Omezená záruka
Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupce / zákazníka (nebo dodavatel non spotřebitele, který nemá kupovat nebo prodávat). Altimate Medical, Inc., zaručuje, že
EasyStand a Zing produkty na vady materiálu a zpracování, jak je uvedeno níže.
•
•
•
•

Ocelové zárubně - 5 roků záruka
Hydraulické pohony - záruka 2 roky
Gas Spring - záruka 2 roky
Čalouněné prvky, plastové podložky, pryžové díly, lakované povrchy, ložiska a ostatní součásti, jež nejsou specificky uvedeny výše - 90 den záruční

Záruka na součásti opčních lift Electric je následující:
•
•
•

Pohon & Hand přívěskem - záruka 2 roky
Control Box a baterie - 90 dní
Nabíječka - 90 dní

Záruční doba začíná běžet na původní datum odeslání od Altimate Medical. Jakýkoliv výrobek prokazatelně Altimate Medical uspokojení vadný a během záruční doby, musí být
opraven nebo vyměněn dle volby Altimate Medical.
ALTIMATE MEDICAL jedinou povinností a váš výhradní nápravou podle této záruky budou omezeny na tuto opravu a / nebo výměna. Tato záruka nezahrnuje žádné pracovní
náklady vzniklé při montáži náhradních dílů. Dopravné do závodu jsou na úkor spotřebitele prodávajícímu. Poplatky za dopravné return bude předplacené by Altimate Medical.
Pro záruční servis, obraťte se na autorizovaného dodavatele, od kterého jste výrobek zakoupili Altimate Medical. V případě, že neobdrží uspokojivé záruční servis, psát přímo do
Altimate Medical na níže uvedené adrese. Nevracejte produkty do našeho závodu bez předchozího povolení.
OMEZENÍ A VYLOUČENÍ: Výše uvedená záruka se nevztahuje na sériových číslovaných výrobků v případě, že sériové číslo bylo odstraněno nebo poškozeno. Produkty, které
podléhají nedbalosti, zneužívání, zneužitím, nesprávným používáním, nesprávnou údržbou, nesprávným skladováním nebo škody nad rámec Altimate Medical kontrolu nejsou kryty
touto zárukou, a že hodnocení bude výhradně určena Altimate Medical. Výrobky modifikované bez písemného souhlasu Altimate Medical (včetně, ale bez omezení, modifikace
pomocí neautorizovaných částí nebo příloh), které nejsou kryty touto zárukou. Záruka se nevztahuje na závady vyplývající z běžného opotřebení nebo nedodržení pokynů. Záruka
bude neplatná, pokud díly nebyly vyrobeny podle Altimate Medical nebo jejich částí, které nesplňují původní specifikace zařízení se přidávají do výrobku Altimate Medical.
PŘEDCHOZÍ ZÁRUKA PŘEDSTAVUJE VÝHRADNÍ A nahrazuje všechny ostatní výslovné záruky. ALTIMATE MEDICAL NEBUDE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ následné nebo
náhodné ŠKODY.
Altimate Medical uskutečňuje politiku stálého zlepšování svých produktů a vyhrazuje si právo měnit vlastnosti, specifikace a ceny bez předchozího upozornění. Zkontrolujte, zda se
Altimate Medical nejnovější informace.

Otázky životního prostředí

Po dobu životnosti výrobku:
• Recyklovat v souladu s recyklační symbol vaší země.
•Recyklovat všechny kovové části.
• Plastové díly je třeba zlikvidovat nebo recyklovat v souladu se směrnicí ve vaší zemi.
• Vyžádejte si od svého lokálního managementu likvidaci a recyklaci centrum pro místní předpisy.
• Návrat hydraulický pohon nebo tlumicí válec (pouze Electric) na Altimate Medical, Inc.

262 West 1st St.
Morton, MN 56270 USA
Bezplatná linka: + 1-800.342.8968 nebo + 1-507.697.6393
Fax zdarma: 877.342.8968 nebo 507.697.6900
email: info@easystand.com
easystand.com

Zástupce dozorového úřadu v EU
Authorized EU Representative

Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels Německo
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Stojící technologie by měly být použity pouze pod vedením lékaře s doporučeními pro stojící protokol programu a nějaké zdravotní opatření. Stojící programy by měly být sledovány
ošetřující terapeut. Altimate Medical uskutečňuje politiku stálého zlepšování svých produktů a vyhrazuje si právo měnit vlastnosti, specifikace a ceny bez předchozího upozornění.
Zkontrolujte, zda se Altimate Medical nejnovější informace.
FORM MANAEVM 032521 Rev A Copyright © 2021 Altimate Medical, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v U.S.A.

Návod k použití Manuál

pro produktové řady EasyStand a Zing

Ujistěte se, že tato příručka zůstane s jednotkou po celou dobu.

SYMBOL LEGEND
UPOZORNĚNÍ / VAROVÁNÍ / POZOR

Typ BF použitých dílů

SN

TEPLOTA

DATUM VÝROBY

PINCHPOINT

VIZ NÁVOD K POUŽITÍ

VLHKOST

ATMOSFÉRICKÝ TLAK

VÝROBCE

Výrobní číslo

CONFORMITÈ

POUZE PŘEDPIS

Pouze předpis

Odpad z elektrických a elektronických zařízení se nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Musí
být shromažďován odděleně, a musí být zlikvidován podle místních předpisů. Obraťte se na svého autorizovaného zástupce pro informaci o vyřazení vašeho zařízení.

CERTIFIKAČNÍ ŠTÍTKY / UNIKÁTNÍ IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK ZAŘÍZENÍ

Sériové číslo
Unikátní identifikátor
Číslo položky
Popis položky

datum nákupu

Sériový #

Poradce při potížích
Můj nižší délka noha je příliš krátká pro Stander..
Obracení a vyměnit spodních desek zleva doprava.
Evolv Large: Nahradit velké noha držáků s medium nohy závorkách.
Jedním z ramen na mém zásobníku je kratší než ta druhá, je to pravda?
Ano, je navržen tak, můžete se nejprve seřadí delší rameno, pak kratší rameno.
Právě jsme obdrželi naši Bantam a na zásobníku je rychlý pin zabezpečit zásobník na svém místě, ale jsou tam dva šrouby připevněné na obou stranách. Mám Předpokládám použití
šroubů zajistěte zásobník na svém místě?
Šrouby a matice se používají jako hloubka zásobník vedení. Můžete je přesunout do některého z otvorů na rameni nastavovacího zásobník v závislosti na osoby používající přístroj.
Pro použití odebrat ze zásobníku, poloze zásobník se správnou hloubku a znovu do otvoru nejblíže k zásobníku nahoru. Tím se zastaví ramena do správné hloubky, takže je snazší a
rychlejší při nasazování zásobníku. Zabezpečit zásobník, jsou tam dva rychlé kolíky spojené s kabely na obou stranách jednotky. Zkontrolujte, zda obě strany, aby se ujistil, oba jsou
zde. Někdy, v lodní dopravě, budou pohybovat, takže na první pohled jen jedna strana je viditelná.
My EasyStand nepůjde do úplného stoje:
Od června 2011 (pouze ruční hydraulické čerpadlo) Tento EasyStand je vybaven bezpečnostním prvkem, aby se zabránilo přes dráhu zvedání / následující mechanismus ramene
v případě, že je úhel zpět nesprávně nastaveným překračovat doporučené úhel. Jednotka nedosáhne plné postavení, pokud je úhel zpět je upraveno v zeleném rozsahu u sedícího
posi- Tion. Podívejte se na stranu 41 pro správné pokyny.
Můj EasyStand nepustí správně ze stojící do sedící polohy:
• Zkuste tlačit rukojeť zpět do různých poloh; netlačte rukojeť čerpadla zpět tvrdě do jedné poloze.
• Hmotnost na sedadle je potřebný pro jednotku k sestupu řádně; v případě, že jednotka je neobsazena nebo uživatel se naklání dopředu a ne dost hmotnost je distribuován na sedadle, vyvíjet tlak rukou na zadní sedadlo, zatímco tlačí zpět na rukojeti čerpadla.
• Ujistěte se, že úhel zpět je správně nastaveno, je-li úhel zpět příliš daleko dopředu nebo dozadu jednotky nemusí sestupují správně. Nastavte úhel zpět k 90 stupňů tak, že se uvolní
správně.
Můj hydraulické nefunguje hladce, není unikající olej ale působí v rozporu:
S jednotkou neobsazeného, čerpadlo to až do stálé. Jakmile je sedadlo ve stoje, čerpadlo 12 až 15 další tahy krvácet všechen vzduch ven a cirkuluje tekutina. Vytáhnout zpět na
rukojeti čerpadla k návratu sedadla do vsedě, jeden může vyvíjet tlak s rukou na zadní sedadlo, zatímco tlačí zpět na rukojeti čerpadla. Ve většině případů pročištění hydraulické čerpadlo eliminuje nekonzistentní provoz.
Můj Evolv sedadlo nepůjde celou cestu dolů do vsedě:
Podívejte se pozorně na čtyřech hlavních rámových šroubů, které upevňují přední konec pro back-end. Nejčastěji čerpadlo nepravidelného tvaru konzol pro upevnění nejsou správně
zabezpečeny. Jsou umístěny nad rámem šrouby s exponovanou otvorem, kde šrouby by měly projít. Tento úhel / zvyšuje čerpadlo a nedovolí, aby se přístroj přejít do úplného vsedě.
Vyjměte hlavní šrouby a ujistěte se, že jdou přes oba přední rám, zadní rám a čerpadla pro montáž na stěnu.
Evolv Pow’r Up Lift:
Ujistěte se, že jsou všechny kabely úplně usazena v přihrádce baterie. Průchodka kroužek na kordy, aby to velmi těsné fit. Odpojte šňůry a zapojte je zpět dovnitř, tvrdě.
Evolv s Swing-pryč:
Odstraňte rychle kolík a jednoduše zvednout límec na protější straně minulého rámu a vyklopí.
Stín zásobník není ve vodorovné poloze:
Pokud Stín zásobník se naklání dopředu nebo dozadu, nastavení úhlu zad. V případě, že zásobník se naklání zprava doleva, nastavte stavěcí šroub na nosném ramenu na úrovni
nosného ramene.
Jak používat rotující sedadla:
Tlačit na páku pod sedadlem a otáčet správné židle nebo doleva o 90 °, nebo, dokud nezapadne do své polohy. Převod na sedadlo a tlačit na páku odemknout a otočit do přední
polohy.
Jak mohu zjistit, zda mám Evolv Medium nebo Large / XT:
Změřte sedadlo. Zepředu dozadu: XT / velká je 22” ; Medium 18”
Jak mohu objednat náhradní díly:
Obraťte se na místního prodejce lékařské vybavení a mají sériové číslo připraven. V případě, že místní dealer lékařské vybavení je známo, zavolej Altimate Medical zákaznický servis, (800) 342-8968, a mají sériové číslo připraven.
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Údržba
Tato část se vztahuje na všechny osoby, které by mohly mít interakci s vybavením včetně ošetřovatelů, pečovatelů a servisní personál.
Je nutné kontrolovat vaše Altimate Medical Stálý výrobek alespoň jednou týdně, aby bylo zajištěno, že je v bezpečném provozním stavu. Úpravy Altimate Medical Stálý produktů, které
jsou uvedeny v návodu k přípravku pro použití manuálu mohou být provedeny provozovatelem podle pokynů k použití. Poté, co je provedena úprava, budou kontrolovat Altimate Medical
Stálý zboží s cílem zajistit veškerý hardware a nastavitelné komponenty jsou řádně zajištěny podle návodu k použití. Výměna opotřebovaných dílů, velkých úprav, nebo jiných důležitých
oprav by měly být řešeny prostřednictvím autorizovaného dodavatele nebo servisní středisko. Altimate Medical, Inc., by měly být použity pouze schválené náhradní díly k zajištění bezpečnosti a výkon.
• Zkontrolujte Altimate Zdravotnické Stálý produkty alespoň jednou týdně, aby zajistily všechny matice, šrouby a nastavitelné části jsou utaženy bezpečně, pokud tak neučiníte, může
mít za následek díly odpadávat, který může způsobit udušení pro děti.

