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1. Ievads  
Šie montāžas norādījumi ir paredzēti apmācītam personālam vai tiem, kas ir atbildīgi par šī 

produkta montāžu. Par ar gultas izmantošanu un kopšanu saistītiem jautājumiem lūdzam 

skatīt pievienoto lietotāja instrukciju. 

 

Lietošanas instrukcijā tiek izmantoti šādi simboli: 

Uzmanību!  

Šis simbols norāda uz brīdinājumu, ja pastāv produkta sabojāšanas vai cits risks. 

Šis simbols norāda uz noderīgu papildus padomu. 

 

 

Aprūpes gulta movita 2-d tiek piegādāta pilnīgi samontēta. 

 
 

Movita 2-d ar 09 modeļa sānu malām 

 

 šī iemesla dēļ vispirms apskatīsim gultas izjaukšanu un tad salikšanu. 

  

  



2. Aprūpes gultas movita 2-d izjaukšana 

2.1 Pacienta virsmas elementu noņemšana 

 

 

 

Noņemiet pacienta virsmas elementus no 

muguras balsta un kāju daļas, pavelkot tos 

uz augšu. 

 

2.2 Koka daļu, sānu malu 09 noņemšana 

Izmantojot pulti, nolaidiet gultu zemākajā pozīcijā. 

 

 

 

 pārliecinieties, ka bloķētie 

riteņi ir novietoti braukšanas 

virzienā. 

 

 

 

 

Labākai piekļuvei, paceliet kāju 

balstu ar mehānisko sprūdratu. 

 

 

 

Pagrieziet rokturi pretēji 

pulksteņrādītāja virzienam līdz 

tas atduras pret rāmi. 



Atkārtojiet pēdējos divus soļus līdz skrūve 

kļūst vaļīga. 

 

Atkārtojiet to ar visiem 4 gultas rokturiem. 

 

 

 

 

Pavelciet to atpakaļ (a) un tad pagrieziet to 

pulksteņrādītāja virzienā (b) kamēr tas ir 

izvelkamā pozīcijā. 

 

 

 

Attaisiet bloķēšanas mehānismu abās pusēs, 

vienlaicīgi pavelkot un pagriežot. Sāciet ar 

kāju sekciju. 

 

 

 

Uzmanīgi paceliet kāju sekciju, viegli 

pavelciet to atpakaļ (apm. 3 cm) un tad 

nolaidiet to uz zemes. 

 Uzmanību! Nākamajiem soļiem 

cieši satveriet kāju sekciju! 

 

 

 

 

Pieturiet sānu malu paneļus un viegli 

pavelciet galvas sekciju atpakaļ un nost no 

vienas puses. 

 



 

 

 

Uzmanīgi novietojiet sānu malas blakus 

vienu otrai. 

Atkārtojiet šos soļus otrajā pusē un nolieciet kāju sekciju malā. 

Vienu pēc otra velciet ārā visus 4 sānu malu paneļus gultas kājgaļa virzienā. 

 

 

 

Novietojiet gultu, veicot šeit aprakstītās 

darbības. 

 

2.3. Motora izņemšana 
 

Atvienojiet gultu no barošanas, izraujot barošanas slēdzi. 

 

Izņemiet strāvas kabeli no 

pieslēguma, kas atrodas 

gultas rāmja kājgalī. 

 

Noņemiet vāciņu un izņemiet 

kabeli ārā no Megamata. 

 

 Kabelis var būt ļoti 

stingrs! 

 

  



 

a) atveriet noņemamo kabeļa stiprinājumu  

sēdēšanas sekcijā, lai izņemtu pults kabeli. 

 

b) vēlreiz piestipriniet noņemamo kabeļa 

stiprinājumu sēdēšanas sekcijai. 

 

 

Atveriet bloķēšanas sliedes pa labi un pa 

kreisi no motora pārsega ar skrūvgriezi. 

 

 

Atveriet galvgaļa motora slēdzeni. 

 

Uzmanību! 

Turiet motoru, kamēr to darāt! 

 

Atveriet kājgaļa motora  slēdzeni un 

izvelciet to ārā. 

 

 

Uzmanību! 

Turiet motoru, kamēr to darāt! 

 

 

Velciet motoru uz leju un ārā … 



 

 

…un novietojiet to atpakaļ stāvēšanas 

pozīcijā kā parādīts attēlā. Ievietojiet 

atpakaļ kājgaļa motora slēdzeni. 

