא הפתוח לפני 
 שכן הדבר יגרום לנזק לרכוש או לפציעה חמורה. ,סגירת התא

 יושפע מכל הפסקת חשמל. אשרזהו מכשיר חשמלי 

כדי להפעיל כורסה זאת בצורה נכונה, עליך לקרוא ולהבין את השימוש המיועד של 
הכשרה בהתפעול הכולל של הכורסה מאחר ושימוש לא נכון, או חוסר את ו המוצר,

 מתאימה עלולים להוביל לפציעה חמורה.
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ה. או לנזק ליחיד למניעת פציעותנקוט זהירות רבה בעת פירוק, הרכבה ופירוק יחידה זו, 
 שימו לב להנחיות הבאות: 

 את הספקת הזרם בעת ביצוע תחזוקה וניקוינתק  -
 בדוק את המכשיר לעיתים קרובות אם יש סימני בלאי או נזק -
בדוק את המכשיר לעתים קרובות אם יש סימני בלאי או נזק. אם ישנם סימנים  -

שהמכשיר אינו עובד, פנה לספק כאלה או אם במכשיר נעשה שימוש לרעה או 

  .לקבלת מידע נוסף

  ;תאפשר לילדים לשחק עם כפתורי ההפעלה המקובעים במכשיר אל -

  רחק את השלטים הרחוקים מילדיםה -

בעת הפעלת מתג שמפעיל ושומר על תנועת הרהיטים או מסיים את תנועת  - -

בסביבה הינם  הרהיטים או גורם לשינוי כיוון תנועת הרהיטים, יש לוודא שאנשים

  .מרוחקים

-  
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התקנה דגמי מקסיקומפורט
 

 תרחישים של מקור מתח חיצוני בהתאם לדגם הכורסה שלך.סוגי קיימים שלושה 

ניתנת לרכישה ממקור חיצוני כסוללת   UPS)הערה: יחידת אל פסק  שנאי ללא גיבוי סוללה. .1
 גיבוי (.

 הסוללות אינן כלולות. וולט. 9שנאי עם גיבוי סוללה על ידי שימוש בשתי סוללות  .2

 שנאי עם מארז סוללות ליתיום נטענות. .3

 שנאי ללא סוללת גיבוי .

הנח את  )שנאי( מתוך האריזה הממוקמת מתחת לבסיס הכורסה. AC/DCהסר את מתאם  .1
 .2המשך לשלב  השנאי על הרצפה מאחורי הכורסה.

 ללא סוללת גיבוי .שנאי 

הכנס שתי  )שנאי( מתוך האריזה הממוקמת מתחת לבסיס הכורסה. AC/DCהסר את מתאם  .1
הנח את השנאי על הרצפה  וולט )לא כלולות( בחריצים הקיימים כפי שמוצג. 9 אלקלייןסוללות 

 .2המשך לשלב  מאחורי הכורסה.

 
להחליף את סוללות מדי כמו כן יש  לאחר השימוש, יש להחליף את הסוללות. אזהרה:

דאג לכך שיהיה טלפון או אמצעי קשר עם מישהו בהישג  שנה גם אם לא נעשה בהם שימוש.

 ידך.

 שנאי עם סוללת גיבוי ליתיום נטענת

חבר את  )שנאי( מתוך האריזה הממוקמת מתחת לבסיס הכורסה. AC/DCהסר את מתאם  .1
הנח את השנאי / מארז סוללות  החלקתם זה אל זה.מארז סוללת הליתיום  אל השנאי, על ידי 

 הליתיום  על הרצפה מאחורי הכורסה.

הוא מחובר לציר המנוע מתחת לכורסה באמצעות אזיקון  אתר את כבל החשמל של המנוע. .2
הסר את האזיקון הלבן, משוך את הכבל מתחת והחוצה מאחורי הכורסה ותחבר אותו אל  לבן.

 השנאי כפי שמוצג להלן.

 (.115-120V.ACחבר את הכבל לשקע קיר סטנדרטי ) שכל החיבורים הדוקים. ודא .3

 בהתאם לדגם הכורסה שלך עשויה להיות לה סוללה נוספת כפי שמוצג מטה. הערה:
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וולט  9התקן שתי סוללות 
)אם רלוונטי( לתוך השנאי 
כסוללת גיבוי )ראה עמוד 

 ()סוללות לא כלולות(10

 

 מבט מלמטה של

 השנאי

 

 גיבוי  אין סוללת PR632לדגם  

 

 נורית לד

 
 נורית לד

 
 מהמנוע

 

 מתח ישר
 

 שנאי / סוללת גיבוי ליתיום

 אל שקע 
  VAC  115- 120 

 

 

 תקע

 

 נורית לד

 
 כלולות  אינןסוללות 

 



  

 

 

 

  

 

 המשך -התקנה 

הרגליים בתחתית הכורסה במידת הצורך כדי לאזן את הכורסה. שטיחים כוונן את מפלסי  .4
הרם  איתה. חיכוךעלולים להפריע לפעולת משענת הרגליים על ידי , ער גבוהימסוימים בעלי ש

 את מפלסי הרגליים מעל לגובה השערות.

 הדק את הכבל השחל את שלט היד בין הגב והזרוע החוצה לכיוון החלק האחורי של הכורסה. .5
 לתוך מהדק השחרור המהיר של הכבל הממוקם מעל כיס העיתונים על זרוע הכורסה.

ראה "טיפול   PR766-ו PR535, PR632, PR735עבור ניתוב שלט היד לדגמים  :הערה
 .22ותחזוקה" בעמוד 

 

 מיקום הכורסה

ליד הטלוויזיה, הרדיו, מנורת  ,מקם את הכורסה שלך בחדר במקום בו יהיה הכי נוח לך, כגון .1

השאר מרווח מספיק גדול בין גב הכורסה לקיר או  הקריאה, שולחן הקצה או רהיטים אחרים.

 מכשול אחר כדי לאפשר השכבת הכורסה ללא הפרעה.