Cleaning/Sanitizing
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pouze rutinní čištění, žádná jiná údržba je nutná pacientem.
Udržujte přístroj v čistotě a chrání ji před hadříkem, prachem a přímým slunečním světlem
Přístroj čistěte jemným neabrazivním dezinfekčním prostředkem nebo vodou a mýdlem.
Nepoužívejte bělidla nebo jiné čisticí prostředky bělící založené na EasyStand.
Dezinfekční ubrousky jsou bezpečné pro použití na kovových a neporézní povrchy.
Použijte vlhkou houbou s jemným mýdlem nebo jemným neabrazivním dezinfekčním prostředkem.
Spot čisté neopren s jemným mýdlem a vodou.
Neoprenové kryty mohou být odstraněny a ručně se promyje vodou. Air vysušte kryty. Vždy buďte opatrní při demontáži a výměně krytů.
Nesušte čisté nějaké čalounění položky.
V případě, že EasyStand je používán s jedním uživatelem, čištění jednotky měsíčně nebo podle potřeby.
V případě, že EasyStand je používán ve více uživatelském prostředí, je třeba jednotku čistit po každém použití.

Uretan povrstvených textilií (Dartex nebo generický ekvivalent)
•
•
•
•
•

Doporučená čištění a dezinfekce pokyny musí být vždy, když je to možné, aby nedošlo k poškození membrány, PU, která by mohla vést k předčasnému poškození krytu.
Pro povrchové znečištění použijte jednorázový otřít a teplý roztok neutrálního čisticího prostředku. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
Dezinfikovat za použití 0,1% roztoku chlornanu sodného (1000 ppm chloru), silnější Bělicí roztoky nedoporučuje.
Důkladně vypláchnout veškeré zbývající čisticí roztok se zředí vodou a suché tkaniny před dalším použitím nebo skladováním.
Nežehlit.

latex Information
•

Všechny součásti zařízení nejsou vyrobeny z latexu, a to ze se přírodního latexu a může být umístěn přímo na kůži.

Hydraulický pohon Údržba

• “Počáteční vloupání době přibližně 50 až 100 úplných cyklů je normální, že se hydraulické jednotky. Velmi těsně zapadá jeho spojované části dává každé čerpadlo vlastní pauzu-in
„cítit“ a
podpis zvuk, signalizováno pištění nebo méně než hladké mrtvice.”
• V případě, že čerpadlo netěsní olej nebo špatně drží se obraťte na místní EasyStand dodavatele pro případnou výměnu.
• “Nevyvíjejte nadměrnou sílu na rukojeti čerpadla nebo pomocí rukojeti čerpadla přesunout Altimate Medical Stálý produkt. Mohlo by dojít k poškození rukojetí čerpadla
a / nebo čerpací mechanismus a bude zrušena platnost záruky.”
• “údržba uživatel není vyžadováno nebo doporučeno na hydraulické čerpadlo. Nikdy mazivem pro domácnost olej, tuk, nebo podobný výrobek k jakékoliv části jednotky. některé com
liber může reagovat s těsnění použité při výrobě tohoto produktu. To může vést k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky.”
• Nepřekračujte jmenovité hmotnostní limit.
• “V případě, že EasyStand byla dodána a vystaven teplotě nižší než 41F (5c), musí být hydraulická jednotka ohřát na teplotu místnosti před použitím. Nedodržení tohoto kroku
Může dojít k poškození přístroje a učinit jej nefunkčním.”
• Po dosažení stálé poloze, čerpadlo může usadit zpět tah, to je normální.
• Není vždy nutné tlačit na čerpací rukojeť celou cestu zpět na nižší místo. Zkuste tlačit rukojeť zpět do různých poloh, pokud je obtížné snížit sedadlo.
• Pokud je přístroj ve stoje a neobsazená, je třeba vyvíjet tlak na sedadle jednotky, zatímco tlačí na rukojeti čerpadla záda.

Propláchnutí hydraulického ovládacího zařízení

Hydraulické čerpadlo na EasyStand má vysokou pravděpodobnost získání vzduchu, zachyceného ve vnitřním fungování jednotky. To je obvykle způsobeno manipulací in-transit a je
zcela nor mal. Prosím, následujte jednoduché kroky níže, jak ruční hydraulické systémy mohou nikdy fungovat správně, pokud není zachycen vzduch správně očištěn. Jednotka musí
být při pokojové mimořádně tepelně tohoto postupu.
1. Čerpadlo rukojeť, dokud nebude dosaženo plného prodloužení.
2. Nyní pokračujte pomalu čerpání rukojeť po dobu dalších 10 úderů. To bude řádně očistit systém.

Re-Use
• Předtím, než se produkt může být re-prodány nebo znovu používán jiným spotřebitele Výrobek musí být kontrolovány, čištěny / dezinfikovány specializovanými prodejci
lékařského vybavení. Veškeré opotřebované díly nebo součásti, které vykazují známky degradace materiálu musí být vyměněny. Prodejce zdravotnických zařízení bude určení
v případě, že výrobek není vhodný, aby re-prodány nebo znovu použít. Upozornění: očekávaná životnost stálým produktů Altimate Medical je považován za 5 let za normálních
podmínek použití.
Poznámka: To se může lišit v závislosti na četnosti používání.

Serious Incidents
• Je-li vážný incident mělo dojít v souvislosti s vaší stojící zařízení nahlaste incident Altimate Medical. Pokud nejste schopni hlásit Altimate Medical přímo, můžete nahlásit
svému lékařské prodejce zařízení, které pak bude hlásit incident Altimate Medical. Nahlaste také incident příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se právě nacházíte.
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Introduction
Gratulujeme vám k zakoupení vertikalizačního zařízení Altimate Medical. Produkty Altimate Medical jaou navrženy s ohledem na vaše potřeby.
Popis vertikalizačního zařízení Altimate Medical
Vertikalizační zařízení Altimate Medical jsou určeny pro jednotlivce, kteří jsou schopni samostatných přesunů nebo s podporou pečovatele a /
nebo zdvihacím zařízením. Je to užitečný nástroj pro rehabilitaci, vhodný pro použití doma, ve škole i práci. EasyStandstavěcí rámy podporují
uživatele z pozice sedu až do stoje. Zing stojící rámy podporují uživatele z různých pozic až do stoje. Rozmanité možnosti, jako je opora a
výběr mezi ručním a eletrickým zdvihem (je-li k dispozici) mohou být přidány k usnadnění individuálních potřeb.
Indications for Use
Zing
Zing Portable Velikost 1 je určen pro uživatele do hmotnosti až 36 liber. (16 kg), a až do 36” (91 cm) na výšku.
Zing Velikost 1 je určen pro uživatele do hmotnosti až 70 lbs. (32 kg) a v rozsahu výšky až na 44” (112 cm).
Zing Velikost 2 je určen pro uživatele vážící až 154 liber. (70 kg) a do výšky 40 “-60” (102 až 152 cm).
EasyStand
Bantam XS je určen pro většinu jedinců do hmotnosti až 50 liber. (23 kg) a rozmezí výšky 28 „-40“ (71 až 102 cm).
Bantam S je určen pro většinu jedinců do hmotnosti až 100 lbs. (45 kg) a rozmezí výšky 36 „-54“ (91 až 137 cm).
Bantam M je určen pro většinu jedinců o hmotnosti až do 200 liber. (90 kg) a rozmezí výšky 4’-5’6” (122-168 cm)
Evolv M je určen pro většinu jedinců o hmotnosti až do 200 liber. (90 kg) a rozmezí výšky 4’-5’6” (122 až 168 cm).
Evolv L je určen pro většinu jedinců o hmotnosti až do 280 liber. (127 kg) a rozmezí výšky 5’-6’2” (152 až 188 cm).
Evolv XT je určen pro většinu jedinců o hmotnosti až do 350 liber. (159 kg) a rozmezí výšky 6 ‘-’ 10” (183-209 cm).
Glider M je určen pro většinu jedinců o hmotnosti až do 200 liber. (90 kg) a ve rozmezí výšky 4’-5’6” (122 až 168 cm).
Glider L je určen pro většinu jedinců o hmotnosti až do 280 liber. (127 kg) a rozmezí výšky 5’-6’2” (152 až 188 cm).
StrapStand je určen pro většinu jedinců o hmotnosti až do 350 liber. (159 kg) a rozmezí výšky 5’-6’5” (152 až 195 cm).
Vertikalizační zařízení Altimate Medical mohou využívat i klienti s dětskou mozkovou obrnou, spina bifida, svalovou dystrofií, poraněním míchy,
traumatickým poraněním mozku a dalšími tělesnými postiženími a nemocemi.
Intended Use
Zing Line of Products
Výrobky Zing mají manuální nebo elektricky ovládaný plochý povrch (elektrická varianta pouze u Zing velikost 2), který může být nastaven z
pronační nebo supinační polohy až po zvýšení tolerance do svislé stojící polohy.
Řada produktů Bantam
Řada výrobků EasyStand Bantam má manuální zdvih, který je určen na pomoc jednotlivcům, kteří mají potíže se vstáváním ze sedu do stoje.
Linie Bantam má také ruční nebo elektricky ovládaný plochý povrch (je-li vybaveý), které lze nastavit do různých poloh pro zvýšení tolerance
ve svislé stojící poloze.
Produkty Evolv, Glider & Strapstand
Výrobky EasyStand Evolv, Glider a StrapStand jsou určeny na pomoc jednotlivcům, kteří mají potíže vstát ze sedu do stoje.
Základní funkce a výbava
Zařízení má sloužit jako motiv a podpůrnou strukturou bezpečně držet a přechod pro koncové uživatele od sedícího nebo lehu do poloh, které
se může pohybovat od vleže na zádech na stálé; s rozsahy nastavitelné podpůrné povrchy, aby bylo přiměřeně a ergonomicky přizpůsobit
zamýšlený rozsah uživatelů, a to bez nežádoucího pohybu v systému.
Tato příručka je nedílnou součástí vašeho systému stojaté a je třeba číst a důkladně kýmkoliv, který bude přístroj používat. Tím
bude zajištěno, Altimate Zdravotní Stálé produkty jsou používány v nejprospěšnější způsobem.
Je nutné kontrolovat svůj přístroj alespoň jednou týdně, aby bylo zajištěno, že je v bezpečném provozním stavu. Úpravy, které jsou uvedeny
v tomto návodu k použití manuálu mohou být provedeny provozovatelem podle pokynů k použití. Poté, co je provedena úprava, zkontrolujte,
zda produkt veškerý hardware a nastavitelné komponenty jsou řádně zajištěny podle návodu k použití. Výměna opotřebovaných dílů, velkých
úprav, nebo jiných důležitých oprav by měly být řešeny prostřednictvím autorizovaného dodavatele nebo servisní středisko. Altimate Medical,
Inc., by měly být použity pouze schválené náhradní díly k zajištění bezpečnosti a výkon.
Altimate Medical Stálé produkty musí být předepsána kvalifikovaným lékařem nebo povolání / fyzioterapeuta. Nepoužívejte bez
porady s lékařem a přijímání protokol pro stálý program. V opačném případě se poraďte s kvalifikovaným lékařem před použitím
zařízení by mohlo vést ke zdravotním problémům. Altimate Medical Stojící Výrobky musí být používán s kvalifikovaným dospělé
ošetřujícího současnosti. By měl nějaké problémy vznikají, které nelze vyřešit pomocí přečtení této příručky, obraťte se na svého
místního dodavatele nebo volejte Altimate Medical, Inc., při teplotě + 1-800-342-8968 nebo + 1-507-697-6393.
kontraindikace
Stojící ložisko / hmotnost nesmí být možnost z následujících důvodů:
V případě, že uživatel má vážné kontraktury nebo řadu otázek pohybových
V případě, že uživatel má těžkou osteoporózou nebo křehký onemocnění kostí
Pokud má uživatel posturální ortostatické hypotenze
Pokud má uživatel vykloubil klouby

1

Zapadají vodicí StrapStand- čitelný všechny pokyny před zahájením jakékoliv úpravy důkladně.
1. Aby použil StrapStand umístěte vozík co nejblíže k kolenní
podložky. Kolečka na StrapStand by měl být uzamčen.

