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        Evolution Advance        Progress I Progress II  Tiki Turquoise-Purple: 200 510
          200 *** 20 *9**              201 7**  200 7** Tiki Orange-blue: 200 520

Désignation
Designation
Bezeichnung

Hauteur poignée
Height handle/floor

Griffhöhe

Angle poignée
Support angle

Winkel der Armauflagefläche

Réglage poignée
Adjustable Handle

Verstellung des Griffs

Largeur 
Cuff width

Breite der Armschalen 

Longueur poignée 
Handle length

Grifflänge

Poignée 
Handle

Griff 

Advance

76 - 101 cm 28 °

-

11 cm
10 cm

¤ 3.5 cm 0.52 kg

140 kg

Evolution 130 kg

Progres I 
22 - 29 cm

150 kg

Progres II 150 kg

Tiki 55 - 77 cm 20° 11 - 21 cm 7 cm ¤ 3.2 cm 0.33 kg 100 kg

920115

920117
Indicateur d’usure / Wear indicator / Verschleißanzeiger
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♥ Esés esetében: engedjük el, ügyeljünk arra, hogy ne essünk rá a
termékre!

♥ Mindig lassan, kis léptékkel haladjunk előre a súly megfelelő elosztása
és az egyensúly megtartása miatt.

♥ Ne használjuk esős vagy jeges, csúszós felszínen illetve lépcsőn(hó,
jég, víz…)!

♥ Terméket CSAK a rendeltetésének megfelelően használjuk: ne
használjuk emelőnek vagy bútor szállítására!

♥ Mindig tartsuk be a maximális súlyhatárt!
♥ A termék kinyitása vagy összeszerelése után mindig bizonyosodjunk

meg a termék megfelelő stabilitásáról.
♥ Ne akasszunk semmit sem a termékre.
♥ Semmilyen átalakítás sem szükséges a terméken. Csak eredeti

alkatrészeket használjon a törött vagy meghibásodott részek cseréjére,
melyet szakértővel végeztessen el.

♥ Ha sokáig nem használja a terméket, akkor használat előtt ellenőrizze
a terméket.

♥ Legyen óvatos mikor használja: vigyázzon a lyukakra és a burkolat
egyenetlenségeire.

2. Üzembe helyezés
Vigyázat!
Csak szakember állíthatja be a terméket és mutathatja meg a helyes
használatát. Nem megfelelő használat vagy beállítás sérülést okozhat.
A terméket mindig egyénileg, a beteg igényeinek megfelelően kell beállítani.
Kérje az eladó vagy szakember segítségét a termék használatával
kapcsolatban, győződjön meg arról, hogy minden egyértelmű a termék
használatával kapcsolatban.
Magasság beállítása
a. Vegye ki a bepattintható fémcsapot, húzza le a csövet a kívánt magasság
eléréséig.
b. Helyezze be a bepattintható fémcsapot az Ön magasságának megfelelő
lyukba.
Figyelem! A fémcsapnak át kell mennie a külső és a belső csövön egyaránt a
megfelelő rögzítés biztosítása érdekében. Használat előtt mindig győződjön
meg a fémcsap megfelelő rögzítéséről.
A termék magassága 10 féleképpen  állítható bepattintható fémcsap
segítségével.
3. Tisztítás
A terméket rendszeresen tisztítsuk száraz tiszta anyaggal. A markolat
tisztításához karcmentes folyékony tisztítószer ajánlott a szennyeződés
elkerülése érdekében. Sose használjon olajos szereket, sérülésveszélyt
okozhat!
A botvéggumikat rendszeresen kell cserélni és ellenőrizni.
4. Anyaga
Anyaga dúralumínium, polipropilén markolattal.
5. Hulladék
A terméktől való megszabadulás esetén tartsuk be a helyi hulladékkezelési
szabályokat.
6. Műszaki leírás
Markolatmagasság: 75-99 cm tartományban állítható, 10 féleképpen.
A termék biokompatibilis. Szabvány: DIN-EN-12182, EN-ISO 11334-1, DIN-
EN-ISO 10993-1

Kérjük figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat mielőtt
használná a terméket.

1. Biztonsági figyelmeztetések MAGYAR
♥ Mindig kérje az orvosa vagy az eladó segítségét a megfelelő beállítások

és a termék használatával kapcsolatban.
♥ Tilos a termék szabadban tárolása, ne hagyja a terméket a napon

(Vigyázat: ne hagyja a terméket a kocsiban, magas külső hőmérséklet
♥ esetében)!
♥ Ne használja extrém időjárási körülmények esetében (38°C felett vagy

0° C alatt)!
♥ Használat előtt mindig ellenőrizze a terméket (csavarok rögzítése, váz,

markolat, stb…)!
♥ A markolatot mindig erősen, megfelelően fogjuk használat közben!