מרווח ההשכבה הדרוש  אינץ' עבור כל דגמי מקסיקומפורט 25-המרחק הנדרש הוא כ :ההער

 ורסה.עשוי להשתנות בהתאם לדגם הכ

 מספרי דגם

PR756MC PR535-LAR PR735-MLA PR510-SME PR632 

PR756L PR535-TAL PR766-SMA PR510-MLA 

PR535-PSA PR535-M26 PR766-MED PR512-MLA 

PR535-MED PR535-M28 PR766-LAR PR713 

חפץ כלשהו להגביל את תנועת גב הכורסה או משענת הרגליים, לאפשר ל אין אזהרה:

 עלול לגרום לנזק לכורסה ו/או נזק לרכוש.הדבר 

 .משענת הרגלייםלחלק מהשטיחים יש פלומת קטיפה גבוהה שיכולה להתחכך בתחתית     

יכול לתקן מצב זה על ידי סיבוב מפלסי הרגליים  הינך  מצב זה עלול לפגוע במנגנון.

כדי להיות מעל  ,)הממוקמים מתחת לחזית הכורסה( כדי להעלות את משענת הרגליים מספיק

 השטיח.

כאשר אתה עומד ליד הכורסה, השכב את הכורסה במלואה כדי לוודא שגב הכורסה ומשענת  .2

כורסת במוכן להשתמש  הינךלאחר סיום בדיקה הזו,  הרגליים לא באים במגע עם מכשול.

 הקימה שלך.
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 המשך -התקנה 

 Knock Down Backעם גב נתקע  PR535-M28 דגם:

 גב המושב: התקנת

 הרם את הבד מתוך הסקוטש שעל המסילה הרוחבית. .1

 כוון את שתי התושבת, הממוקמת בצדדים המנוגדים של גב המושב מתחת לבד והמושב. .2

תשמע נקישה המצביעה  :הערה דחוף את גב המושב כלפי מטה כדי לנעול אותו במקומו. .3
 שהתושבות נעולות.

 הסרת הגב:
 הרם את הבד מתוך הסקוטש שעל המסילה הרוחבית. .1

 הרם את הלשונית בשתי התושבת, הממוקמות בצדדים המנוגדים של גב המושב מתחת לבד .2

 . .הרם את גב המושב כלפי מעלה ומתוך מושב הכורסה  .3

10 

לדגם,  כורסת הקימה החשמלית שלך עשויה להיות מסופקת עם מערכת סוללת גיבוי  בהתאם 
 כך שהכורסה תוכל לחזור למצב ישיבה במקרה של הפסקת חשמל ביתית.

 וולט יש מספיק אנרגיה להביא את הכורסה למצב ישיבה ממצב שכיבה. 9לדגמים עם סוללות 
לסוללות אין מספיק אנרגיה והן גם אינן מיועדות להפעיל את הכורסה למשך זמן ממושך 

יש להחליף את הסוללות לאחר שימוש  הרץ(. 60, וולט 120בהיעדר מתח ביתי סטנדרטי )
 (8)ראה התקנה בעמוד  יש להחליף את הסוללות מדי שנה. .יחיד

לדגמים עם מארז סוללות ליתיום יש מספיק אנרגיה להביא את הכורסה למצב ישיבה ממצב 
 למארז סוללות הליתיום אין מספיק אנרגיה והוא גם אינו מיועד להפעיל את הכורסה שכיבה.

עם זאת, מארז סוללות  הרץ(. 60וולט,  120למשך זמן ממושך בהיעדר מתח ביתי סטנדרטי )
 הליתיום ייטען בעצמו כל עוד הכורסה מחוברת לחשמל וקיים מתח ביתי.

יש לטעון את הסוללות במלואן ולנתק אותן  כורסת הקימה אם הכורסה לא תהיה  בשימוש 
 לפרקי זמן ממושכים.

 וימערכות סוללות גיב

 לשונית



 

 

 תפעול שלט היד להפעלה אוטומטית

( והרם S7כשאתה עומד ליד הכורסה שלך, לחץ על הלחצן ) .שלךה התיישבות בכורס .1  

גובה זה ישתנה מאדם לאדם בהתאם לצרכיו של  את הכורסה לגובה שאפשר לשבת עליו.

נפילה  .שלא תצטרך לפול לתוך הכורסה יש להרים את הכורסה גבוה מספיק כדי הפרט.

 (.S5לחץ על לחצן ) לתוך הכורסה תגרום לה נזק ועלולה לגרום לפגיעה גופנית.

המשך להחזיק את  כשכורסה ממשיכה כלפי מטה, התאם את עצמך למצב  שנוח לך.

הלחצן עד שהכורסה  נמצאת במצב ישיבה ) הכורסה יציבה על הרצפה(, ואז שחרר את 

( והכורסה תעבור למצבים S6, S8, S9, S10ה יכול גם ללחוץ על הלחצנים )את הלחצן.

 אלה.

( והרם את הכורסה לגובה שמאפשר לך S7לחץ על הלחצן ) .לקום מתוך הכורסה שלך .2 

( )כורסה יציבה על S5החזר את הכיסא למצב ישיבה ) שחרר את הלחצן. לעמוד בקלות.

שילדים, חיות מחמד או מכשולים אינם נכנסים הרצפה( לאחר הקימה מהכורסה, כך 

 כאשר 1חזור על מס'  מתחת לכורסה.

 אתה רוצה לשבת.

 עדיניםכוונונים 
( S1, לחץ על לחצן )כדי להשכיב את גב הכורסה .1

לאחר מכן  והחזק אותו עד שהגב מגיע למצב הרצוי.

 שחרר את הלחצן.

, לחץ על כדי להביא את גב הכורסה למצב זקוף .2

( והחזק אותו עד שהגב מגיע למצב S2הלחצן  )

 לאחר מכן שחרר את הלחצן. הרצוי.

, לחץ על כדי להרים את משענת הרגליים והמושב .3

( והחזק עד שמשענת הרגליים מגיעה S3הלחצן )

 לאחר מכן שחרר את הלחצן. למצב הרצוי.