1

2. Pozice nohy do nohy deskách. Nastavte kolenní výšku podložky tak kolena jsou soustředěny do kolen. S vozík zamčené,
klouzat dopředu na sedadlo tak, aby kolena navázat kontakt s
kolenním polštářkem.
3. Zavěste popruh na jedné ze zvedacích ramen a přinese na
druhou stranu kolem těla. Pak připojit řemínek na druhé zvedací
rameno.
4. Po připojení popruh zvedacích ramen, nastavit polohu háčku.
Popruh lze nastavit podle různých velikostí jedinců. To se bude
lišit v závislosti na velikosti popruh a obvod jednotlivce.

2

5. Upravte umístění popruhu pod hýždě tak, že horní okraj popruhu je mírně pod čárou. Zasuňte jej na místo, jak je ukázáno.
6. Částečně zvednout uživatele čerpáním rukojeť pohonu
směrem k uživateli v tahu popruhu. V tomto okamžiku a v
případě potřeby přemístit na popruh. Pokračovat, dokud uživatel
je ve stoje. Uživatele invalidního vozíku musí zůstat na svém
místě a je k dispozici, takže uživatel může vrátit do sedu.

3

5

Upozornění: Nikdy nastavit popruh zatímco ve stoje.

5

6

Průvodce měření-Zing velikost 1 a Zing Velikost 2
Před zahájením jakékoliv úpravy důkladně přečíst všechny pokyny.

Centrování HIP (A):

Uživatele hip třeba střed v souladu s otočným bodem stander
zajištění řádného vyrovnání kyčle při použití únos, upravit podpůrné složky nahoru nebo dolů na základě polohy kyčle.

B
C
A

Patkou Výška (B):

Změřte vzdálenost od kyčle uživatele do spodní části nohy.

Kolen výška (C):

Změřte vzdálenost od kyčle uživatele do středu kolena.
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Průvodce měření-Evolv Medium, Large a XT - Glider Medium a Large
Před zahájením jakékoliv úpravy důkladně přečíst všechny pokyny.

Opatření

1. Před přenosem do Evolv, opatření pro přibližnou (A) hloubky
sedáku a sedačky k nastavení (B) spodní desku.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G) Evolv

(G) Glider

(H)

(I)

Pozor: Tyto úpravy jsou pouze být provedeny, pokud je
přístroj neobsazena.

Seat Hloubka

2. Pomocí výše uvedeného měření (A) pro nastavení hloubky
sedu na stander, opatření z přední sedadla dozadu. Pro
nastavení hloubky sedacího polštáře, uvolnit knoflík pod sedadlem (C). Stlačit tlačítko snap na nastavovací trubku, zatímco posunutím dozadu (D). Nastavení hloubky sedáku, až se
dosáhne správné měření podmínek. Utáhnout knoflík (C) po
úpravě.
Pozor: tyto úpravy jsou pouze mají být provedeny v poloze
vsedě.

Back Angle

3. Po dosažení požadované hloubky sedadla, otáčením kolečka
pro nastavení úhlu zpět (E), aby se (F), indikátor úhlu sedadlo /
záda je v zelené oblasti před stání.
Poznámka: Opakujte kroky 2 a 3 pro každé nastavení barev.

Noha Talíře-Evolv

4. Použijte (B) měření pro nastavení výšky nožní desku. Uvolněte (G) západkové úchyty na nohy deskách nastavit výšku a
plantární / dorsi. Utáhnout západkové úchyty po position- ing.
Kolena by měla být o něco nižší, než je bok (H).

Noha Talíře-Glider

5. Použijte (B) měření pro nastavení výšky nožní desku.
Uvolněte (G) knoflíky na noze desek nastavit výšku. Tight- en
knoflíků po polohování. Kolena by měla být o něco nižší, než je
bok (H).

polohování

5.Polohování 5. Pozice boky uživatele se tak blízko, jak je to
možné (i) Evolv kyčelního kloubu. Pro určení správné polohy
Evolv pouze dva prsty by měly být vloženy mezi přední sedadla
a zadní straně kolena (J).

(J) Evolv

Knee Pad-Evolv

6. Upravte (K) kolenní podložku tak, aby se pohodlně vejde do
kolena.

Knee Pad-Glider

(K) Evolv

6. Slide do kolen (J) a zajistit lýtkové popruhy pod koleny.

Zkontrolujte, zda váš stojící rám pravidelně, aby zajistily, že je v bezpečném pro-
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(K) Glider

Bezpečnostní opatření
• “Prosím přečtěte si pozorně všechny bezpečnostní informace a návod k obsluze před použitím. Volejte Altimate Medical na + 1-800-342-8968 nebo + 1-507-697-6393 s případnými dotazy nebo
dodatečné informace.”
• “Altimate Medical Stálý Produkty by neměly být používány bez předchozí konzultace s kvalifikovaným lékařem. V opačném případě se poraďte s kvalifikovaným lékařem před
použitím tohoto zařízení
by mohlo vést k vážným zdravotním problémům. Doporučujeme dobrý stojící program bude stanovena a pod dohledem kvalifikovaného, registrované fyzioterapeutka.”
•

Altimate Medical Products Standing by měl být vždy používán s kvalifikovaným dospělé ošetřujícího současnosti. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru v zařízení.

•

Altimate Medical Stálé produkty by měly být kontrolovány často, aby zajistily, že všechny matice, šrouby a nastavitelné části jsou utaženy bezpečně.

• Nedělají úpravy Altimate Medical stálých produktů, zatímco uživatel stojí v zařízení. Výjimka: Pokud byla volba vleže objednal pro Zing Portable velikosti 1 naleznete na straně 7,
Zing velikost 1, Zing velikost 2 najdete na straně 14 a Bantam produktové řadě najdete na straně 23. Změna polohy musí být provedena, nebo pod dohledem kvalifikovaný pečovatel
nebo zdravotníkem.
•

Žádné díly opravitelné. Neopravujte toto zařízení během používání.

• “Je nutné kontrolovat vaše Altimate Medical Stálý výrobek alespoň jednou týdně, aby bylo zajištěno, že je v bezpečném provozním stavu. Věnovat zvláštní pozornost pro volné
kování. Li
Váš přístroj je vybaven volitelným Electric volby prosím inspekci elektrické kabely pro jakékoliv opotřebení a zajistit, že jsou správně připojeny. Výměna opotřebovaných dílů,
Hlavní úpravy, nebo jiné významné opravy by měly být řešeny prostřednictvím autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. Pouze Altimate Medical, Inc. schválené náhradní díly
by měly být použity k zajištění bezpečnosti a výkon.”
• “Pokud váš Altimate Medical Stálý Produkt je používán v domácím prostředí, prosím zkontrolujte svůj přístroj před každým použitím zajistit, že k žádnému poškození nebo
neočekávané
opotřebení na jednotku, která může být způsobena neúmyslně domácích zvířat, škůdci nebo děti.”
•

Nikdy přemístit podnožky, zatímco uživatel v stoje. Poraďte se se svým terapeutem nebo lékařem pro řádné nohy umístění a úhlu.

• “Nikdy povýšit nohy nebo nastavte opěradlo do předního náklonu pomocí následujícího nastavení ramene. Pouze možnost vleže (Bantam to jen) může být použit povýšit opěrku
nohou
se současným naklonění opěradla.”
•

Zajistí nezbytnou podporu a možnosti zarovnání jsou v poloze před umístěním uživatele do stoje.

•

Očekávaná životnost Altimate Medical stálých produktů se považuje za 5 let za normálních podmínek použití. Poznámka: To se může lišit v závislosti na četnosti používání.

•

Pacient je určen provozovatel při použití v domácím prostředí zdravotní péče.

•

IPokud je třeba přesunout EasyStand Bantam z jedné místnosti do druhé, jakýkoliv povrch, který je součástí nosné konstrukce (a je vhodný), jako je opěradlo mohou být použity.

• “Pokud je třeba přesunout EasyStand Evolv nebo Glider stojící rám z jedné místnosti do druhé, jakýkoliv povrch, který je součástí nosné konstrukce (a je vhodný), jako je
například
opěradlo nebo může být použit / přední sloup zásobník.”
• EasyStand Bantam, EasyStand Evolv, EasyStand Glider, Zing Portable velikost 1 a Zing Velikost 2 splňují příslušné požadavky normy EN 12182: 2012 (test standard). Zing Size
1 splňují použitelné požadavky EN12182: 1999 (test standard) pro pevnost, odolnost a stabilitu při převrácení.
•

Prosím kontakt Altimate Medical, Inc., pro příslušnou klinických údajů, literatury, sílu a informace o trvanlivosti a výsledky testů jsou použitelné.

•

To se nedoporučuje pro přepravu jednotky s uživatelem ve stoje.

•

Extrémní pohyby bočně nebo zepředu dozadu, může způsobit, že přístroj ke špičce.

•

Doporučuje se zařízení ukládat na normální úrovni pokojová teplota a vlhkost.

• “Altimate Medical Stálé produkty jsou speciálně navrženy pro použití s Altimate Zdravotnické příslušenství a doplňků. Není-li uvedeno jinak, příslušenství a doplňků
od jiných výrobců nebyly testovány Altimate Medical a nejsou vhodné pro použití s Altimate Medical stálých produktů.”
•

Produktu Úpravy se nedoporučuje, a bude zrušena platnost záruky.

