
  

Instalação do Colchão 
 

 
RotoBed®Free é fornecida com um colchão composto por uma parte principal e uma parte para os 

pés. 

 

O colchão principal possui 5 botões nas costas. Primeiro coloque os três botões inferiores nas 

ranhuras existentes na parte inferior da cama. Deslize o colchão em direção da peseira. Pressione os 

dois botões no centro do colchão nos orifícios correspondentes no meio da cama. 

 

O colchão para os pés também tem dois botões, que se encaixam nos dois orifícios redondos da 

cama. 

 

Montagem das guardas laterais  

 
RotoBed®Free pode ser entregue com guardas laterais de metal ou folheado de carvalho. 

Independentemente do material, as guardas laterais são montadas e removidas da mesma forma: 

 

     
 
Prima o pequeno encaixe que existe por baixo enquanto levanta a grade lateral. 

 

Basta colocar as guardas laterais no lugar para que fiquem automaticamente trancadas. 

 

NB! As guardas laterais só devem estar montadas ou desmontadas. Não as deixe soltas e colocadas 

na vertical. Isso pode causar risco de compressão e danos na cama durante a rotação.   

 

Rodízios e travões 
 

 

 

 

 

 

 

Note: RotoBed®Free não deve ser usado por pessoas sem prévia informação sobre o uso da cama. A cama está 

testada de acordo com os mais recentes padrões e regras aplicáveis a camas de cuidado. RotoBed®Free deve ser 

operada exclusivamente com o telecomando. Certifique-se de que nem crianças nem animais estão debaixo da cama 

quando as peças da cama forem instaladas. Quando a zona das pernas da cama estiver levantada, não a 

sobrecarregue com objetos pesados ou pessoas. A cama deve ser utilizada por pessoas que obedeçam aos 

seguintes critérios: Peso 40-190 kg. Altura ≥ 146 cm. IMC ≥ 17. 

Rodízios bloqueados  Rodízios desbloqueados  

Por norma, a cama vem com rodízios duplos 

Tente Linea integrados.                                                         

Os rodízios são giratórios.  

Os travões funcionam em pares e podem ser 

comandados de ambos os lados da cama. 



 

Guia para a RotoBed® Free 

 

Nota: Por predefinição e para facilitar a transição da cama para uma cadeira de rodas ou andarilho a cama 

está programada para parar numa posição oblíqua de saída. Se desejar programar para uma saída na 

perpendicular, consulte o manual de utilizador. 

                                                                        

A altura padrão do assento sem colchão é de 32 cm acima do chão. Para configurações individuais, 

consulte o manual do utilizador. 

 
 

Telecomando 

 

 
RotoBed®Free pode virar à direita ou à esquerda. O telecomando pode ser conectado tanto ao lado direito 
como ao lado esquerdo da cama.  
Para operar a cama, mantenha premida uma tecla. Quando soltar a tecla, o movimento pára. Só deve 
premir duas teclas simultaneamente quando quiser reprogramar a cama. Pode adquirir um telecomando 
opcionalmente. Quando não estiver a usar o telecomando, pendure-o na guarda lateral. 

Subir o encosto 

Subir a parte 
das pernas 

Descer parte das 
pernas 

Aumentar a 
altura da cama 

Diminuir a altura 
da cama 

PROGRAMA:  

POSIÇÃO DA CADEIRA 

PROGRAMA:        

POSIÇÃO DE DORMIR 

Descer o encosto 

Saída: Mantenha premida a tecla 

Posição da cadeira até a cama parar 

numa posição de saída. Para facilitar a 

saída, pode usar o telecomando para 

levar o encosto um pouco mais para a 

frente e levantar um pouco a cama.               

 

Entrada: Sente-se o mais perto 

possível do encosto para um maior 

conforto. Mantenha premida a Tecla 

da Posição de dormir até a cama 

rodar e ficar na horizontal. Agora, 

RotoBed®Free passa a funcionar 

como uma cama médica normal.  

 


