
  

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

MOTOROS VEZÉRLÉSŰ ÁGYRÁCSOKHOZ 

 

Védelmi osztály: IP 20 

Ajánlott relatív páratartalom: 30% - 75% 

Ajánlott környezeti hőmérséklet: +10° - +40°C 

 

A termék használatba vétele elött kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi kezelési útmutatót! 

 
  Általános információk: Ezeket az ágyrácsokat elektromos motorok működtetik. Az ágyrács a 

távirányító segítségével állítható. A fej és láb részek külön szabályozhatók. A motorok működése 

automatikusan leáll a legfelső/legalsó pozícióban. Az ágyrács hőmérsékleti biztosítékkal van 

védve a túlterhelés ellen. 

 
Összeszerelési utasítások:  
1. Csatlakoztassa a trafót és a távirányítót a motor(ok)hoz.  
2. Az elektromos kábeleket az ábrán látható módon a 

kábelvezetőhöz kell erősíteni a törésgátlás érdekében. 

3. Dugja be a dugót a konnektorba. Úgy helyezze el az elektromos kábeleket, hogy védve 

legyenek a sérülésektől.  

4. Biztosítsa az elektromos kábelek szabad mozgását. 

 
Használati utasítások: Az ágyrácsot csak rendeltetés-szerűen használja! A fej és láb rész együtt 

vagy külön is szabályozható, több módon. Az ágyrács pozíciójának felfelé/lefelé állításához 

használja a távirányítón található fel           /le         jelzéseket.  A gomb elengedése után az ágyrács 

a kívánt helyzetben marad. Ne állítsa az ágyrács pozícióját felfelé és lefelé egymás után 

huzamosabb ideig. Az ágyrács túltöltődése esetén leállnak a motorok. Várjon egy kis ideig, majd 

próbálja újra. Úgy helyezze el az ágyrácsot, hogy legyen körülötte szabad hely. Áramszünet 

esetén manuálisan is leengedheti a fej és láb részt, az erre a célra szolgáló 9 V-os elem 

beiktatásával. A kézi leengedés után manuálisan (kézzel) lehet visszaállítani a végeket. 

 
Biztonsági utasítások: 

 
Ne üljön vagy álljon az ágyrács fej és láb részére, kivéve, ha az a 6. ábra melletti ábrán - látható, 

amikor vízszintes helyzetben van! 
 

Az ágy pozíciójának felfelé vagy lefelé állítása szorító, préselő veszéllyel járhat. A kockázat 

minimalizálása érdekében végezze el a következő óvintézkedéseket:  

 Az ágy és az azt körülvevő, rögzített tárgyak (éjjeliszekrény, ablakpárkány stb.) között 

legalább 12 cm távolságnak kell lennie 

  a végtagok (kéz, láb) összenyomásának elkerülése érdekében legalább  50 cm-t távolságot 

hagyjunk 



  Az egyéb szorítással járó kockázatok megelőzése érdekében hagyjon megfelelő távolságot 

a körülvevő tárgyaktól. 

  Az ágyrács pozíciójának felfelé vagy lefelé állítása közben a felhasználónak ügyelnie kell a 

sérülések megelőzésére, illetve a körülvevő tárgyak épségére.  

 Időközönként a vasalatokat meg kell olajozni (javasolt a WD-40-es vagy egyéb olajozó 

anyag használata, ami a jelzéséből ítélve elfogadott). Az ágy alatti por elkerülhetetlen, hogy 

a vasalatokba jusson, így olajozás növeli az ágyrács élettartamát. 

 Mindig győződjön meg a konnektor egyszerű hozzáféréséről.  

 Az áramkör megszakításához húzza ki a dugaljat a konnektorból. 

 A készüléket felügyelet és útmutatás hiányában nem javasoljuk gyerekeknek, csökkent 

fizikai, érzékszervi vagy mentális képességűeknek, illetve megfelelő tapasztalattal és 

ismeretekkel nem rendelkező személyeknek. 

  Ne változtassa meg, ne bővítse, és ne építse át az ágyrácsot. 

  Az elektromos rendszer manipulálása - megbontása, szétszerelése szigorúan tilos!  

 

A tápkábel sérülése, illetve az ágyrács működésének megszűnése esetén vegye fel a kapcsolatot 

ügyfélszolgálatunk ismert elérhetőségeinken:  www.matracasz.hu  

 Az ágyrácsot óvni kell a nedvességtől, és nem szabad hosszabb ideig kitenni napsütésnek. 

 
A távirányító kezelése: Az ágyrács funkciói a távirányító gombjainak megnyomásával helyezhető a 
kívánt pozícióba. 
 

 

AZ ÁGYRÁCS KIZÁRÓLAG AZ ARRA MEGFELELŐ KIALAKÍTÁSÚ ÁGYKERETBEN HELYEZHETŐ EL! 

 Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti! 