•

EasyStand Evolv, Bantam a Zing Velikost 2 s volitelným elektrický výtah splňuje požadavky normy IEC 60601-1 a 60601-1-2. *

• “Zámek kolo na mobilní možnosti je, aby přístroj na svém místě během přenosu nebo stojí v klidu a není určen k použití jako dynamické brzdy zastavit na válcování
mobilní jednotka.”
POZOR: JE TŘEBA DBÁT PŘI PROVOZU TOHOTO ZAŘÍZENÍ KOLEM ZAŘÍZENÍ, ABY SE ZABRÁNILO VZÁJEMNÉ INTERFERENCI. POTENCIÁL ELEKTROMAGNETICKÉ NEBO JINÉ RUŠENÍ BY MOHLO DOJÍT K TOMU, NEBO K JINÝM ZAŘÍZENÍM. POKUSIT SE MINIMALIZOVAT TUTO INTERFERENCI TÍM, ŽE POMOCÍ
JINÉHO ZAŘÍZENÍ V SOUVISLOSTI S TÍMTO PŘÍSTROJEM. *
VAROVÁNÍ: NEPROVÁDĚJTE ŽÁDNOU ÚDRŽBU NEBO SERVIS, POKUD JE PŘÍSTROJ V PROVOZU.
POZOR: HLAVNÍ KONEKTOR NAPÁJENÍ SE POUŽÍVÁ JAKO PRIMÁRNÍ PROSTŘEDEK ODPOJENÍ PŘI NABÍJENÍ. ZAJISTIT HLAVNÍ UZÁVĚR JE PŘÍSTUPNÁ,
KDYŽ TOTO ZAŘÍZENÍ JE V REŽIMU NABÍJENÍ / PROVOZ. *
POZOR: NENAVÍJEJTE NAPÁJENÍ / NABÍJEČKA KABEL KOLEM KRKU. ZAMOTANÉ KABELY MOHOU ZPŮSOBIT UŠKRCENÍ. *
VAROVÁNÍ: PROSÍM KONTAKT ALTIMATE MEDICAL OKAMŽITĚ, POKUD BUDETE DODRŽOVAT VEŠKERÉ ZMĚNY VE VÝKONNOSTI TOHOTO ZAŘÍZENÍ.
VAROVÁNÍ: CHRAŇTE ZAŘÍZENÍ Z VYTÁPĚNÉ PLOCHY NEBO TEPLO VYCHÁZEJÍCÍ Z KRBU, SÁLAVÉ TEPLEJŠÍ ATD.
POZOR: CHRAŇTE ZAŘÍZENÍ PŘED VLHKOSTÍ POCHÁZEJÍCÍ Z NEBULIZÉRU NEBO PARNÍHO KOTLÍKU.
VAROVÁNÍ: TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH DĚTÍ (S VÝJIMKOU PACIENTA), DOMÁCÍ ZVÍŘATA A ŠKŮDCŮM.
Upozornění: EasyStand je vyroben z materiálů, které nepodporují hoření za normálních podmínek. S ohledem na bezpečnost pacienta a přítomných zaměstnanců,
neumožňují nepořádek nebo nečistoty, které mají být skladovány nebo se hromadí na nebo kolem zařízení.
Pozor: Toto zařízení je navržen tak, aby celou řadu uživatelů; Proto je jednotka má různé nastavovací štěrbiny a díry. Vyhněte se umístění prstů nebo jiných částí těla
v některé z těchto oblastí.
Upozornění: Stejně jako u měkkého vybavení, kouření nebo kolem výrobku nebo vystavovat ji přímým zdrojem zapálení, například topných těles nebo požáru se
nedoporučuje.
Pozor: Při používání tohoto zařízení má různé pohyblivé části, seznamte se s jednotkou a vyhněte se rukama nebo prsty okolí některé z těchto oblastí.
Pozor: poradit, kolemjdoucí vyhýbat jednotky během používání.
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Technické specifikace
•
Pokud se uživatel nesplňuje níže uvedené specifikace a nebyl správně instalován kvalifikovaným terapeutem nebo lékař, Altimate Medical, Inc., nedoporučuje používat naše postavení produktů.
		

Specifikace zing:

Zing Přenosná velikost 1- je navržena tak, aby vyhovovala většině jedinců až 36 “(91 cm) a až 36 liber. (16 kg).
Celkové rozměry zing přenosné velikosti 1 (přibližné):
Rozměry: 32 “x38.5” x33.5 “(815 x 980 x 850 mm)
Hmotnost: 21 lbs (9 kg)
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 57 lbs. (25 kg)
- maximální šířka je 38,5 “(980 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 45 “(1150 mm)
- maximální délka, zatímco jednotka je v poloze vleže je 38 “(970 mm)
Velikost Zing 1- je navržen tak, aby pojal většinu jedinců do 44 “(112 cm) a až 70 liber. (32 kg)
Celkové rozměry zing velikosti 1 (přibližné):
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečné pracovní zatížení je přibližně 134 liber. (60 kg)
- maximální šířka je 22 “(560 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 52 “(1330 mm)
- maximální délka, zatímco jednotka je v poloze vleže je 48 “(1240 mm)
Velikost Zing 2- je navržen tak, aby pojal většinu jednotlivců až 40 “-60” (102-152cm) a až 154 liber. (70 kg)
Celkové rozměry zingové velikosti 2 (přibližné):
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 299 liber. (136 kg)
- maximální šířka je 28,75 “(730 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 71 “(1803 mm)
- maximální délka, zatímco jednotka je v poloze vleže je 72 “(1829 mm)
Pro podrobnější specifikace naleznete na našich webových stránkách ZingStanders.com

EasyStal Specifikace:

Bantam (extra malý) - je navržen tak, aby vyhovoval většině jedinců od 28 “-40” (71-102cm) a až 50 lbs. (23 kg)
Bantam (malý) - je navržen tak, aby vyhovoval většině jednotlivců z 36 “-54” (91-137cm) a až 100 liber. (45 kg)
Celkové rozměry Bantam Extra Malé / malé (přibližné):
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 160 liber. (73 kg) (extra malé)
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 210 liber. (95 kg) (malé)
- maximální šířka je 30 “(762 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 65 ° C (165 cm)
- maximální délka, zatímco jednotka je v poloze vleže je 64 “(162 cm)
Bantam střední- je navržen tak, aby vyhovoval většině jednotlivců od 4’0-5’6 “(122-168 cm) a až 200 liber. (91 kg)
Celkové rozměry Bantamového média (přibližné):
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 325 liber. (147 kg)
- maximální šířka je 24 “(39 cm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 39 “(99 cm)
- maximální délka, zatímco jednotka je v poloze vleže je 48 “(122cm)
Evolvové médium - je navrženo tak, aby pojal většinu jedinců ze 4’0 “-5’6” (122-168 cm) a až 200 liber. (90 kg)
Celkové rozměry evolvenčního média (přibližné):
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 353 liber. (160 kg)
- maximální šířka je 31 “(810 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 76 “(193cm)
- maximální délka, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 57 “(1450 mm)
Vyvolává velký - je navržen tak, aby pojal většinu jedinců z 5’0 “-6’2” (152-188 cm) a až 280 liber. (127 kg)
Celkové rozměry vyvolaného velkého (přibližné):
-- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 433 liber. (197 kg)
- maximální šířka je 31 “(810 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 79 “(201 cm)
- The maximum length while unit is in standing position is 57” (1450 mm)
Evolv XT - je navržen tak, aby vyhovoval většině jednotlivců od 6’0 “-6’10” (183-209 cm) a až 350 liber. (159 kg)
Celkové rozměry Evolv XT (přibližné):
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 520 liber. (236 kg)
- maximální šířka je 31 “(810 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 83 “(211cm)
- maximální délka, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 57 “(1450 mm)
Glider Medium - je navržen tak, aby vyhovoval většině jednotlivců od 4’0 “-5’6” (122-168cm) a až 200 liber. (90 kg)
Celkové rozměry gliderového média (přibližné):
- - Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 405 liber. (184 kg)
- maximální šířka je 40 ° C (1040 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 76 “(193cm)
- maximální délka, zatímco jednotka je ve stojaté poloze je 54 “(1390 mm)
Glider velký - je navržen tak, aby pojal většinu jedinců z 5’0 “-6’2” (152-188cm) a až 280 liber. (127 kg)
Celkové rozměry kluzáku Velké (přibližné):
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 485 liber. (220 kg)
- maximální šířka je 40 ° C (1040 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 79 “(201 cm)
- maximální délka, zatímco jednotka je ve stojaté poloze je 54 “(1390 mm)
Střelec - je navržen tak, aby vyhovoval většině jedinců z 5’0 “-6’5” (152-195 cm) a až 350 liber. (159 kg)
Celkové rozměry stropstandu (přibližné):
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 495 liber. (224 kg)
- maximální šířka je 33 “(850 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 64 “(1630 mm)
- maximální délka, zatímco jednotka je ve stojaté poloze je 40 ° C (1040 mm)
Pro podrobnější specifikace navštivte naše webové stránky EasyStand.com
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Průvodce měření-Bantam středně přečtěte všechny pokyny před zahájením jakékoliv úpravy důkladně.
Opatření

Před přenosem do média liliputky, opatření pro přibližné hloubky
sedadla. Změřte ze zadní části kolena dozadu (A). Změřte sedadlo do nastavení stupačky měřením ze spodní části nohy za
kolenem, na spodní straně léčit (B).
Pokud bylo nařízeno možnost vleže, ujistěte se, že ovladač je
v poloze „Sit-to-Stand“ před nastavením hloubky sedadla (C).
Sedadlo by měla být snížena, aby vsedě pro nejjednodušší
nastavení.

A

B

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

Seat Hloubka

Pomocí měření (A) pro nastavení hloubky sedu na stander, měří
z přední sedadla dozadu.
Pro nastavení hloubky sedacího polštáře, uvolnit knoflík pod
sedadlem (D). Jednou rukou podporující zadní (pokud je ve
výbavě) stlačit tlačítko pružiny na vnější levé straně sedlové
trubky pod sedadlem (E). Použití zadní jako páka, přesunout
hloubky sedadla do požadované polohy, a upozorňuje, barvu.
Utáhnout knoflík bezpečně (D).
Být jisti, že mají jednu ruku podporovat zpětné montáži (F).
Uvolněte knoflík na následující rameno (G). Jednou rukou
podporovat zpětné montáži je otočit šedou pístu páku ve středu
knoflíku plně otevřené (H). Potom pokračujte uvolnit knoflík,
dokud neucítíte odpor. NEPOKRAČUJTE otočit proti směru
hodinových ručiček. Nutit knoflík minulé doraz může dojít k
poškození mechanismu.
Upozornění: Ujistěte se, že má jednu ruku na podporu zadní
montáž, obracející šedou plunžru páky způsobí zpětné
montáži volně pohybovat.
Používání záda jako páku, nastavte následující rameno tak, aby
se barva hloubka sedáku obtisk shoduje s barvou na následujícím ramena v okénku. Uvolněte uzavřít šedou pístu páku, aby
se vrátil na blokovací píst v upínací šroub. Možná budete muset
částečně utáhněte a mírně posunout zpět sestavu, aby pojistný
kolík, aby se zapojily do polohy „domácí“. Dotáhněte bezpečně.

Back Angle

(M)

Po dosažení požadované hloubky sedadla, otáčením nastavení
úhlu zpět (I) tak, aby sedadlo / záda v požadovaném úhlu.

noha desky

Použijte (B) měření pro nastavení výšky nožní desku. Uvolněte
západkové úchyty (J) na zadním desky pro nastavení výšky a s
rohatkovými rukojeti (J) na zadním desky pro nastavení výšky
a plantární / dorsi. Utáhnout západkové úchyty po polohování.
Kolena by měla být o něco nižší, než je bok s nohou spočívající
na sedadle.

Chrániče kolen

Umístěte boky uživatele pokud možno co nejblíže k kyčelního
kloubu Stander v (K). Umístěte kolen přes kolena, a nenechávat více než prst prostor mezi zadní straně kolena a sedla (L).
Dotáhnout kolena bezpečně (M).
Zkontrolujte, zda váš stojící rám pravidelně, aby zajistily, že je v bezpečném pro-
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Průvodce měření-Bantam Extra Malé a drobných detailů si přečtěte všechny pokyny pečlivě
před zahájením jakékoliv úpravy.

noha desky

Změřte vzdálenost od spodní části nohy do spodní části nohy za
kolenem. (A)
A

Předtím, než je dítě v Stander, povolte svorky (neodstraňujte)
na nohy deskách a přizpůsobit výšku, která byla naměřena pro
nožní desky a výšky sedáku. (A) Utáhněte securly.
Pozor: Nepoužívejte nastavení hloubky sedáku, když je dítě
v jednotce.