, לחץ על כדי להוריד את משענת הרגליים והמושב .4

 משענת הרגליים. ( והחזק אותו עד לסגירתS4לחצן )

 לאחר מכן שחרר את הלחצן.

המנועים מכוונים להיכבות כאשר הם מגיעים  :ההער

למצב הפתוח או הסגור המלא אם הלחצן שנבחר אינו 

 .משוחרר

 אם עברת את המצב הרצוי, בחר בלחצן הנדרש כדי להחזיר אותך 

 אתה יכול לחזור על התהליך בכל תדירות שתרצה. למצב הרצוי.

 

 S10-ו S5, S6, S8תיכנות לחצני הזיכרון 
השתמש  ( כדי לכוונן את המצבים האלה לפי הצרכים שלך.S4עד  S1לחץ על הלחצנים ) 

 (.S5, S6, S8, S10בנוהל הבא כדי לתכנת מחדש את הלחצנים )

 לאחר שהכורסה נמצאת במצב הרצוי.
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 התאורה האחורית נכבית בזמן הלחיצה. (.SPלחץ והחזק את לחצן התוכנית ) .1

 .שניות התאורה האחורית תתחיל להבהב )הבהוב אחד( 3-בעוד כ .2

( כדי לשמור את מצב  S5, S6, S8, S10שניות, לחץ על אחד מלחצני הזיכרון ) 5תוך   .3

 התאורה האחורית תחזור למצב לא מהבהב  המציין שהמצב החדש נשמר. הלחצן שנלחץ.

שניות, או אם נלחץ לחצן שאינו ניתן לתכנות,  5אם לחצן זיכרון הניתן לתכנות אינו נלחץ תוך 

אתה יכול לתכנת מחדש את  לעיל. 3עד  1ואז רצף התכנות מבוטל ותצטרך לחזור על שלבים 

 לחצני הזיכרון  בכל תדירות שתרצה.

 איפוס להגדרות היצרן
 ( בחזרה להגדרות היצרן.S10-ו S5, S6, S8מאפס את כל הלחצנים המתוכנתים )

 התאורה האחורית נכבית בזמן שהלחצן  נלחץ. (.SPלחץ והחזק את לחצן התוכנית )  .1

 שניות התאורה האחורית תתחיל להבהב  4-תוך כ .2

 התאורה האחורית תשתנה לתאורה לא מהבהבת. (.S1שניות, לחץ על הלחצן ) 5תוך  .3

 האיפוס להגדרות היצרן בוצע. (.S4שניות נוספות, לחץ על הלחצן ) 5תוך  .4

שניות, או אם נלחץ לחצן אחר, אז רצף התכנות מבוטל ותצטרך  5( אינו נלחץ תוך S1אם  לחצן )

 לעיל. 4עד  1לחזור על שלבים 

 השבתת שלט היד
 השבתת שלט היד, משביתה את כל הפונקציות בשלט היד

שניות עד שהתאורה אחורית  4( למשך SPכדי להשבית, לחץ והחזק את לחצן התוכנית ) .1

 (.S7לאחר מכן לחץ על לחצן ) מתחילה להבהב.

שניות עד שהתאורה  4( למשך SPכדי לבטל את ההשבתה , לחץ והחזק את לחצן התוכנית ) .2

 (.S7לאחר מכן לחץ על לחצן ) אחורית מתחילה להבהב.

 נעילת פונקציות
אתה יכול להשתמש בתכונת  אם אי פעם תרצה להגביל את תפקוד הלחצנים של שלט היד ,

 (.S9-ו S7נעילת הפונקציות כדי להשבית  כל פונקציה של הלחצנים פרט ללחצנים )

שניות עד שהתאורה  4( למשך SPכדי לנעול פונקציה, לחץ והחזק את לחצן התוכנית )  .1

 אחורית מתחילה להבהב.

 (.S6לחצן )(, לחץ על S3(, לחץ על לחצן )S2(, לחץ על לחצן )S1לחץ על לחצן ) .2

   שניות עד שהתאורה 4( למשך SPכדי לבטל נעילת פונקציה, לחץ והחזק את לחצן התוכנית )  .3

 אחורית מתחילה להבהב.

 (.S6(, לחץ על לחצן )S3(, לחץ על לחצן )S2(, לחץ על לחצן )S1לחץ על לחצן ) .4
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 PR535-M26תפעול כורסה דגם 
( והחזק אותו עד שהגב מגיע למצב S1לחץ על לחצן ) את גב הכורסה,כדי להשכיב  1

 לאחר מכן שחרר את הלחצן. הרצוי.

( והחזק אותו עד S2לחץ על הלחצן  ) כדי להחזיר את גב הכורסה למצב זקוף, 2

 לאחר מכן שחרר את הלחצן. שהגב מגיע למצב הרצוי.

עד שמשענת הרגליים  ( והחזקS3לחץ על הלחצן ) כדי להרים את משענת הרגליים, 3

 לאחר מכן שחרר את הלחצן. מגיעה למצב הרצוי.

( והחזק S4לחץ על הלחצן ) כדי להוריד את משענת הרגל ולהרים את הכורסה, 4

אם אתה רוצה להרים את  אותו עד שמשענת רגליים נסגרת, ואז שחרר את הכפתור.

לאחר מכן  הכורסה, המשך להחזיק את הלחצן עד שהכורסה מגיעה לגובה הרצוי.

 שחרר את הלחצן.

( והחזק אותו עד S5לחץ על הלחצן ) כדי להוריד את הכורסה ממצב מוגבה, 5

אם אתה רוצה להרים את  לאחר מכן שחרר את הלחצן. שהכורסה מגיע לרצפה.

משענת רגליים, המשך להחזיק את הלחצן עד שמשענת הרגליים מגיעה למצב 

 ( גם יוריד את הכורסה ממצב מוגבה.S4לחצן ) לאחר מכן שחרר את הלחצן. הרצוי.

 (.S6לחץ על לחצן ) כדי להרים את הכיסא ממצב ישיבה )משענת הרגליים סגורה(, 6

לאחר מכן שחרר את  המשך להחזיק את הלחצן עד שהכורסה מגיעה לגובה הרצוי.

