POMOCNÍK NA CHOZENÍ
Návod k použití

CZ

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku a vážíme si důvěry, kterou nám věnujete. Přejeme Vám mnoho spokojenosti s pomocníkem pro chození.
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento návod. Vždy dodržujte bezpečnostní instrukce. Pokud výrobek používá další osoba, seznamte ji před použitím s pokyny uvedenými v
tomto návodu.
Uschovejte si, prosím, tento návod k použití pro případ budoucí potřeby.

Účel použití výrobků
Pomocník pro chození je určen pro usnadnění chůze a zlepšení udržení stability během chůze.
Košík můžete používat například během nákupu a nákup si v něm pohodlně odvézt až domů.
Pokud si budete chtít odpočinout, můžete pohodlně posedět na vlastním sedátku, které je
součástí pomocníka pro chození.
Ergonomicky tvarované rukojeti s nastavitelnou výškou, brzdy, přepravní košík, polstrované
sedátko a stabilní konstrukce se čtyřmi koly Vám nabízí komfortní a pohodlné používání chodítka.

Sestavení a montáž
Vyjměte z přepravního obalu všechny díly, včetně rukojetí s brzdným systémem a košíku.
1. Pro sestavení Vašeho pomocníka pro chození postupujte následovně. Rozevřete spodní
ramena s kolečky, dokud nebudou spojovací tyčky ve vodorovné poloze.
2. Vezměte rukojeti a nasaďte je do otvorů pro rukojeti. Z rukojeti odšroubujte matici s
plastovou hlavou (ve tvaru „X“), šroub a podložku. Nastavte rukojeti do požadované výšky
pro osobu, která bude chodítko používat. Nyní zabezpečte rukojeti. Našroubujte zpět
matici s hlavou (ve tvaru „X“) a šroub s podložkou, šroub dotáhněte.
3. Na konstrukci chodítka nasaďte zádovou opěrku a zabezpečte jej pomocí bezpečnostních
kolíků. Ujistěte se, že jsou bezpečnostní kolíky uzamčeny v pozici skrz oba otvory na obou
stranách rámu.
4. Před použitím otestujte funkčnost brzd. Dle potřeby upravte brzdnou sílu brzdného
mechanizmu.
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5. Zajistěte košík ve správné pozici. Nadzvedněte sedátko a umístěte košík nad zkřížené tyče
chodítka nebo umístěte košík za háčky zepředu chodítka.
6. Před použitím se vždy přesvědčte zda jste výrobek správně sestavili a nastavili výšku
rukojetí tak aby byl pomocník pro chození dostatečně stabilní.
Použití
Chůze
Chodítko lze používat jako pomocníka a přirozenou oporu pro udržení stability za chůze. S rukama držíc se bezpečně obou rukojetí, pomalu kráčejte za chodítkem. Chodítko jemně tlačte
kupředu a vlastní váhu rovnoměrně rozdělte mezi obě rukojeti.
Zabrždění
Zmáčkněte brzdu pro zastavení chodítka, uvolněte brzdu pro chůzi.
Brzdu lze i uzamknout. Pro uzamčení brzdy stlačte dolů brzdnou páčku.
Pro odemčení brzdy nadzvedněte brzdnou páčku.
Uzamknutí brzdy je vždy nutné provést dříve, než uživatel sedne na sedátko.
Sedátko
Na sedlu si můžete odpočinout. Před usednutím je nutné uzamknout brzdy!
Složení
Před složením kteréhokoli chodítka se nejprve musí odejmout košík. Odejměte košík. Stoupněte si k chodítku ze strany uživatele. Uchopte sklápěcí pásek, umístěný pod sklopným sedadlem, a nadzvedněte za sklápěcí pásek do pozice složení. Dávejte pozor na prsty.
Čištění a údržba
Před každým použitím nejprve překontrolujte funkčnost brzd.
Chraňte brzdné rukojeti před znečištěním.
Chodítko pravidelně čistěte běžnými saponátovými prostředky.
Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky (písky, drátěnky apod.) a agresivní chemikálie.
Sedátko nenamáčejte do vody, pouze otřete navlhčeným hadříkem a utřete do sucha.
Vyčištěné a suché části robotu sestavte dohromady, přívodní šňůru obtočte okolo a celý přístroj uskladněte na suchém místě, z dosahu malých dětí.
Technické parametry
Hmotnost chodítka: 7 kg
Nosnost - maximální zatížení: 100 kg
Nastavitelná výška rukojetí: do 86,5 – 98 cm
Sedátko - výška: 3 cm
Sedátko - šířka: 34 cm
Sedátko - hloubka: 31 cm
Sestavené chodítko pro chůzi - šířka: 58 cm
Složené chodítko pro uskladnění - šířka: 25 cm
Bezpečnostní upozornění:
- Při transportu dopravními prostředky nepoužívejte chodítko k sezení.
- Chodítko nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost.
- Při sestavování a skládání chodítka dávejte pozor na prsty, aby nedošlo k přiskřípnutí a úrazu
prstů.
- Pokud brzdy nebrzdí, zkontrolujte, zda není uvolněné brzdné lanko. Brzdné lanko lze doCZ -2-

táhnout pomocí seřizovacího šroubu. Seřizovací šroub je umístěný tam, kde je brzdné lanko
zapojené k brzdné rukojeti. Pokud je brzdné lanko poškozené, je nutné zajistit jeho výměnu.
V tomto případě nepoužívejte chodítko, dokud nebude brzdné lanko vyměněno a ověřena
funkčnost brzd.
- Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů, matic a jiného spojovacího materiálu použitého
na chodítku.
- Chodítko nepoužívejte na schodištích a nebezpečných šikmých plochách.
- Před usednutím na sedátko je vždy nutné nejprve uzamknout brzdy!
- Chodítko není určeno pro převážení osob (například sedících na sedátku).
- Dbejte na to, aby předměty umístěné v košíku neomezovali Váš výhled během chůze.
- Chodítko nijak neupravujte, neodborný zásah do konstrukce chodítka může mít vliv na jeho
bezpečné použití. Pro případ oprav kontaktujte servisní oddělení prodejce.
Upozornění:
Tento výrobek není zdravotnickou pomůckou.
„Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.“
Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická,
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s
národními předpisy uděleny pokuty.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů
podléhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností,
nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů,
nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
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