A

Pozor: Ujistěte se, že barvy na sedlové trubce a po utkání
ramene.
Změřte vzdálenost od zadní části kolen k zadní části hýždí. (B)
B

Odstraňte stín zásobník a přivést sedadlo až pod mírným úhlem.
(B)

B

k nastavení hloubky sedáku použijte následující kroky. Použijte
měření B z přední sedadla na zadní sedadla. (B)
1. Uvolněte knoflíky na sedlové trubce a následující ramenem.
Neodšroubovávejte knoflíky všechny cesty Při nastavování
sedadla. (C)

C

C

Liliputka Velmi malé následující rameno (zadní úhel) úpravy
jsou umístěny nad pojistný šroub. Tyto úpravy úhlu zpět přejít od
zeleně (největší) na modrou (nejmenší). (C)
Liliputka Malá následující rameno (zadní úhel) úpravy jsou
umístěny pod pojistný šroub. Tyto úpravy úhlu zpět přejít z
modré (nejmenší) do zeleně (největší). (C)

D

2. Úprava na kratší nastavení: Nastavte následující rameno
(úhel zadní) nejprve stlačením tlačítka pružiny a pohybuje
ne více než dvěma otvory najednou směrem k modré nastavení. (F)
3. Nastavte sedlovou trubku (hloubka sedadla) jednu díru v
čase. Pokračujte v tomto pořadí, dokud nedosáhnete požadované nastavení a barvy na sedlovou trubku a po utkání rameno,
směrem k modré nastavení. (D)

E

4. Úprava na delší nastavení: Úprava sedlové trubky
(hloubky sedacího polštáře) nejprve stlačením tlačítka
pružiny a pohybuje se pouze jeden otvor najednou. (D)
5. Nastavte následující rameno (úhel zadní) ne více než dvěma
otvory najednou. Pokračujte v tomto pořadí, dokud nedosáhnete
požadované nastavení a barvy na sedlovou trubku a po zápase
paže. (E)
Poznámka: Pro snadnější úpravu budete muset mírně zvednout
sedadlo jako nastavitelná hloubka sedáku je vyrobena.
Utáhněte hloubky sedu a po rameno bezpečně knoflíky, když
Zkontrolujte, zda váš stojící rám pravidelně, aby zajistily, že je v bezpečném projste dosáhli požadované polohy.
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Technické Specifications- (pokr.)
• Pokud byla jednotka vystavena teplotě nižší než 41F (5c), se musí přístroj zahřát na provozní teplotu před použitím. V případě, že jednotka byla v horkém prostředí nebo na
místech vystavených přímému slunečnímu záření, abyste zjistili, zda jsou všechny díly jsou pohodlné a bezpečné kontaktu před povolením používání pacientem. Plánujte dopředu a
může trvat až 12 hodin pro zařízení aklimatizovat pokud byl skladován nebo vystaveny extrémním teplotám.
Elán velikost 1, Zing Velikost 2, Bantam Extra Small, Bantam Small, Evolv Produktová řada a Glider Produktová řada
Operační podmínky
Skladování / přeprava
95˚F
35˚C
41˚F
5˚C

90%
at 86˚F
(30˚C)
20%

14˚F
-10˚C

700 hPa

Zing Portable Size 1
Operační podmínky
90%

20%

15%

158˚F
70˚C

1060 hPa
-13˚F
-25˚C

700 hPa

Bantam Medium
Operační podmínky

1060 hPa

700 hPa

90%

15%

1060 hPa

700 hPa

Skladování / přeprava

104˚F
40˚C
41˚F
5˚C

90%

Skladování / přeprava

104˚F
40˚C
41˚F
5˚C

122˚F
50˚C

1060 hPa

90%

15%

158˚F
70˚C

1060 hPa

700 hPa

-13˚F
-25˚C

•

Tyto Altimate Medical Stálé produkty mohou být použity v maximální výšce 9,842.52 stop (3000 metrů).

•

Toto zařízení produkuje méně než 60 dB hlučnost při provozu.

90%

10%

1060 hPa

700 hPa

• Očekávaná životnost z Altimate Medical Stálý Produkt je považován za 5 let za normálních podmínek použití. Poznámka: To se může lišit v závislosti na četnosti používání.
Některé součásti, jako jsou baterie nebo čalounění může být nutné častější výměnu v závislosti na individuálním používání.
• Pokud musíte dopravit Altimate Medical stálý produkt ve vozidle, zajistěte jednotku, takže to není pohybovat. Po přepravě budou kontrolovat Altimate Medical Stálý zboží s cílem
zajistit spoje pevně dotaženy a všechny možnosti jsou zajištěny.
•

Stálé zařízení je určeno pro použití v interiéru na pouhých rovných plochách. Udržet kolečka uzamčené během používání.

•

Doporučuje se zařízení ukládat na normální úrovni pokojová teplota a vlhkost.

• Žádný uživatel opravitelné díly do elektrického pohonu systému a jeho součástí. Výměna baterie a instrukce jejich jsou určeny pro odborníky nebo pouze servisní personál.
Neoprávněné služeb nebo nahrazení nedostatečně vyškolený personál by mohlo vést k ohrožení.
• Biologická snášenlivost a Prohlášení alergen: Materiály použité v konstrukci výrobků Altimate Medical je uvedeno, že se jako inertní a nealergenní jak je to možné,
se největší důraz na zdravotní přínos pro nejširší okruh uživatelů. Uživatelé, kteří mají známé citlivost na některých materiálů se může dotázat na konkrétní informace o
konkrétních složek. Obecně platí, že materiály, které mohou kontaktovat uživatele polyurethanové potažené tkaniny; polyesterová pleteniny; ABS, polypropylen, a Nylon
plastické hmoty; a polyesteru nátěr na bázi suché nanesené. Naše výrobky jsou bez latexu a RoHS naplánovat nebezpečné látky.
• Ruční ovládání, čalounění předměty a zásobník, pokud ano vybavené všichni Type BF používaných částí.
“Varování: Nepoužívejte vnější zařízení podmínek v oblasti životního prostředí uvedených v technické specifikaci. Obsluha zařízení mimo určený pro životní prostředí
Podmínky povede k riziku.”
		

Klasifikace
•

Typ ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída II ME Zařízení při nabíjení a vnitřně napájen.

•

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem (typ aplikovaných dílů): Type BF používaných částí.

•

Stupeň ochrany proti vniknutí vody nebo pevných částic: IP21.

•

Režim provozu: Duty Cycle 5% Max, 1min ON / OFF 19min.

•

Způsob (y) sterilizace nebo dezinfekce: Není určeno ke sterilizaci nebo dezinfikovat.

IP21

• Stupeň ochrany zařízení proti přístupu k nebezpečným částem s testovacím prstem (12 mm průměr. X délka 80 mm) a stupeň ochrany proti vniknutí pevných cizích těles o
průměru ≥12.5mm.

Informace o baterii (Electric Lift Option Only)
Bantam Medium

Značka: TiMotion
Model TBB6
Uzavřené olověné Gel
24 VDC x 5 Ah
Počáteční proud (Charge Draw): <1.25A

Elán Velikost 2, Bantam Extra Small / Malé Evolv Medium / Large / XT a Glider Medium / Large
Značka: LINAK
Model: CB8A
Uzavřené olověné Gel
24 VDC x 2.9A
Počáteční proud (Charge Draw): žádná data
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Úprava a využití-Zing přenosný čitelný všechny pokyny před zahájením jakékoliv úpravy důkladně.
POZOR: Zásobníky by neměly být zatíženy větší než 10 liber. (4,5 kg). Pozor při polohování stožár s některým

rozvinutí

Spread tři nohy a polohy, jak je znázorněno. Zamknout středový mechanismus zatlačením na něj zámek
Pozor: Dejte si pozor na místa skřípnutí mezi rukojetí a zadní nohy.

Snap Pin

Změna z vleže do Náchylné

Uvolněte knoflík a stiskněte tlačítko pružiny na trubku, aby se odstranily zásobník vleže montáž. Pro použití na břiše zásobníku,
stiskněte tlačítko pružiny, vložka náchylná zásobníku sestavy, do požadované polohy a dotáhnout knoflík bezpečně.

poloze vleže na

leže

Uvolněte knoflíky na spodní části nohy
desky. Otáčet o 180 stupňů, jak je
znázorněno. Utáhněte knoflík bezpečně.
Opakujte kroky pro druhou nohu na
vložku.

Vaničky Supinovaný

Výška
Pro nastavení na zádech výšky zásobníku, uvolněný
knoflík na zadní straně přístroje a sady do požadované
polohy. Utáhněte knoflík bezpečně.
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Hloubka
K nastavení hloubky na zádech zásobníku, uvolnit knoflík
pod stolem, nastavit do požadované polohy. Utáhněte knoflík

Electric Lift Option

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost
“Altimate Medical Stojící Výrobky jsou určeny k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel Altimate
Zdravotní Stojící Výrobky by měly zajistit, aby byl používán v takovém prostředí.”
UPOZORNĚNÍ: Přenosné a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení (včetně periferních zařízení, jako jsou anténní kabely a
externích antén), by měly být použity ne blíže než 30 cm (12 palců) na kterékoliv části stojícího zařízení včetně kabelů stanovených výrobcem. V opačném případě degradace výkonu tohoto zařízení by mohlo dojít.
Itest odolnosti

“Dodržování
Úroveň”

“IEC 60601
Level Test”

“provedli RF
IEC 61000-4-6”

“vyzařované RF
IEC 61000-4-3”

“Bezdotykových pole
splněny minimální
požadavek
Sekce 8.10
IEC 60101-1-2”

“Elán Size 2. Bantam
Extra Malé Bantam
Malé, Evolv Produktová
řada
a Glider Produktová řada
3V
0,15 MHz - 80 MHz
6 V v ISM i amatérských
rozhlasové pásma mezi
0,
15 MHz a 80 MHz
80% AM při 1 kHz
Bantam Medium

“Elán Velikost 2. Bantam
Extra
Malé, Bantam malý,
Evolv Produktová řada a
Glider Produktová řada
3V
0,15 MHz - 80 MHz
6 V v ISM i amatérských
rozhlasové pásma mezi 0,
15 MHz a 80 MHz
80% AM při 1 kHz
Bantam Medium

“Elán Size 2. Bantam
Extra Malé Bantam
Malé, Evolv Product
Linka a Glider
Výrobní linka
10 V / m
80 MHz do 2,7 GHz
Bantam Medium
3V/m
80 MHz do 2,7 GHz”

“Elán Size 2. Bantam
Extra Malé Bantam
Malé, Evolv Product
Linka a Glider Product
Čára
10 V / m
80 MHz do 2,7 GHz
Bantam Medium
3 V / m”

Elektromagnetické prostředí - Pokyny
“Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení by mělo
být
používat blíže k jakékoli části EasyStand Glider, včetně
kabely, než je doporučená vzdálenost vypočtená
z rovnice platné pro frekvenci vysílače.
Doporučená separační vzdálenost
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P 80 MHz do 800 MHz”
“d = 2,3 √P800 MHz do 2,5 GHz-Zing Velikost 2. liliputky Velmi
malé,
Bantam Small, Evolv Produktová řada a Glider Produktová řada
d = 2,3 √P800 MHz do 2,7 GHz-liliputka Medium
Kde P je maximální výstupní výkon vysílače
ve wattech (W) podle údajů výrobce vysílače a d je
doporučená vzdálenost v metrech (m).
Intenzita pole z pevných rádiových vysílačů, jak se určí
elektromagnetické průzkumu místaa, by měla být menší než
dodržení
Hladina v každém frekvenčním rozmezí.b
Interference mohou nastat v blízkosti zařízení označeného
následující symbol:”