 הלחצן.

 כדי להרים את הכורסה עם הגב פתוח )הגב למטה, משענת ה רגליים סגורה(, 7

 המשך להחזיק את הלחצן עד שהכורסה מגיעה לגובה הרצוי. (.S4לחץ על לחצן )

 לאחר מכן שחרר את הלחצן.

 כדי לסגור להרים את הכורסה ממצב שכיבה )משענת הרגליים מעלה, גב מטה(, 8

אם אתה רוצה להביא את הכורסה למצב ישיבה, החזק את  (.S6לחץ על לחצן )

( כדי S2לחץ על לחצן )  נסגרת, ואז שחרר אותו.הלחצן עד שמשענת הרגליים 

אם אתה רוצה לסגור ולהרים את הכורסה, החזק את  להחזיר את הגב למצב ישיבה.

המנועים ייכבו באופן אוטומטי  כשהגב נסגר  3כל  הלחצן לחוץ עד שהכורסה נעצרת.

 עד הסוף  והכורסה מגיעה למצב הגבוה ביותר.

עומד ליד הכורסה שלך, לחץ על הלחצן שהינך  .ךלהתיישב בתוך כורסת הקימה של 9

(S4  אוS6.והרם את הכורסה לגובה שאפשר לשבת עליו )  גובה זה ישתנה מאדם

יש להרים את הכורסה גבוה מספיק כדי שלא  לאדם בהתאם לצרכים של הפרט.

 תצטרך ליפול לתוך הכורסה.

 

 

 

נורית 

 לד



 

או  S3לחץ על כפתור ) ועלול לגרום לפגיעה גופנית.נפילה לתוך הכורסה תגרום לה נזק 

S5.) .בזמן שכורסה ממשיכה כלפי מטה, כוונן את עצמך למצב  שנוח לך 

המשך להחזיק את הלחצן עד שהכורסה  נמצאת במצב ישיבה ) הכורסה יציבה על הרצפה(, 

 המשך להפעיל את הכורסה עם הלחצנים הלחצן.ואז שחרר את 

S1  עדS6 .עד שתגיע למצב הרצוי 

( והרם את הכורסה לגובה S6או  S4לחץ על הלחצן ) .לקום מתוך הכורסה שלך 10

החזר את הכיסא למצב ישיבה  שחרר את הלחצן. שמאפשר לך לעמוד  בקלות.

יות מחמד או )כורסה יציבה על הרצפה( לאחר הקימה מהכורסה, כך שילדים, ח

 כאשר אתה רוצה לשבת.  9חזור על מס'  מכשולים אינם נכנסים מתחת לכורסה.

המנועים מכוונים להיכבות כאשר הם מגיעים למצב הפתוח או הסגור המלא אם  :הערה

אם עברת את המצב הרצוי לך,  בחר בלחצן הנדרש כדי  הלחצן שנבחר אינו משוחרר.

 יכול לחזור על התהליך בכל תדירות שתרצה.אתה  להחזיר אותך למצב הרצוי.
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 PR512תפעול שלט היד להזזה אוטומטית דגם 

כשאתה עומד ליד הכורסה שלך, לחץ על הלחצן  .להתיישב בתוך כורסת הקימה שלך 1

(S7.והרם את הכורסה לגובה שאפשר לשבת עליו )  גובה זה ישתנה מאדם לאדם

יש להרים את הכורסה גבוה מספיק כדי שלא תצטרך  של הפרט.בהתאם לצרכיו 

נפילה לתוך הכורסה תגרום לה נזק ועלולה לגרום לפגיעה  לפול לתוך הכורסה.

כשכורסה ממשיכה כלפי מטה, התאם את עצמך למצב   (.S9לחץ על לחצן ) גופנית.

סה ( עד שהכורסה  נמצאת במצב ישיבה ) הכורS9המשך להחזיק את ) שנוח לך.

  ,S8אתה יכול גם ללחוץ על הלחצנים )  יציבה על הרצפה(, ואז שחרר את הלחצן.

S10.והכורסה תעבור למצבים אלה ) 

( והרם את הכורסה לגובה שמאפשר S7לחץ על הלחצן ) .לקום מתוך הכורסה שלך 2

( )כורסה S9החזר את הכיסא למצב ישיבה ) שחרר את הלחצן. לך לעמוד בקלות.

( לאחר הקימה מהכורסה, כך שילדים, חיות מחמד או מכשולים יציבה על הרצפה

ניתן  כאשר אתה רוצה לשבת.  1חזור על מס'  אינם נכנסים מתחת לכורסה.

 ולהוריד  את הכורסה. ( גם כדי להגביהS3, S4) עדיןלהשתמש בלחצני כוונון 

כדי להזיז את משענת הראש מעלה והחוצה.  3

שמשענת ( והחזק אותו עד S6לחץ על לחצן )

הראש  מגיעה למצב המתאים לך ואז שחרר את 

 הלחצן.

 כדי להזיז את משענת הראש מטה ופנימה.  4

( והחזק אותו עד שמשענת S5לחץ על לחצן )

הראש  מגיעה למצב המתאים לך ואז שחרר את 

 הלחצן.

 עדיניםכוונונים 
( S1כדי להשכיב את גב הכורסה, לחץ על לחצן ) .1

לאחר מכן  למצב הרצוי.והחזק אותו עד שהגב מגיע 

 שחרר את הלחצן.

כדי להביא את גב הכורסה למצב זקוף , לחץ על  .2

( והחזק אותו עד שהגב מגיע למצב S2הלחצן  )

 לאחר מכן שחרר את הלחצן. הרצוי.

כדי להרים את משענת הרגליים והמושב, לחץ על  .3

( והחזק עד שמשענת הרגליים מגיעה S3הלחצן )

 רר את הלחצן.לאחר מכן שח למצב הרצוי.

 (S4כדי להוריד את משענת הרגליים והמושב, לחץ על לחצן ) .4

 לאחר מכן שחרר את הלחצן. והחזק אותו עד לסגירת משענת הרגליים.

