
NÁVOD K OBSLUZE
Čtyřkolové hliníkové chodítko
Kód výrobku: CARBON

1. Provedení
Skládací čtyřkolové chodítko se skládá z hliníkového rámu natřeného
barvou s metalickým leskem. Je vybaveno širokým polstrovaným
sedákem a měkkým opěradlem a košíkem. Je vybaveno výškově
nastavitelnými madly s anatomickými držáky na koncích a brzdami s
parkovacím blokováním. Chodítko je vybaveno úzkým koly o průměru
8’’.

Součásti chodítka:

a. madlo

b. brzda

c. fixační šroub

d. brzdová lanka

e. opěradlo

f. fixační kolík

g. příčník

h. závěs příčníku

i. košík
j. vrchní nastavování brzdy
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k. spodní nastavování brzdy

2. Použití

Čtyřkolové chodítko je pomůcka určená pro osoby se sníženou
pohyblivostí, které potřebují stabilní oporu a jištění při chůzi. Je
doporučováno také starším lidem jako pomůcka pro udržení
rovnováhy, zvýšení komfortu při pohybu a pro ochranu před pádem.
Používání chodítka má pozitivní vliv na návrat osob s pohybovými
problémy a problémy s vertikalizací k aktivitě. Zaručuje lepší stabilitu,
oporu a bezpečnost při chůzi.

3. Montáž a nastavení chodítka

Montáží díly:

A. Rám chodítka

B.1 Levá zadní noha

B.2 Pravá zadní noha

C.1 Levé madlo

C.2 Pravé madlo

D.1 Levá přední noha

D.2 Pravá přední noha

E. Fixační šrouby

F. Opěradlo
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Montáž

● Rozložte rám chodítka (A) tak, že rozevřete na plocho oba závěsy
příčníku (vyčnívající fixační prvky opěradla jsou vpředu na
rámu/chodítku).

● Vložte levou zadní nohu (B.1) do levého zadního otvoru rámu
stlačením fixačního kolíku (kolečko směřuje ven). Zafixujte kolík v
otvoru rámu (v rámu jsou dva otvory) podle požadované výšky
chodítka. Zajistěte nohu utažením fixačního šroubu (E).

● Levá zadní noha (B.1) je spojená brzdovým lankem s levým
madlem chodítka (C.1). Vložte levé madlo do levého otvoru rámu
a nastavte madlo do požadované výšky. Brzdové lanko veďte vně
a upevněte v plastové vodicí liště na rámu. Zajistěte madlo
utažením fixačního šroubu (E).

● Obdobně namontujte pravou zadní nohu (B.2) a pravé madlo (C.2)
a nezapomeňte utáhnout fixační šrouby (E).

● Vložte levou přední nohu (D.1) do levého předního otvoru rámu
stlačením fixačního kolíku. Zafixujte kolík v otvoru rámu (rám má
dva otvory) podle požadované výšky chodítka. Zajistěte nohu
utažením fixačního šroubu (E). Pozor, všechny čtyři nohy musí být
namontovány ve stejné výšce.

● Obdobně namontujte pravou přední nohu (D.2) a nezapomeňte
utáhnout fixační šrouby (E).

● Namontujte opěradlo (F) zacvaknutím obou fixačních kolíků.

Rozložení a složení chodítka

● Pokud chcete chodítko složit, zvedněte sedák a zatáhněte za
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příčník, který je pod košíkem, a pak složte rám chodítka.

● Pokud chcete chodítko rozložit, rozložte rám a zatlačte příčník,
který je pod košíkem, až se závěsy příčníku zcela rozevřou. Pak
sklopte sedák.

Funkce brzd

● Pokud chcete chodítko zastavit, přitáhněte páčku brzdy nahoru k
madlu a přidržte ji.

● Při stání nebo sezení na sedáku zajistěte brzdu parkovací zarážkou
zatažením za brzdovou páčku dolů.

● Pro uvolnění brzdy přitáhněte páčku brzdy nahoru.

Nastavení výšky madel

Pro nastavení výšky madel uvolněte fixační šrouby, které jsou na vnější
straně rámu, zvolte požadovanou výšku trubky a znovu utáhněte
fixační šrouby.

Pozor! Madla nastavte na stejnou výšku.

Nastavení brzd

Vrchní nastavování brzdy: Odšroubujte držák lanka, přitáhněte lanko
na požadovanou délku a zajistěte utažením fixačního šroubu.
Dolní nastavování brzdy: Uvolněte fixační šroub plochým klíčem,
tahem za černé brzdové lanko nastavte jeho napnutí a pak utáhněte
fixační šroub.

4. Technická specifikace

Šířka celkem 64 cm

Délka celkem 66,5/72 cm
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Šířka sedáku 45 cm

Výška celkem 77-95 cm

Výška sedáku od podložky 49,5/54,5 cm

Hmotnost 7,2 kg

Max. nosnost 100 kg

Max. nosnost košíku 5 kg

Barva rámu černá
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5. Upozornění a doporučení

Společnost Timago International Group nenese odpovědnost za
nesprávné používání chodítka, nedodržování bezpečnostních zásad a
používání, které je v rozporu s účelem.

6. Údržba
K čištění rámu používejte vlhký hadřík, rám pak důkladně osušte.
Nepoužívejte agresivní lešticí prostředky, neboť tím může dojít ke
zničení ochranných vrstev. Průběžně odstraňujte nečistoty z
pohyblivých součástí chodítka (závěsů, blokovacích šroubů, blokování).

7. Podmínky skladování a dopravy

Výrobek chraňte před přímým sluncem, vodou a vlhkostí.

8. Záruka

Na výrobek je poskytována záruka, jejíž podmínky jsou specifikovány v
záručním listu, který jste obdrželi. Pro případné uplatnění záruky si
ponechte doklad o koupi (účtenku nebo fakturu).

9. Označení
Referenční

číslo

Výrobce

Číslo šarže Datum výroby

Sériové číslo Zdravotnický prostředek

Pozor Seznamte se s návodem
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Výrobce provedl posouzení shody se základními
požadavky, které se týkají zdravotnických
prostředků.
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Celá nabídka je k dispozici u našich distributorů. Více informací na
www.timago.com
Děkujeme, že jste si vybrali Timago!
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POZNÁMKY:
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Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com
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I. vydání, datum aktualizace 10.09.2021
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