“Poznámka 1: Při 80 MHz a 800 MHz, platí vyšší frekvenční rozsah.
Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem od struktur,
objektů a lidí.”
“Silné pole z pevných vysílačů, například základnových stanic radiových (mobilních / bezdrátových) telefonů a pozemních mobilních radiostanic,
amatérské rádio, AM
a FM rozhlasové vysílání a televizní vysílání, nelze s přesností teoreticky předpovídat. Pro posouzení elektromagnetického prostředí vzhledem k
pevným
Vysokofrekvenčních vysílačů je třeba zvážit provedení elektromagnetického průzkumu lokality. Pokud je naměřená intenzita pole v místě, ve kterém
Altimate Medical
Stálé produkty jsou používány převyšuje nad příslušnou hranici RF shody, měla by být Altimate Medical Stálý Product pozorována
ověření normální provoz. Pokud je pozorována abnormální výkon, mohou být nezbytná další opatření, jako je například přeorientovávání nebo
přemístění Altimate
a

“Doporučené odstupy mezi
přenosné a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení a Altimate Medical Products Stálé”
Altimate Medical Stálé výrobky jsou určeny pro použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou kontrolovány vyzařované rušení RF. Zákazník nebo
uživatel může pomoci Altimate Medical Stálý zboží zabránit elektromagnetickému rušení dodržováním minimální vzdálenosti mezi přenosným a mobilním
RF komunikačním zařízením (vysílače) a Altimate Zdravotní Stálé produkty, jak je doporučeno níže, podle maximálního výstupního výkonu komunikačního
zařízení ,

“Jmenovitý maximální výstupní
výkon vysílače W”
W

Vzdálenost podle frekvence vysílače
m

150 kHz to 80 MHz
d = 1.2 √P

80 MHz to 800 MHz
d = 1.2 √P

800 MHz to 2.5 GHz
d = 2.3 √P

.12
.23
.12
0.01
.38
.73
.38
0.1
1.2
2.3
1.2
1
3.8
7.3
3.8
10
12
23
12
100
“U vysílače jmenovitým maximálním výstupním výkonem uvedené výše, na doporučenou vzdálenost v metrech (m) lze odhadnout pomocí
rovnice použitelné pro frekvenci vysílače, kde P je jmenovitý výkon maximální výkon vysílače ve wattech (W) podle
výrobce vysílače.”
Poznámka 1: Při 80 MHz a 800 MHz, platí vyšší frekvenční rozsah.
“Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem od struktur, objektů,
a lidé.”
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Electric Lift Option

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetické vyzařování
Altimate Medical Stojící Výrobky jsou určeny k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel Altimate Medical stálých
přípravky by měly zajistit, aby byl používán v takovém prostředí..
Dodržování

Emisní test
RF emise CISPR 11

Skupina 1

RF emise CISPR 11

třída B

“emise harmonických
IEC 61000-3-2”

třída A

“kolísání napětí /
emise blikání
IEC 61000-3-3”

splňuje

Elektromagnetické prostředí - Pokyny
“Altimate Medical Products Stálé využívá vysokofrekvenční
energii pouze pro své vnitřní funkce. Proto jsou jeho RF emise
jsou velmi nízké a neměly by způsobit jakoukoliv interferenci v
blízkém elektronickém
Altimate Medical Products Standing je vhodný pro použití ve
všech zařízeních včetně domácností a zařízení přímo připojen k
veřejné nízkonapěťové napájecí net práci, která napájí budovy
určené k bydlení.

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost
Altimate Medical Stojící Výrobky jsou určeny k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel Altimate Medical stálých
přípravky by měly zajistit, aby byl používán v takovém prostředí.
test odolnosti

“IEC 60601
Level Test”

Level Compliance
“Elán Velikost 2. Bantam Extra
Malé, Bantam malý, Evolv
Produktová řada a Glider
Výrobní linka
± kontakt 8 kV
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV vzduch
Bantam Medium
± kontakt 8 kV
± 15 kV vzduch”

“Podlahy by měly být dřevěné, betonové nebo z keramických
dlaždic. Jsou-li podlahy pokryty syntetickým materiálem, měla
by relativní vlhkost
být alespoň 30%.”

“± 2 kV pro napájení
přívody
± 1 kV pro vstup /
výstup
čáry”

“± 2 kV pro napájení
přívody
± 1 kV pro vstup / výstup
čáry”

Mains power quality should be that of a typical commercial or
hospital environment.

“příval
IEC 61000-4-5”

“± 1 kV (y) na potrubí
(y)
± 2 kV (S) k zemi”

“± 1 kV (y) na potrubí (y)
± 2 kV (S) k zemi”

Kvalita zdroje napájení by měla být na úrovni typického
komerčního nebo nemocničního prostředí.

“Poklesy napětí, krátká
přerušení a
napětí variace
Napájecí vstup
čáry
IEC 61000-4-11”

“Elán Velikost 2. Bantam
Extra
Malé, Bantam malý, Evolv
Produktová řada a Glider
Výrobní linka
0% UT; 0,5 cyklus při 0 ° C,
45 °, 90 °, 135 °, 180 °,
225 °, 270 ° a 315 °
0% UT; 1 cyklus
70% UT; 25 a 30
cykly
0% UT; 250 a 300
cykly
Bantam Medium
<5% UT
(> 95% pokles v UT)
pro 0,5 cyklu
40% UT
(60% pokles v UT) po
dobu 5
cykly
70% UT
(30% pokles v UT)
ve 25 cyklech
<5% UT
(> 95% pokles v UT) po

“Elán Velikost 2. Bantam Extra Small,
Bantam Small, Evolv Produktová řada a
Glider Produktová řada
0% UT; 0,5 cyklus při 0 °, 45 °, 90 °,
135 °, 180 °, 225 °, 270 ° a 315 °
0% UT; 1 cyklus
70% UT; 25 a 30 cyklů
0% UT; 250 a 300 cyklů
Bantam Medium
<5% UT
(> 95% pokles v UT)
pro 0,5 cyklu
40% UT
(60% pokles v UT) na 5 cyklů
70% UT
(30% pokles v UT)
ve 25 cyklech
<5% UT
(> 95% pokles v UT) po dobu 5 sekund”

Kvalita zdroje napájení by měla být na úrovni typického
komerčního nebo nemocničního prostředí. V případě, že uživatel
Altimate Medical stálých produkce vyžaduje kontinuální provoz
během výpadků síťového napájení, doporučuje se, aby Altimate
Medical Products Stálé být napájen z nepřerušitelného napájení
nebo z baterie.

“elektrostatický
Výboj (ESD)
IEC 61000-4-2”

“elektrická Fast
Přechodné / burst
IEC 61000-4-4”

“Elán Velikost 2. Bantam
Extra
Malé, Bantam malý, Evolv
Produktová řada a Glider
Výrobní linka
± kontakt 8 kV
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,
± 15 kV vzduch
Bantam Medium
± kontakt 8 kV

“Elán Velikost 2. Bantam
Extra
Malý / malá, Evolv je, a
kluzáku
30 A / m
50 Hz nebo 60 Hz
Bantam Medium
30 A / m”
POZNÁMKA: UT je střídavý síťové napětí před použitím zkušební úrovně.

“frekvence napájení
(50/60 Hz), magnetické
pole
IEC 61000-4-8”
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Elektromagnetické prostředí - Pokyny

“Elán Size 2. Bantam
Extra Small / Malé
Evolv je a kluzáku
30 A / m
50 Hz a 60 Hz
Bantam Medium
30 A / m”

Power frekvence magnetické pole by měla být na úrovních
charakteristických pro typické místo v typickém komerčním nebo
nemocničním prostředí.

Úprava a využití-Zing Portable

Swing-Away
Swing zásobník pryč, uvolněte knoflík pouze na jedné
straně, dokud nejste schopni na houpačce zásobník
pryč. Swing zásobník pryč, aby pro převody.
Knoflík

Podnosy náchylné

Výška
Pro nastavení výšky náchylné zásobníku, uvolněný knoflík
na zadní straně přístroje a sady do požadované polohy.
Utáhněte knoflík bezpečně.

Úhel
Pro opálený ležícího úhel zásobníku, uvolnění knoflíku na
straně zásobníku a nastavit do požadované polohy. Utáhněte

Chrániče kolen

Hloubka / Angle
Chcete-li nastavit multi-nastavitelná hloubka koleno podložky,
uvolněte knoflík. Upravit do požadované polohy. Utáhněte.
Pro nastavení více seřiditelnou polohu kolen Uvolněte knoflík
a posunutí nebo otočení do požadované polohy. Utáhněte.

Výška
Chcete-li nastavit multi-nastavitelné výšky kolen, uvolněte
knoflík. Upravit do požadované polohy. Utáhněte.

Pad Knob
Nastavení

Výška
Knob Nastavení

Hloubka
Úprava
Knob

noha desky

Upozornění: Nikdy přemístit nožní desky s dítětem ve stoje.
Výška
Toe-in / rozbíhavost
Pro nastavení výšky stupačky Uvolněte knoflík a nastavit požaPro nastavení sbíhavost / rozbíhavost / únosu Uvolněte knodovanou pozici. Utáhněte knoflík bezpečně.
flíky vespod nožních desek, posuvná noha desky do polohy.
Utáhněte knoflíky bezpečně.
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Úprava a využití-Zing Portable

Varování: Nikdy přesunout nebo nést Stander s dítětem v něm.

Head Support

Výška
Pro nastavení výšky opěrky hlavy, povolte knoflík a nastavit
požadovanou pozici. Utáhněte knoflík bezpečně.

Hloubka
K nastavení hloubky opěrku hlavy, uvolnily knoflík a nastavit
požadované polohy. Utáhněte knoflík bezpečně.
Hloubka
Úprava
Knob

Výška
Knob Nastavení

Čalounění a čalounění popruhy
Čalounění je konstruován na suchý zip
s kompatibilním neoprenu materiálu.
Pánevní pad. hák upevňovací část
se bude řídit jakékoli části čalounění
povrchu. Varování při montáži pacienta tak, aby čalounění pásy jsou
bezpečně připevněny a nezpůsobí
žádné nežádoucí omezení, udušení
nebo uškrcení k pacientovi. Pacienti, kteří mohou být hyper-citlivé
nebo náchylné k alergické kontaktní
dermatitidy je třeba pečlivě sledovat,
dokud není známo, zda může dojít k
reakci. Neexistuje žádný přírodní latex
použitý v jakýchkoli materiálů v elán
Portable Stander. Potahové materiály
zahrnují polyester, nylon, neopren, a
polyuretan.