 

המנועים מכוונים להיכבות כאשר הם מגיעים למצב הפתוח או הסגור המלא אם  :הערה

בלחצן הנדרש כדי אם עברת את המצב הרצוי לך,  בחר  הלחצן שנבחר אינו משוחרר.

 אתה יכול לחזור על התהליך בתדירות שתרצה. להחזיר אותך למצב הרצוי.
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 S10 -ו S8תיכנות לחצני הזיכרון  

 ( והחזק אותו עד שהכורסה עוצרת.S8, S10לחץ על אחד מן הלחצנים המתוכנתים מראש ) 

השתמש  של המצבים האלה לפי הצרכים שלך. עדין( כדי לכוונון S4עד  S1לחץ על הלחצנים )

( לאחר שהכורסה נמצאת במצב הרצוי S8, S10בנוהל הבא כדי לתכנת מחדש את הלחצנים ) 

 לך.

 התאורה האחורית נכבית תוך בזמן הלחיצה. (.SPלחץ והחזק את לחצן התוכנית ) .1

 שניות התאורה האחורית תתחיל להבהב )הבהוב אחד( 3-בעוד כ .2

 הלחצן  ( כדי לשמור את מצבS8, S10שניות, לחץ על אחד מלחצני הזיכרון ) 5תוך   .3

 התאורה האחורית תחזור למצב לא מהבהב  המציין שהמצב החדש נשמר. שנלחץ.

שניות, או אם נלחץ לחצן שאינו ניתן לתכנות ,  5אם  לחצן זיכרון הניתן לתכנות אינו נלחץ תוך 

אתה יכול לתכנת מחדש את  לעיל. 3עד  1ואז רצף התכנות מבוטל ותצטרך לחזור על שלבים 

 לחצני הזיכרון  בכל תדירות שתרצה.

 איפוס להגדרות היצרן

 ( בחזרה  להגדרות היצרן.S10-ו S8מאפס את כל הלחצנים המתוכנתים ) 

 נלחץ. התאורה האחורית נכבית בזמן שהלחצן (.SPהתוכנית ) לחץ והחזק את לחצן .1

 שניות התאורה האחורית תתחיל להבהב  4-תוך כ .2

 התאורה האחורית תשתנה לתאורה לא מהבהבת. (.S1שניות, לחץ על הלחצן ) 5תוך  .3

 האיפוס להגדרות היצרן בוצע. (.S4שניות נוספות, לחץ על הלחצן ) 5תוך  .4

שניות, או אם נלחץ לחצן אחר, אז רצף התכנות מבוטל  5( אינו נלחץ תוך S1אם  לחצן )

 לעיל. 4עד  1ותצטרך לחזור על שלבים 

 השבתת שלט היד

 השבתת שלט היד, משביתה את כל הפונקציות בשלט היד

שניות עד שהתאורה אחורית  4( למשך SPכדי להשבית, לחץ והחזק את לחצן התוכנית ) .1

 (.S7כן לחץ על לחצן )לאחר מ מתחילה להבהב.

שניות עד  4( למשך SPכדי לבטל את ההשבתה, לחץ והחזק את לחצן התוכנית ) .2

 (.S7לאחר מכן לחץ על לחצן ) שהתאורה אחורית מתחילה להבהב.

 נעילת פונקציות

אם אי פעם תרצה להגביל את תפקוד הלחצנים של שלט היד, אתה יכול להשתמש בתכונת 

 (.S9-ו S7להשבית כל פונקציה של הלחצנים פרט ללחצנים )נעילת הפונקציות כדי 

שניות עד  4( למשך SPכדי לנעול פונקציה, לחץ והחזק את לחצן התוכנית ) 1

 שהתאורה אחורית מתחילה להבהב.

 (.S6(, לחץ על לחצן )S3(, לחץ על לחצן )S2(, לחץ על לחצן )S1לחץ על לחצן ) 2

שניות עד  4( למשך SPלחצן התוכנית )כדי לבטל נעילת פונקציה, לחץ והחזק את  3

 שהתאורה אחורית מתחילה להבהב.

 (.S6(, לחץ על לחצן )S3(, לחץ על לחצן )S2(, לחץ על לחצן )S1לחץ על לחצן ) 4
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 תפעול שלט היד להזזה אוטומטית של משענת הראש והמותניים

( S7הכורסה שלך, לחץ על הלחצן )כשאתה עומד ליד  לך.ש הכורסהלהתיישב בתוך  1

גובה זה ישתנה מאדם לאדם בהתאם  והרם את הכורסה לגובה שאפשר לשבת עליו.

יש להרים את הכורסה גבוה מספיק כדי שלא תצטרך לפול לתוך  לצרכיו של הפרט.

לחץ על  נפילה לתוך הכורסה תגרום לה נזק ועלולה לגרום לפגיעה גופנית. .הכורסה

המשך  ורסה ממשיכה כלפי מטה, כוונן את עצמך למצב  שנוח לך.כשכ (.S5לחצן )

( עד שהכורסה  נמצאת במצב ישיבה ) הכורסה יציבה על הרצפה(, ואז S5להחזיק את )

( והכורסה תנוע S6, S8, S9, S10אתה יכול גם ללחוץ על לחצנים ) שחרר את הלחצן.

 למצבים אלה.

והרם את הכורסה לגובה שמאפשר לך ( S7לחץ על הלחצן ) ך.לקום מתוך הכורסה של 2

( )כורסה יציבה על S5החזר את הכיסא למצב ישיבה ) שחרר את הלחצן. לעמוד בקלות.

הרצפה( לאחר הקימה מהכורסה, כך שילדים, חיות מחמד או מכשולים אינם נכנסים 

ניתן להשתמש בלחצני הכוונון  כאשר אתה רוצה לשבת.  1חזור על מס'  מתחת לכורסה.

 ( גם כדי להגביה או להנמיך את הכורסה.S3, S4) עדיןה

 עדיניםכוונונים 
( והחזק אותו עד שהגב מגיע למצב S1לחץ על לחצן ) כדי להשכיב את גב הכורסה, 1

 לאחר מכן שחרר את הלחצן. הרצוי.