 

4.5. Pacienta virsmas noņemšana 
 

 

 

 

Kā parādīts attēlā, pavelciet kājgaļa pacienta 

virsmas elementu uz āru  horizontāli līdz 

aizbāznim. 

 

 

 

Kā parādīts attēlā, pavelciet galvgaļa pacienta 

virsmas elementu uz āru  horizontāli līdz 

aizbāznim. 

 

 

 

Vienu pēc otra velciet pacientu virsmas 

elementus uz augšu un ārā. 

 

 

 

Novietojiet divus pacienta virsmas elementus uz 

dēļiem galvgaļa un kājgaļa stiprināšanai. 

 



 

 

Novietojiet divus pacienta virsmas elementus uz 

dēļiem galvgaļa un kājgaļa stiprināšanai. 

 

Uzmanību! 

Ievērojiet pareizu kabeļu novietojumu, 

pārliecinieties, ka kabeļi, pielāgojot gultu, 

nekur neiesprūdīs! 

4.6. Šasijas demontāža 

Uzmanību! 

Savienojot kustīgās daļas, ir iesprūšanas risks! 

 

 

Nolaidiet šasiju ar pulti līdz zemākai 

pozīcijai un noņemiet guļamās virsmas 

motoru no augšējā rāmja. 

 

Atbrīvojiet un noņemiet abu cauruļu tapas 

no šasijas un izņemiet motoru. 

 

 



 

 

Atbrīvojiet un noņemiet tapas no 

augšējā rāmja. 

 

Uzmanīgi paceliet apakšējo rāmi  

un lēni noņemiet vadošo sliedi no 

augšējā rāmja šķērveida 

konstrukcijas gultņiem. 

 

Atbrīvojiet un noņemiet šķērveida 

konstrukcijas tapas. 

 

Uzmanīgi noņemiet šķērveida 

konstrukciju. 

 

 Uzmanību! 

Kamēr to darāt, turiet konstrukciju 

stingri, jo pēc tapu atbrīvošanas, tā 

turas tikai uz diviem kustīgiem 

gultņiem. Citādi pastāv 

iesprūšanas risks. 

 

  



Pēc pilnīgas demontāžas, gulta ir izjaukta pa detaļām: 

  

  

 
 

 
 

  
  



3.  Aprūpes gultas movita 2-d salikšana 
 

 

 Pārliecinieties, ka bloķētie 

riteņi ir novietoti braukšanas 

virzienā. 

 

3.1. Šasijas salikšana 

Uzmanību! 

Savienojot kustīgās daļas, pastāv iesprūšanas risks! 

 

Uzmanīgi novietojiet šķērveida 

konstrukciju uz šasijas un ļaujiet 

gultņiem ieslīdēt virziena sliedē. 

 

Uzmanību! 

Kamēr to darāt, turiet konstrukciju 

stingri līdz komponenti ir stingri 

savienoti. Citādi pastāv iesprūšanas 

risks. 

 

 

 

 

Piefiksējiet šķērveida konstrukciju ar 

tapām. 

 

 

Novietojiet augšējo rāmi uz šķērveida 

konstrukcijas un ļaujiet gultņiem ieslīdēt 

rāmja sliedē. 

 

Uzmanību! 

Kamēr to darāt, turiet konstrukciju 

stingri līdz komponenti ir stingri 

savienoti. Citādi pastāv iesprūšanas 

risks. 



 

 

 

 

 

Piefiksējiet augšējo rāmi ar tapām. 

 

 

 

Piemontējiet šasijas motoru… 

 

 

 

…un piestipriniet to ar divām tapām. 

 
 

Uzmanību! 

Lūdzu pārliecinieties, ka cauruļveida tapas priekšgala lokveida elements vienmēr ir novietots virs 

motora teleskopiskā stieņa! 

 

  



3.2. Pacienta virsmas salikšana 
 

Ielieciet motoru augšējā rāmī, pieslēdziet kabeli pie Megamata un pievienojiet to strāvai. 

 

 

a) ievietojiet motoru, ieskaitot pulti un 

kabeli, augšējā rāmī 

 

b) pievienojiet kabeli Megamatam 

 

c) vēlreiz pievienojiet kabeli un pulti  

 

Uzmanību! 