Unést každou nohu do požadované polohy až 15 stupňů za
nohu. utáhněte

Únos

Chcete-li nastavit nohu únosu, uvolněte knoflík za pánevní
podložky.

ležící na zádech

Jednou rukou podporující jednotku, upravit do požadované
polohy na zádech stlačením páčky na zadní rukojeti a naklápění. To může být provedeno s uživatelem v jednotce.

zadní rukojeti

Náchylný

Jednou rukou podporující jednotku, upravit do
požadované polohy na zádech stlačením páčky
na zadní rukojeti a naklápění. To může být provedeno s uživatelem v jednotce.
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Skládací

Stlačit tlačítko lapat. Opatrně zatlačte na blokovacím mechanismem, aby se nohy.
Pozor: Dbejte na to, abyste si nepřiskřípli

Electric Lift Option-Bantam Medium

Výměna baterie
Dosáhla-li baterie konce své životnosti nebo byl poškozen, ztracen nebo jeho perfomance zhoršila, prosím kontakt
Altimate Medical zákaznický servis nebo váš zdravotní prodejce zařízení pro informace o zakoupení náhradní ovládací
skříňku.
Obraťte se prosím na místní úřad pro recyklaci Informace o likvidaci starých baterií.
POZOR: VÝMĚNA BATERIE MUSÍ BÝT PROVEDENA AUTORIZOVANÝM SERVISNÍM PERSONÁLEM. NESPRÁVNÁ NÁHRADNÍ BATERIE MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ. VIZ ČÁST INFORMACE O BATERIÍCH NA
STRANĚ 31.
IP Rating
Hodnocení IP je klasifikační systém indikující stupeň ochrany před prachem, vodou a dopadu na elektrických zařízení a
skříní. Elektrické komponenty Lift, s výjimkou pro ruční řídicí panel, jsou dimenzovány na IP66. Ruční ovládací Přívěsek
je bez ratingu, a neměl by být vystaven znečištěném prostředí nebo kontaktu s kapalinami. Lehce vlhký hadřík nebo
čistící ubrousek může být použit pro čištění a sanitaci účelům.
Definice pro IP66 je následující:
První definice znak: 6 - Ochrana proti pevné na úroveň „prachotěsný“.
Druhá definice znak: 6 - Ochrana proti vodě promítá do silných proudů (12,5 mm) s tryskami proti enclojisti, ze
všech směrů nesmí mít žádný škodlivý účinek. Nehodnoceno pro ponor.
Elektromagnetická kompatibilita
Elektrosoučástky voleb byly navrženy a testovány tak, aby splňovaly příslušné požadavky EMC. Je nepravděpodobné, že se setkáte s problémy s EasyStand kvůli nedostatečné elektromagnetické kompatibility. Nicméně, pokud jste
si povšimli jakýchkoliv neobvyklých (jako přerušované) chování vašeho Electric volby a EasyStand se používá vedle
možného rušícího zařízení, jako jsou mobilní telefony, mikrovlnné trouby nebo rozhlasové vysílání stožárů, by to mohlo
být údaj o elektromagnetické rušení. Jestliže se takové chování, pomocí mechanické uvolnění snížit jednotku pro sedící
polohy a přesunout
EasyStand
od rušicí zařízení.
žádný
případ
možného
elektromagnetického
rušení AMI
POZOR:
Použití příslušenství,
snímačů aNahlaste
kabelů, které
nejsou
uvedeny,
nebo za
předpokladu, výrobce tohoto
zařízení by mohlo mít za následek zvýšení elektromagnetických emisí nebo snížení elektromagnetickou odolnost
zákaznickém servisu.
tohoto zařízení a vést k nesprávnému provozu.

Aktivace mechanické nouzové Release
UPOZORNĚNÍ: Použití nouzového mechanického uvolňování jako primární prostředky k
návratu do sedla podkladu může dojít k poškození přístroje. používat pouze mechanické
uvolňování v nouzových situacích.

Obr. 1

All Altimate Zdravotnické výrobky elektrický výtah jsou vybaveny mechanickou verzi která má být
použita v nouzových situacích.
Obr. 1-Uvolnění umožňuje uživateli, aby se snížila na vsedě v nepravděpodobném výskytu baterie ztrácí náboj, když je uživatel ve stoje. Pohon zasune pouze v případě, že uvolnění vytáhl a
je hmotnost na sedadle. Uvolňování se nachází na levé straně sedadla a je sig- nified červenou
značku se slovem „nouze.“
1 Chcete-li aktivovat nouzové odblokování tahu mechanická ven kolík rychloupínací umístěna pod
sedadlem.
2. Zmáčknout kliku a pokud je to nutné, zatlačte na držadlo.
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Zmáčknout kliku a pokud je to nutné, zatlačte na sedadlo.

použitelná pouze v případě, je vybaven jednotkou.

Nabíjení baterie

EasyStand Bantam Medium Electric Lift využívá uzavřené olověné baterie s výkonem 5,0 Ah. EasyStand Bantam Medium lze zvednout
přibližně 80 krát na jedno plné nabití akumulátoru. Kontrolka změní barvu ze zelené na jantarové, kdy je třeba dobít. Baterie potřebuje být
plně nabít by mělo být povoleno přibližně 24 hodin. EasyStand Bantam Medium může být použit zároveň nabíjí. Funkce nabíječky je odhalit
plnou baterii a pak zajišťují konstantní potenciál napájení pro uložení baterií při plném stavu bez přebíjení. Doporučuje se, aby přístroj
zapojen do sítě, pokud je to možné udržovat stav float nabíjení. Zatímco odpojen, řídící jednotka pokračuje v monitorování ready-stát a nakonec vyčerpává baterii. Pokud je jednotka ponechána odpojená po určitou dobu, stane se nutné úplné nabití.period of time, it will become
necessary to fully recharge.
Pozor: Používejte pouze Cordset poskytnuté Altimate Medical s Electric volby. Kontaktní Altimate Medical zákaznický servis pro příslušnou Cordset ve
vaší zemi nebo regionu.

Kontrolní ruka je typu BF používaných částí.

1. Zapojit do elektrické zásuvky. Délka nabíjecího kabelu je 79” (2 metry).

NAHORU

2. Plné nabití baterie po dobu 24 hodin před prvním použitím.
3. Interní baterie nejsou uživatelsky opravitelné. Kontaktní Altimate Medical
Customer
Servis pro výměnu, zda a kdy to bude nutné.

DOLŮ

Provoz elektrického elektrického výtahu je zřejmá a intuitivní. Stiskem ruky
závěsný spínač dopředu rozšiřuje pohon, zvedání sedadla, a pro odvodňování
ing přepínač dozadu zasouvá pohon, snížení sedadla.
Pozor: Bantam Medium Electric Option není určen pro trvalé používání.
Pracovní cyklus 5% max, 1 min. / 19 min.
POZOR: Vždy vyjměte baterii ze zařízení, pokud toto zařízení není pravděpodobné, že budou použity na nějakou dobu.
Zvednutí Lift - Stiskněte spínač vpřed na ruční ovládání zvedat sedačku.
Snížením Lift - Stiskněte spínač vpřed na ruční ovládání zvednout sedadlo.
Zastavení Lift - Uvolněte spínač k zastavení jednotky z jít nahoru nebo dolů

Caution: Ensure the cables are attached properly per the instructions for use. Do not allow the cables to drag on the floor or to catch on
objects. A pouch is installed at the rear frame to store the power cord when not in use.
Toto je interní napájení zařízení. Max. výstupní napětí: 24 V DC, 2,9 / 5A.
Pozor: Ujistěte se, že jsou kabely připojeny správně podle návodu k použití. Neumožňují kabely přetáhnout na zem nebo zachytit objekty.
Kelímek je instalován na zadní rám pro uložení napájecího kabelu, když se nepoužívá.
• Změnit orientaci nebo umístění přijímací zařízení
• Zvyšte vzdálenost mezi zařízením
• Připojení zařízení k zásuvce v jiném obvodu, než do kterého druhé zařízení (y) jsou spojeny
Životnost baterie závisí na mnoha faktorech. Pro nejdelší životnost, udržovat baterii nabitou. Tento systém se doporučuje být neustále
připojen k síti ve stavu float nabití. Baterie se začne vyčerpat, když vlevo odpojen od elektrické sítě. Jediný faktor nejvíce určitý na životnost baterie je počet úplných vybití / nabíjecích cyklů. Je-li baterie zcela vybitá před nabíjením, výkon se očekává, že výrazně degradovat
po pouhých cca 200 cyklů. Váš Životnost baterie se liší v accord- ing ke svému použití specifický. Je-li baterie ponechána při skladování
po dobu delší než 6 měsíců, aniž by nabíjení, může dojít k poškození, a již není schopen udržet funkční náboj.
Konzultovat oddělení Altimate Medical zákaznický servis nebo svého lékaře prodejce zařízení s žádostí o pomoc.
Systémové informace
•Vstupní napětí 29 ~ 45 V DC
• Maximální výstupní napětí je 24V DV, 2.9 / 5A
Informace o baterii
• Ventil regulovaný nabíjecí baterie
• Použití cyklu: 14,5 ~ 14.9V
• Pohotovostní použití: 13,6 ~ 13,8
• Počáteční proud: méně než 1,25A
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Úprava a využití-Zing velikost 1 a 2 Velikost
Před zahájením jakékoliv úpravy důkladně přečíst všechny pokyny.

podnosy

Černá Čelní / Swing-Away Tray Výška
Pro nastavení zásobníku výšku, uvolnil knoflíky na zadní straně jednotky a nastavena na požadované polohy. Utáhněte.
elán 1

elán 2

Black Čelní zásobník Hloubka
Pro nastavení zásobníku uvolnit knoflík až do pocitu odporu, pak otočit šedou páčku ve středu knoflíku zcela otevřené.
NEPOKRAČUJTE otočit proti směru hodinových ručiček. Nutit knoflík minulé doraz může dojít k poškození mechanismu.
Zásobník
může být nyní zcela odstranit, nebo upravit do požadované
polohy
elán 1
elán
2 pomocí kliknutí klidové polohy jako vodítko.

Swing-Away Tray Hloubka
Uvolněte knoflík v zásobníku, tahu nebo tlačit do
požadované polohy. Utáhněte.
elán 1

elán 2

Swing-Away Tray Angle
Chcete-li nastavit úhel zásobníku, uvolněte západkové
úchyty na obou stranách podavače, nastavte do požadované polohy. Utáhněte.
elán 1
elán 2

Swing-Away Tray Swing-Away
Uvolněte knoflík pouze na jedné straně, dokud nejste schopni na houpačce zásobník pryč. Swing zásobník
pryč, aby pro převody.
elán 1
elán 1
elán 2
elán 2
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Úprava a využití-Zing Velikost 1 Velikost 2

Hip Podpěry

Šířka podpora kyčle může být nastavena uvolněním knoflíků za pánevní vložky. Hip nosiče přicházejí s oběma palce knoflíky a
stavěcími šrouby pro přední / zadní polohy. Upravit do požadované polohy a pevně utáhnout.
elán 1

elán 2

Pro nastavení dopředu / dozadu polohy na boku podpěry, uvolnit křídlové knoflíky, nastavit do požadované polohy a pevně utáhnout.
Zing 1 a 2 Zing

boční opěry

Laterální šířka podpěra může být nastavena uvolněním knoflíků na zadní straně jednotky. Vždy pevně utáhnout. Hloubka je
možné nastavit uvolnění dvou šroubů, jakmile se dosáhne požadované polohy. Utáhněte.
“Zing 1-MPS, ležící na
Elán 1-TT
elán 2
zádech,
Vertikální a náchylný”

Chcete-li nastavit výšku boční podpory, uvolněte knoflík nastavte do požadované polohy. Utáhněte.
“Zing 1-MPS, ležící na
Elán 1-TT
elán 2
zádech,
Vertikální a náchylný”
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Electric Lift Option-Zing Velikost 2, Bantam Extra Small, Bantam Small, Evolv Produktová řada a Glider Produktová řada

Výměna baterie

Baterie jsou umístěny v ovládací skříni na elektrický výtah (černé skříňky, kde jsou kabely zapojeny). Jakmile baterie
dosáhnou konce své životnosti a je třeba je vyměnit, neotvírejte ovládací skříňku; obraťte se Altimate Medical zákaznický servis nebo svého lékaře prodejce zařízení Informace o nákupu náhradní ovládací skříňku. Doporučuje se, aby
baterie vyměnit každé čtyři roky.
Obraťte se na místní úřady pro recyklaci Informace o likvidaci starých baterií.

IP Rating

Hodnocení IP je klasifikační systém indikující stupeň ochrany před prachem, vodou a dopadu na elektrických zařízení a
skříní. Elektrické komponenty Lift jsou dimenzovány na IP21. Definice pro IP21 je následující:
První definice znak: 2 - Ochrana proti cizí tělesa o průměru 12,5 mm a větší. Druhá definice znak: 1 - Ochrana
proti svisle kapající vodě.