( והחזק אותו עד שהגב S2לחץ על הלחצן  ) כדי להחזיר את גב הכורסה למצב זקוף, 2

 לאחר מכן שחרר את הלחצן. מגיע למצב הרצוי.

( והחזק עד שמשענת S3לחץ על הלחצן ) כדי להרים את משענת הרגליים והמושב, 3

 לאחר מכן שחרר את הלחצן. הרגליים מגיעה למצב הרצוי.

( והחזק אותו עד לסגירת S4לחץ על לחצן ) כדי להוריד את משענת הרגליים והמושב, 4
 לאחר מכן שחרר את הלחצן. משענת הרגליים.

 

המנועים מכוונים להיכבות כאשר הם מגיעים למצב הפתוח  :ההער
אם עברת את  או הסגור המלא אם הלחצן שנבחר אינו משוחרר.

המצב הרצוי לך,  בחר בלחצן הנדרש כדי להחזיר אותך למצב 
 הרצוי.

 אתה יכול לחזור על התהליך בכל תדירות  שתרצה.

 כוונון משענת הראש
לחץ על  מעלה והחוצה.כדי להזיז את משענת הראש  1

( והחזק אותו עד שמשענת הראש  מגיעה למצב S12לחצן )

 המתאים לך ואז שחרר את הלחצן.

לחץ על לחצן  כדי להזיז את משענת הראש מטה ופנימה. 2

(S11 והחזק אותו עד שמשענת הראש  מגיעה למצב )

 המתאים לך ואז שחרר את הלחצן.

 כוונון משענת המותניים
לחץ על לחצן  ענת המותניים החוצה.כדי להזיז את מש 1

(S14 והחזק אותו עד שמשענת המותניים  מגיעה למצב )

 המתאים לך ואז שחרר את הלחצן.

לחץ על הלחצן  כדי לזיז את המשענת המותניים פנימה. 2

(S13 ) והחזק עד שמשענת המותניים  מגיעה למצב

 המתאים לך ואז שחרר את הלחצן.
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 הגדרה ראשונית של שלט יד

 הגדרה זו נדרשת כדי להבטיח פעולה תקינה של מערכת הבקרה של כורסת הקימה שלך.

 

 :ZK3200-HCנוהל הגדרה / איפוס של 
( משענת לנוע גב למטה S1לחץ והחזק בו זמנית את שני הלחצנים )

תמונה( עד שהכורסה מפסיקה ( משענת רגליים למעלה  )ראה S3) -ו

המשך להחזיק את שני הלחצנים בו זמנית במשך שלוש שניות  לנוע

 נוספות.

 

 / איפוס המצב  סופית הגדרה 

 מערכת הבקרה מסתמכת על חיישנים וזיכרון לצורך תפקוד תקין.• 

 מעת לעת, ייתכן שיהיה צורך לאפס את מערכת הבקרה.• 

רגילות כגון ניתוק פתאומי של החשמל , נחשולי מתח או ייתכן שהסיבה לכך היא נסיבות • 

 הפסקות חשמל.

 אם תנועת הכורסה לא נראית תקינה, ייתכן שאיפוס המערכת יפתור את הבעיה.• 

 פתרון תקלות
אם הכורסה אינה פועלת באופן  הגדרת הכורסה מחייבת את ביצוע השלבים כפי שנאמר לעיל.

 התרחש:תקין ייתכן שאחד מהדברים הבאים 

 נעשה שימוש בלחצנים לא נכונים במהלך ההגדרה.• 

 הלחצנים שוחררו לפני שהכורסה הגיעה למצב ההגדרה הסופי.• 

 המתח נותק או הופסק במהלך ההגדרה.• 

 מצב הכורסה בזמן ביצוע נוהל ההגדרה לא ישפיע על הפעולה.

תקינה יש חזור על אם אחת מהבעיות הנ"ל התרחשה ונראה שהכורסה אינה פועלת בצורה 

 נוהל ההגדרה.
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 S10-ו S5, S6, S8תיכנות כפתורי הזיכרון 
 

השתמש  של המצבים האלה לפי הצרכים שלך. עדין( כדי לכוונון S4עד  S1לחץ על הלחצנים )

( לאחר שהכורסה נמצאת S5, S6, S8, S10בנוהל הבא כדי לתכנת מחדש את הלחצנים )

 צוי לך.במצב הר

 התאורה האחורית נכבית תוך בזמן הלחיצה. (.SPלחץ והחזק את לחצן התוכנית ) .1

 שניות התאורה האחורית תתחיל להבהב )הבהוב אחד( 3-בעוד כ .2

( כדי לשמור את מצב  S5, S6, S8, S10שניות, לחץ על אחד מלחצני הזיכרון ) 5תוך  .3

 המציין שהמצב החדש נשמר.התאורה האחורית תחזור למצב לא מהבהב   הלחצן שנלחץ.

שניות, או אם נלחץ לחצן שאינו ניתן לתכנות ,  5אם  לחצן זיכרון הניתן לתכנות אינו נלחץ תוך 

אתה יכול לתכנת מחדש את  לעיל. 3עד  1ואז רצף התכנות מבוטל ותצטרך לחזור על שלבים 

 לחצני הזיכרון  בכל תדירות שתרצה.

 איפוס להגדרות היצרן
 ( בחזרה  להגדרות היצרן.S5, S6, S8, S10לחצנים המתוכנתים ) מאפס את כל ה

 התאורה האחורית נכבית בזמן שהלחצן  נלחץ. (.SPלחץ והחזק את לחצן התוכנית ) 1

 שניות התאורה האחורית תתחיל להבהב  4-תוך כ 2

התאורה האחורית תשתנה לתאורה לא  (.S1שניות, לחץ על הלחצן ) 5תוך  3

 מהבהבת.