 
Ievērojiet kabeļa izvietojumu, lai kabeļi, 

regulējot gultu, nekur neaizķertos 

 

Noregulējiet gultu augstākajā pozīcijā. 

 

Atvienojiet kabeli no Megamata (b), izraujiet strāvas kabeli (c) 

 

 

 

 

 

Nolieciet motoru uz šķērveida konstrukcijas. 

 
 

 

 

 

Nopozicionējiet galvgaļa pacienta virsmas 

segmentu (garākais) galvgalī. 

 

  

Kāju sekcija Galvas sekcija 



 

 

Ievietojiet metāla armatūru. 

 

 

Atkārtojiet pēdējos divus soļus ar kājgaļa 

pacienta virsmas elementu. 

 

 

a) vispirms ieslidiniet  galvgaļa pacienta virsmas 

elementu uz augšu bultiņas virzienā, kā parādīts 

attēlā 

b) atkārtojiet to ar kājgaļa pacienta virsmas 

segmentu, lai savienotu abus virsmas elementus 

 

3.3. Motora ievietošana 
 

 

Pilnībā noņemiet montēšanas pārsegu no kājgaļa 

pacienta virsmas motora (a) un atveriet galvgaļa 

pārsegu (b). 

 

Ievietojiet motoru, atbalstot to no apakšas un 

aizveriet galvgaļa pārsegu. 

 



 

Turiet turēt motoru u pievienojiet un aizveriet 

kājgaļa pārsegu. 

 

Aizveriet fiksēšanas mehānismu. 

 

3.4. Kabeļi 
 

 

Izvietojiet kabeļus kā 

parādīts attēlā. 

 

 

Novietojiet pults kabeli kā parādīts attēlā 

 

  



 

Pievienojiet kabeli sēdēšanas sekcijai, 

izmantojot noņemamo kabeļa turētāju. 

 

Pievelciet un nostipriniet barošanas kabeli pie 

pacienta virsmas rāmja. 

 

3.5. Koka daļu un sānu malu 09 uzstādīšana 
 

a) galvas sekcijas pielikšana 

 

 

Pielieciet galvas sekciju pie paneļa un pavelciet 

to uz leju. 

 

Pielāgojiet fiksēšanas mehānismu abās galvas 

sekcijas pusēs. 

 

  



b) sānu malu pielikšana 

 

 

Uzmanību! 
Planieriem jābūt zemākajā pozīcijā! 

 

 

Atšķirība starp sānu malu paneļiem: 

 

a) zemākais sānu malas panelis  (bez 

izgriezuma) 

b) augšējais sānu malas panelis (ar 

izgriezumu) 

 

 

 

 Augšējā sānu malas paneļa izgriezumā ir 

integrēta atspere. Ja atspere izkrīt, ievietojiet 

to atpakaļ, kā parādīts attēlā. 

 

 

 

Sāciet jebkurā no galvgaļa pusēm. 

Vispirms ievietojiet abus apakšējos sānu 

malas planierus zemākajā sānu malas panelī. 

 

 

Tad ievietojiet augšējos planierus augšējā 

sanu malas panelī. 

 

  



 
Atkārtojiet šos soļus otrajā pusē. 

Uzmanīgi nolieciet sānu balas blakus vienu 

otrai. 

 

c) kāju sekcijas pielikšana 

 

 

Sāciet jebkurā no kājgaļa pusēm. 

Vispirms uzmanīgi ievietojiet apakšējos 

planierus apakšējā sānu malas panelī. 

Atkārtojiet pēdējos soļis otrajā pusē. Kad to darāt, pārliecinieties, ka esat novērsuši sānu malu 

elenetu izslīdēšanau no kājgaļa vai galvgaļa. 

 

 

 

 

 

 

Paceliet galvas sekciju, uzmanīgi pievienojiet to 

pie paneļa un lēnām laidiet to uz leju. 

 

 

 

 

 

 



 

Pielieciet fiksācijas mehānismu abās pusēs. 

3.6 Pacientu virsmas elementu  pielikšana 

 

 

Uzlieciet pacienta virsmas elementus uz 

turēšanas klipšiem uz rāmja, ievērojiet to 

pareizu novietojumu.  

 

 

 

Klipšu novietojums muguras balstam. 

 

Klipšu novietojums kāju balstam. 

 

Ar šo soli aprūpes gultas salikšana ir pabeigta. 

 

 


