
Návod k obsluze

Čtyřkolové chodítko Kód výrobku TGR-R RS
8812

1. Provedení

Čtyřkolové chodítko je vyrobeno z ocelového chromovaného rámu.
Je vybaveno pěnovými madly, držákem na kapačku, polstrovanou
loketní opěrkou s plynule nastavitelnou výškou, odnímatelným
sedátkem a otočnými koly s aretací. Sada obsahuje: rám chodítka s
koly, stabilizační horní rám, stabilizační dolní rám, loketní opěrku,
sedátko, zajišťovací klipy – 4 ks, motýlkové zajišťovací šrouby – 2 ks
Součásti chodítka:

a. madlo

b. loketní opěrka

c. zajišťovací klip

d. horní stabilizační rám

e. dolní stabilizační rám

f. montážní motýlkový šroub

g. sedátko

h. držák na kapačku



i. brzda

2. Použití

Chodítko je pomůcka, která je určena pro osoby se sníženou
pohyblivostí, které potřebují silnou podporu a jištění při
vertikalizaci a chůzi. Chodítko je určeno pro pacienty s různým
typem pohybových obtíží, s omezenou pohyblivostí a dysfunkcí
nebo oslabením dolních končetin. Je vhodné také pro seniory,
kterým pomáhá udržovat rovnováhu, zlepšuje komfort při pohybu a
zabraňuje pádu. Používání chodítka podporuje obnovení aktivity a
vertikalizaci osob s pohybovými obtížemi. Zajišťuje lepší stabilitu,
podporu a bezpečí při chůzi.

3. Montáž
Rozložení chodítka
● Postavte rám chodítka na podložku tak, aby dolní stabilizační

rám byl na vnější straně. Pak nasaďte horní stabilizační rám do
montážních otvorů v přední části rámu a fixujte ho
montážními šrouby.

● Nasaďte loketní opěrku do montážních otvorů rámu chodítka a
zajistěte ji zajišťovacími klipy v požadované výšce.

● Sedátko, určené ke krátkému odpočinku, namontujte na dolní
část rámu. Při chození s chodítkem zavěste sedátko na vnější
části rámu.

● Případnou kapačku fixujte v montážním otvoru na přední části
rámu chodítka.

Funkce brzd

Pozor! Při používání sedátka chodítko bezpodmínečně zabrzďte
všemi brzdami.

Nastavení výšky loketní opěrky



Výšku nastavte v takové výšce, aby uživatel chodítka stál tak rovně,
jak mu to dovoluje zdravotní stav, s rameny v uvolněné poloze lokty
na opěrce. Není vhodné se opírat o chodítko celou váhou těla.
Výšku loketní opěrky nastavíte tak, že vytáhnete zajišťovací klip,
který je na vnější straně rámu, pak nastavíte požadovanou výšku a
nasaďíte zpět zajišťovací klip.

4. Technická specifikace

Šířka celkem 63 cm

Hloubka celkem 76 cm

Rozměry sedátka 56 cm x 20 cm

Výška sedátka nad podložkou 54 cm

Nastavení výšky loketní opěrky 101-124 cm

Hmotnost 10,8 kg

Max. nosnost 100 kg

5. Poznámky a doporučení

Společnost Timago International Group nenese odpovědnost za
nesprávné používání výrobku, nedodržování bezpečnostních
zásad a používání, které není v souladu s účelem.

6. Údržba

● Rám chodítka očistěte vlhkým hadříkem a pak ho důkladně
osušte.

● Nepoužívejte silné lešticí prostředky, neboť tím může dojít k
poškození ochranných nátěrů.

● Průběžně odstraňujte zašpinění pohyblivých dílů chodítka
(závěsů, zajišťovacích šroubů, zajišťovacích prvků).

7. Údaje týkající se záruky



Na všechny výrobky, které dodává naše společnost, se vztahuje
záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který jste
obdrželi v okamžiku jejich zakoupení. Současně bychom vás rádi
upozornili, že při případné reklamaci je nutné předložit doklad
o prodeji (fakturu nebo paragon), proto si jej uschovejte.

8. Označení

Referenční číslo Výrobce

Číslo šarže Datum výroby

Sériové číslo Zdravotnický prostředek

Pozor Seznamte se s návodem

Výrobce provedl posouzení shody se základními
požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.

Úplná nabídka je dostupná u našich distributorů.
Více informací je na : www.timago.com
Děkujeme že jste si vybrali Timago!
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