 האיפוס להגדרות היצרן בוצע. (.S4שניות נוספות, לחץ על הלחצן ) 5תוך  4

שניות, או אם נלחץ לחצן אחר , אז רצף התכנות מבוטל  5( אינו נלחץ תוך S1אם  לחצן )

 לעיל. 4עד  1ותצטרך לחזור על שלבים 

 השבתת שלט היד
 השבתת שלט היד, משביתה את כל הפונקציות בשלט היד

שניות עד שהתאורה  4( למשך SPוהחזק את לחצן התוכנית )כדי להשבית, לחץ  1

 (.S7לאחר מכן לחץ על לחצן ) אחורית מתחילה להבהב.

שניות עד  4( למשך SPכדי לבטל את ההשבתה, לחץ והחזק את לחצן התוכנית ) 2

 (.S7לאחר מכן לחץ על לחצן ) שהתאורה אחורית מתחילה להבהב.

 נעילת פונקציות
להשתמש בתכונת  תוכלאי פעם תרצה להגביל את תפקוד הלחצנים של שלט היד, ו במידה

 (.S9-ו S7נעילת הפונקציות כדי להשבית  כל פונקציה של הלחצנים פרט ללחצנים )

שניות עד  4( למשך SPכדי לנעול פונקציה, לחץ והחזק את לחצן התוכנית ) 1

 שהתאורה אחורית מתחילה להבהב.

 (.S6(, לחץ על לחצן )S3(, לחץ על לחצן )S2על לחצן ) (, לחץS1לחץ על לחצן ) 2

שניות עד  4( למשך SPכדי לבטל נעילת פונקציה, לחץ והחזק את לחצן התוכנית ) 3

 שהתאורה אחורית מתחילה להבהב.

 (.S6(, לחץ על לחצן )S3(, לחץ על לחצן )S2(, לחץ על לחצן )S1לחץ על לחצן ) 4
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 כיבוי אורות:תכונת 
תכונה זו תכבה אוטומטית את התאורה האחורית בשלט היד לאחר פרק זמן מוגדר של חוסר פעילות 

 שניות(. 15-)כ

 "תכונת כיבוי האורות", בצע את נוהל שלהלן. כדי להפעיל

 " עד שהתאורה אחורית מתחילה להבהב.M  " (SPלחץ והחזק את לחצן  ) 1

 ( SIT -ו S5)-( משענת גב למעלה, וS2גב למטה, )( משענת S1) לחץ על סדרת המקשים: 2

 .2 - 1את "תכונת כיבוי האורות", חזור על שלבים  כדי לבטל

 (™Smart Tek)  חיווי מתח
הנורית זאת מאירה    כורסת הקימה החשמלית שלך מצוידת בנורית חיווי על גבי שלט היד.

 בצבע ירוק כאשר כל לחצן כלשה על שלט היד נלחץ ומציינת אספקת מתח לשלט היד.

כורסת הקימה החשמלית שלך מגיעה גם עם נורית חיווי חשמל על גבי השנאי ועל כבל החשמל 

נוריות אלה מאירית בצבע ירוק באופן קבוע, ומציינות שקיים מתח  המחבר את המנוע לשנאי.

נוריות אלו הותקנו כדי לעזור לך לזהות ניתוקי חשמל , אם הם  ע אל השנאי והמנוע.מהשק

 מתרחשים, וכדי לעזור למשווק שלך לאבחן בעיות חשמל אם הן מתרחשות.

 אם הכורסה אינה פועלת והאורות כבויים, בדוק את כל חיבור החשמל 

מחוברת הכורסה)ראה  ודא שהכל מחובר כמו שצריך ושקיים מתח בשקע אליו אל הכורסה.

אם אי פעם תיתקל בבעיה בתפעול כורסת  עבור חיבורי החשמל(. 9-ו 8התקנה בעמוד 

הקימה חשמלית, והנוריות דולקות, כגון בעיות חשמליות או נורית אחת כבויה, הפסק כל 

הם יוכלו  .צור קשר עם הספק שממנו רכשת את הכורסה שימוש במוצר עם גילוי הבעיה

תצטרך להיות מוכן לענות  ולטפל בשירות מתאים מטעם המפעל  במידת הצורך.לפתור בעיות 

 על מספר שאלות בסיסיות לגבי כורסת הקימה החשמלית שלך, כגון דגם ומספר סידורי.

הספק  הדגם והמספר הסידורי נמצאים בגב שלט היד  ועל החלק האחורי של מסגרת ההרמה.

לפני שתתקשר לספק  המתח, כגון איזו מהן כבויה. שלך ישאל אותך שאלות לגבי נוריות חיווי

ודא שהכל מחובר כמו שצריך ושקיים מתח  שלך, בדוק את כל החיבורים החשמליים לכורסה.

 עבור חיבורי החשמל(. 9-ו 8בשקע אליו מחוברת הכורסה )ראה התקנה בעמוד 
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 מצבי מקסיקומפורט
 כורסת הקימה החשמלית גולדן שלך צוידה במערכת מקסיקומפורט.

מציע לך מגוון רחב של מצבי גוף, כך שתוכל  מערכת מקסיקומפורט תוכננה במיוחד עבורך.

מערכת מקסיקומפורט משיגה זאת על  לבחור את התנוחה המתאימה   ביותר לצרכים שלך .

יבה, אחת להרמה ושילוב  של תנועות ידי כך שמאפשר ארבעה תנועות ראשוניות: שלוש לשכ

להלן כמה  מוצגות כמה  אלו, המאפשרים לך להתמקם בתנוחת הנוחות המועדפת עליך.

אתה יכול לעצור את כורסת  קיימות קבות שניתן לבחור מתוכן. מהתנוחות של מקסיקומפורט.

חצנים הקימה החשמלית באחד המצבים המוצגים או בכל מקום באמצע רק על ידי שחרור הל

 בשלט היד  כאשר הכורסה מגיע למצב הרצוי לך.

 

 

 

 דמוי אפס כבידה

 האיורים הם להמחשה בלבד
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 דמוי אפס כבידה
יה בטלוויזיהיצפ  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 טיפול ותחזוקה
אתה יכול לבצע חלק  כורסת הקימה שלך תדרוש בדיקות תחזוקה שגרתיות.

