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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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Lüftenkullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Talimatlara uyulmalı ve özenle saklanmalıdır! Ürün başka kişiler tarafından 
kullanıldığı takdirde, kullanacak kişiler herhangi bir kullanımdan önce 
aşağıdaki talimatlardan haberdar edilmelidirler. 
1. Güvenlik uyarıları
♥ Cihazı ayarlamak ve uygun şekilde kullanmak için her zaman uzman

satıcınıza danışınız.
♥ Ürün dışarıda saklanmamalı, güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır

(Araba içerisinde güneşe maruz bırakmamaya dikkat edilmelidir!!).
♥ Aşırı sıcaklıklarda (yaklaşık 38°C veya 100°F üzerinde ya da 0°C veya

32°F altında) kullanılmamalıdır.
♥ Ürünü oluşturan parçaların tamamı (klipsler, borular, uçlar, saplar..)

düzenli olarak kontrol edilmelidir.
♥ Bütün eklemlerin sıkıca sıkıştırılmış olup olmadığını kontrol ediniz.
♥ Kullanım esnasında ürünü sağlamca tutunuz.
♥ Düşme anında, ürün üzerine düşmemek için ürünü bırakınız.
♥ Ağırlık dağılımınızın düzenli ve pozisyonunuzun sabit ve güvenli

olduğunu garantilemek için her daim yavaşça ve küçük adımlarla
ilerleyiniz.

♥ Kaygan zeminlerde (ıslak zemin, kar, buz..) ne de merdivenlerde
kullanılmamalıdır!!

♥ Öngörülen amacı dışında ürünü kullanmayınız: örneğin mobilyaları
kaldırmayınız veya yerini değiştirmeyiniz!!

♥ Etiket üzerinde veya kılavuzda belirtilen ağırlık kısıtlamalarına HER
ZAMAN uyunuz.

♥ Kullanmadan önce ürünün sabitliğini kontrol ediniz.
♥ Ürün modifiye edilmemelidir. İhtiyaç duyulduğunda, onarım için yalnızca
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orijinal parçaları kullanılmalıdır. Yalnızca ehil bir personel, ürünü tamir 
etmek için yetkilidir. 

♥ Ürün ucuna HİÇBİR ŞEY asmayınız. Bu, dengenizi kaybetmenize ve
düşmenize neden olabilir.

♥ Uzun süreli kullanılmadığı takdirde, bastonunuzu uzman satıcınıza
kontrol ettiriniz.

♥ Dengenizi kaybetmenize ve düşmenize neden olabilecek zemindeki
çukurlara, deformasyonlara ve ağaç koruma grillerine dikkat ediniz.

♥ Ucunun yıpranma derecesi kontrol edilmeli ve gerektiği takdirde
değiştirilmelidir.

2. Kurulum
Ürünün hizmete sunulması, yalnızca ehil bir personel tarafından
gerçekleştirilmelidir. Yanlış bir ayarlama, yanlış bir kullanıma ve kaza risklerine
yol açabilir. Bu sebeple, ehil personel tarafından ürünün her hastaya kişiye
özel olarak ayarlanması kaçınılmazdır. Emin olmadığınız bir konu hakkında
bilgi almak için satıcınız ile iletişime geçiniz.
Yükseklik ayarı: klipsi her iki tarafa başparmağınız ile bastırarak çıkarınız.
İç borusunu, ayarlama deliğine kadar kaydırınız ve klipsi kilitleyiniz. Klips,
boruların içinden geçmelidir. Kanedyen, 2 cm aralıklı 10 ayarlama seçeneği
olmak üzere, dış boru üzerinde 2 ayarlama deliğine ve iç boru üzerinde 5
ayarlama deliğine sahiptir.
Yürümek için, kanedyene yüklenin ve ilerleyiniz.
Düşmemek için yürüme esnasında bastonu vücudunuza yakın tutunuz.
3. Bakım
Ürün temiz ve kuru bir bez ile düzenli olarak temizlenmelidir.
Kirlenmemeleri için saplar, aşındırmayan krem temizleyici ile temizlenmelidir.
Gres sürülmemelidir, yağlandırılmamalıdır!! Düşme riski bulunmaktadır!!
Uçlar düzenli olarak kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir, satıcınıza sorunuz.
4. Malzemeler
Borular, anodize alüminyumdan, Evolution, Progess ve Tiki kanedyenlerin sapı
polipropilenden oluşmaktadır ve Advance kanedyen sapı esnek elastomer
kaplamadır.
5. Atık işlemleri
Bölgesel talimatlarınıza uygun olarak ürünü atık yerine bırakınız.
6. Teknik özellikler
Ürün, satın alma tarihinden itibaren üretim hatalarına karşı 24 ay garantilidir.
DIN-EN-12182, EN-ISO 11334-1, DIN-EN-ISO 10993-1 standartlarına
uygundur.  Biyouyumludur.