על ידי ביצוע  מהספק.מהבדיקות אלה, בעוד שאחרות עשויים לדרוש סיוע 
בדיקות תחזוקה אלה, אתה יכול שהבטיח שכורסת הקימה שלך תאפשר שנים 

אם יש לך שאלות או חששות לגבי הטיפול והתחזוקה  של פעולה ללא תקלות.
 של כורסת הקימה שלך, פנה לספק שלך.

  לפני ניקוי כורסת הקימה שלך, התייעץ עם הספק שלך לגבי הסוגים
 חומרי הניקוי שיטות הניקוי.המתאימים של 

 .שמור על כל הרכיבים החשמליים ללא לחות ושפך נוזלים 
 מיועד לשימוש פנימי בלבד.

  ,בדוק מעת לעת את כל רתמות החיווט כדי לוודא שהן אינן חתוכות ,פגומות
אם קיים נזק מכל סוג שהוא, נתק את כורסת הקימה  משופשפות או מנותקות.

 ופנה לספק שלך.

 אם קיים  עת לעת את כל המחברים מבחינת, אטימות, בלאי וקורוזיה.בדוק מ
 נזק מכל סוג שהוא, נתק את כורסת הקימה מהחשמל ופנה לספק שלך.

 היזהר מנקודות צביטה וחלקי מתכת חדים )לבש כפפות(. :אזהרה

 .החלף את הסוללות פעם  בשנה, גם  החלף את הסוללות לאחר שימוש אחד
 הסוללות מיועדות לשימוש אחד בלבד! שימוש.אם לא נעשה בהם 

PR535, PR632, PR735 ו-PR766 
 ניתוב שלט היד בתוך הזרוע

 שלט היד מצד אחד לצד השני, בצע את ההוראות שלהלן. להזזת

הרם את החלק התחתון של הגב החיצוני מתוך הסקוטש  1

  על המסילה הרוחבית של הזרוע .

 .Jהסר את חוט בקר היד מתוך המהדק  2

 שחרר את נעילת חוט ההארכה, והפרד. 3

צעד זה משבית את כל הפונקציות של כורסת  הערה:

 הקימה.

   .הנגדי J מהדק נתב את חוט שלט היד דר 4

 חבר מחדש את חוט הארכה, ונעל אותו היטב. 5
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 J  מהדק

 שלט יד
 נעילה

 הארכה
 P מהדק J  מהדק



 

 גולדןלדגמי שנים  10לאחריות מוגבלת לצרכן  

מוצרינו עשויים מהחומרים האיכותיים ביותר ועומדים בפני ביקורת קפדנית, שילוב זה יחד עם 

על שימוש נכון, וניקוי המתאים  והמוצר. הקפידטיפול ותחזוקה נכונים מצדכם יביאו להארכת חיי 

בשואב אבק ואין להשתמש בחומרי ניקוי  רלהיעזמשטחי הבד. יש  משפשוף ולבד. מנעולמוצר 

 העלולים להכתים את הריפוד.

, נותנת אחריות לכורסה זאת לצרכן המקורי בלבד, כרמל גודלייף – באמצעות המפיץ, גולדן
 כנגד פגמים בחומר או בעבודה כדלקמן:

 שנים 10לאחריות 
גודלייף שומרת לעצמה את   שנים 10לצרכן המקורי של הכורסה אחריות ניתנת  האחריות

מסגרת ,החלקים החשמליים לתקן או להחליף על פי בחירתה  את מנגנון ההרמה, הזכות 
מסובסדת עבור כל הדגמים למשך כלולה והעבודה להחלפת חלקים  הכורסה ומנגנון השכיבה.

 .שנה אחת
 
לא תהיה אחראית או מחויבת לשלם עבור כל עלות או הוצאה לבדיקה של חלקים  דלייףגו

כלשהם הנמצאים תחת אחריות וגם לא  לשלם עבור עלויות  הובלה, טיפול ואריזה של החלקים 
 או הרכיבים.

 
 תנאים החלים על האחריות

לפי בחירתה תתקן ו/או תחליף את החלקים  ו/או הרכיבים הפגומים  בתנאי שהחלקים  דלייףגו
באחריות לא היו נתונים לשימוש לא נכון, שימוש לרעה או שירות לא תקין על ידי הצרכן, לא 

אחריות זו אינה כוללת  ניזוקו במעבר או בטיפול ו/או לא שונו או תוקנו על ידי נציגים לא מורשים.
עבור קריאות שירות מיותרות, כלומר, קריאות שירות לבית אך ורק למטרת חינוך הדרכת עלויות 

חריגה מכושר נשיאת המשקל של הכורסה  לגבי המוצר, או מציאת חיבור חשמל לא תקין וכו'.
לא ניתן להבטיח צבע זהה של הבד עבור חלקי חילוף או כורסאות  תבטל את האחריות.

 חלופיות.
 ודלייףעת בזמן שאחריות זאת בתוקף, גבמקרה שהמוצר אינו תואם לאחריות זו בכל 

האחריות המוגבלת המוגדרת לעיל היא  שנים. עשרתתקן את הפגם בהתאם לאחריות ול
האחריות הבלעדית וכוללת הנוגעת למוצר והיא גם בא במקום ומחריגה כל האחריות 

מע או נובעת מתוקף החוק, לרבות, אך האחרת מכל סוג שהוא, בין אם במפורש, במשת
 לא ללא הגבלה כל אחריות משתמעת של איכות מסחרית או התאמה למטרה מסוימת.

 אחריות זו אינה מכסה או מאפשר ההחזר או התשלום עבור נזקים נלווים  או תוצאתיים.
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 אזהרה
רהיט ממוכן זה או  גבי אל תאפשר לילדים לשחק על

 להפעיל את המנגנון.

משענת הרגליים מתקפלת בסגירה כך שילד עלול 

 להיפצע.

שמור ידיים   השאר תמיד את הכורסה במצב ישיבה.

רק המשתמש צריך להפעיל  ורגליים הרחק מהמנגנון.

 .אותה
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