Elektromagnetická kompatibilita

Elektrosoučástky voleb byly navrženy a testovány tak, aby splňovaly příslušné požadavky EMC. Problémy s EasyStand
kvůli nedostatečné elektromagnetické kompatibility je nepravděpodobné, nicméně, je-li si všiml neobvyklý (jako přerušované) chování Electric opce a EasyStand a je používán vedle možného rušícího zařízení, jako jsou mobilní telefony,
mikrovlnné trouby, nebo rozhlasové stožáry, mohlo by to být známkou toho, elektromagnetické rušení. Jestliže se takové chování, pomocí mechanické uvolnění snížit jednotku pro sedící polohy a přesunout EasyStand od rušicí zařízení.
Nahlaste žádný případ možného elektromagnetického rušení AMI zákaznickém servisu.

POZOR: Použití příslušenství, snímačů a kabelů, které nejsou uvedeny, nebo za předpokladu, výrobce tohoto
zařízení by mohlo mít za následek zvýšení elektromagnetických emisí nebo snížení elektromagnetickou odolnost
tohoto zařízení a vést k nesprávnému provozu.

Aktivace mechanické nouzové Release

All Altimate Zdravotnické výrobky elektrický výtah jsou vybaveny
mechanickou verzi která má být použita v nouzových situacích.
Upozornění: Použití nouzového mechanického uvolňování
jako primární prostředek pro návrat do sedu může dojít k
poškození přístroje. používat pouze mechanické uvolňování
v nouzových situacích.
The release allows the user to be lowered to a seated position
in the unlikely occurrence of the battery losing charge while the
user is in a standing position. The actuator only
retracts if the release is pulled and there is weight on the seat.
The release is located on the left side of the seat and is signified
by a red tag with the word “EMERGENCY.”
1. Chcete-li aktivovat nouzové odblokování tahu mechanická ven
kolík rychloupínací umístěné na levé straně sedadla.
2. Zmáčknout kliku a pokud je to nutné, zatlačte na sedadlo.
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Electric Lift Option ** platí pouze v případě, je vybaven jednotkou.

Elán Velikost 2, Bantam Extra Small, Bantam Small, Evolv Produktová řada a Glider
Nabíjení baterie

EasyStand Electric Lift používá dva 12 volt uzavřené olověné baterie s výkonem 2,9 ampéry každý. EasyStand lze zvednout
přibližně 100krát na jedno plné nabití akumulátoru. Slyšitelný tón zazní indikuje, když je baterie vybitá. Po zaznění tónu nabít
baterii. Baterie potřebuje být plně nabitá bude trvat přibližně 8 hodin. EasyStand může být zvýšena na vzpřímeném postoji,
zatímco nabíjí. Funkce nabíječky je odhalit plnou baterii a pak zajišťují konstantní potenciál napájení pro uložení baterií při
plném stavu bez přebíjení. Když se EMF baterie stoupne na tovární přednastavené bodu, nabíječka okruh nedovolí vrchol
výstupní napětí překročí tuto hodnotu. Toto tovární nastavení chrání baterii před nadměrným vyčerpání elektrolytu, které mohou nastat z předražování. Nabíječku lze nalézt v sáčku nářadí na zadní straně přístroje.

Upozornění: Používejte pouze nabíječky Linak, model číslo
0CH01S-00, poskytované Altimate Medical s Electric volby.

RUČNÍHO ŘÍZENÍ JE TYP BF POUŽÍVANÝCH
ČÁSTÍ.

1. Zapojte zásuvku do elektrické zásuvky. Délka nabíjecího
kabelu je 80” (203 cm). Kontrolka na nabíječce bude zeleně, což
znamená otevřený okruh.
2. Zasuňte nabíjecí kabel do boku ruční ovládání. Kontrolka na
nabíječce se rozsvítí žlutá indikuje, že jsou baterie nabíjí. Délka
ruční ovládací kabel 30” (76 cm), v zatažené poloze.
3. Jednotka dorazí odpojen od akumulátoru, připojte bílý kabel,
který dodává energii k pohonu a černou produktové řady a kluzák
produktu šňůra, která napájí dálkovém ovladači. Černá šňůra má
zářez na to, aby správně orientovat konektor. Plně nabít baterii
před použitím.

Bantam Extra Malé Bantam Small, Evolv
Produktová řada a Glider Produktová řada

Poznámka: Bílý kabel má gumovou podložku na tom, díky němuž
je velmi lepkavé a někdy nebude mít tlačil úplně, ujistěte se, aby
se zasadila šňůru až na doraz do akumulátoru.
4. Jsou-li baterie nabitá, kontrolka na nabíječce rozsvítí zeleně.
5. Plné nabití baterie každé tři měsíce nebo kratší, v průběhu období
přerušované nebo nepoužívání.
Varování: Vždy vyjměte baterii z tohoto zařízení, pokud toto zařízení
není pravděpodobné, že budou použity na nějakou dobu.
Zvyšování Lift - Stiskněte UP (šipka nahoru) tlačítka na ovladači
ruce zvedat sedačku.
Snížením Lift - Stiskněte tlačítko DOWN (šipka dolů) tlačítka na
ovladači ručního snížit sedadlo.
Pozor: Ujistěte se, že jsou kabely připojeny správně podle návodu k použití. Neumožňují kabely přetáhnout na zem nebo zachytit
objekty. Kelímek je instalován na zadní rám pro uložení napájecího
kabelu, když se nepoužívá.
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Elán Velikost 2

Úprava a využití-Zing Velikost 1 Velikost 2

Boční Supports- (pokr.)

Tyto boční opěry mají řadu upevňovacích otvorů na zadní straně podložky, který umožní další pozice vertikálně i horizontálně.
Polštářky mohou být přišroubována na vysoké, nízké nebo neutrální polohy, rozsah větší pad.
elán 1
elán 2

Multi-Nastavitelné kolen

Chcete-li nastavit multi-nastavitelné výšky kolen, uvolněte rukojeť ráčny. Upravit do požadované polohy. Utáhněte.

Pro nastavení více seřiditelnou polohu kolen Uvolněte knoflík a otočit do požadované polohy. Tightensecurely.

Nezávislé Nastavitelné Calf Pads

“Chcete-li upravit nezávislou nastavitelný
lýtkový paddepth, uvolněte knoflík. Upravit do
požadované polohy.
elán 1
elán 2

Chcete-li nastavit multi-nastavitelná hloubka koleno
podložky, uvolněte knoflík. Nastavte na požadovanou position.Tighten bezpečně.

Tele Pad s Knee Strap

Chcete-li nastavit lýtkový podložku s kolenní pásek,
loosenknobs na každé straně. Pozice dopředu /
dozadu a nahoru / downto požadované nastavení.
Utáhněte.

Odstraňte šrouby a polohy, jak je požadováno, aby
adjustcalf výšky podložky. Utáhněte.
elán 1

elán 2
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Úprava a využití-Zing Velikost 1 Velikost 2

Horní část těla Support Pad

Chcete-li nastavit horní nosné těleso výšky podložky, uvolněte knoflík, stlačit tlačítko pružiny a upravit do požadované polohy.
Utáhněte.
elán 1
elán 2

Head Support

Chcete-li nastavit hloubku opěrky hlavy, povolte
knobon zadní opěrky hlavy a skluzavkou do desiredposition. Utáhněte.

Chcete-li nastavit úhel opěrky hlavy, povolte theratchet rukojeť a umístěte do požadovaného position.Tighten bezpečně.

“Pro nastavení výšky opěrky hlavy, povolte
knoflík na zadní straně, pohybovat do požadované
polohy.
Utáhněte.”

tvář bez výměnných objektivů

Pro nastavení výšky průchozí otvor, Povolte hlavici
onthe opěrnou vidlicí. Místo do požadované pozici
v rámci utáhnout bezpečně.
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Pro nastavení úhlu nebo šířku průchozí otvor podložky, uvolnit knoflíky a místo do požadovaného
position.Tighten knoflíky bezpečně.

Úprava a využití-StrapStand

Před zahájením jakékoliv úpravy důkladně přečíst všechny pokyny.

Upozornění: Nikdy přemístit nohou desek, zatímco uživatel je ve stoje.

noha desky
Pro nastavení únos (rozbíhavost) nožních desek,
odstraňte šroub pod předním okrajem patního desky
s šestihranným klíčem. Zvednout a otočit stupačky do
požadované polohy. Ujistěte se, že noha deska umístěna
v jedné ze štěrbin (3 pozice pro standardní nožní desku,
4 pozice pro volitelné, multi-nastavitelné nohy desek) a
opětovné zajištění šroubem.

Upravte rozbíha-

Mulit-nastavitelná podpěra talíře

Uvolněte svorku spojující nožní držák k základně upravit
výšku stupačky a plantární / dorsi.
Umístěte výšku nožní desku, takže koleno uživatele je
soustředěn do kolen. Utahování svorky bezpečně.

Nastavte výšku, plantární / Dorsi

Pozor: Nedávejte prsty do nastavovacích drážek.

Knee Pad

Chcete-li nastavit hloubku kolen, uvolněte knoflík a přesunout do správné polohy. Utáhnout knoflík, jakmile se
dosáhne požadované polohy. Chcete-li nastavit výšku
koleno podložky, uvolněte knoflík za kolenní podložku a
přesunout do správné polohy. Utáhnout knoflík, jakmile
se dosáhne požadované výšky.

nastavte výšku

podnos

Pro nastavení výšky podložky na hrudi nebo přídavného
zásobníku uvolnit sponu umístěné těsně nad základnou.
Zvedněte zásobník do požadované výšky a utahování
svorky.

nastavit hloubku

Pro nastavení hloubky podložky na hrudi nebo přídavného zásobníku uvolnit sponu umístěné bezprostředně pod patrem. Pohyb přední podložku do požadované
polohy a utahování svorky.
Pozor: Při snížení výšky zásobníku, mějte ruce jasné
plochy pod zásobníku.

nastavit hloubku
nastavte výšku
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Úprava a využití-Glider Produktová řada

Glide Rukojeti

Chrániče kolen

noha desky

Chrániče kolen

Glide Rukojeti

Chcete-li nastavit výšku kluzných madla, uvolněte západkové svorky. Posuvníků nastavte do požadované polohy
uživatele a utáhnout svorky bezpečně.
Válce odporu jsou individuálně nastavitelné poskytovat dvanáct různých nastavení odporu. Otočte krytem válců na
požadovaný odpor. Válce odpor může být také odpojen uvolněním tažného čepu.

noha desky

Upravte nohy desek uvolněním dvou knoflíků na každé noze desce (pro snadnější přístup k knoflíku uvnitř, houpačka nohu sestavy dopředu), takže uživatel kolena jsou soustředěny do kolen a stehenní kost spočívá na sedadle.
Utáhněte.
Upozornění: Nikdy přemístit nohou desek, zatímco uživatel je ve stoje.
Pozor: Nedávejte prsty do slotu nastavení.

Chrániče kolen

Often, proper fit can be achieved by adjusting the foot plate height. When necessary, the knee pads are
independently adjustable with five adjustments. To adjust the knee pads, remove the bolts from the knee pads and
adjust to the desired position. Replace the bolts and tighten securely.
Před přenosem, flip nahoru po kolen umožnit snadnější přístup.
Pozor: Nikdy neprovádějte úpravy EasyStand když je uživatel v poloze vstoje.
Upozornění: Při použití kluzáku poradit, okolostojící, aby ruce a nohy vymazat mechanismu kluzáku.
Upozornění: Při použití kluzáku mějte ruce jasné válců odporu horní a dolní upevňovací body.
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Úprava a využití-Zing Velikost 1 Velikost 2

Upozornění: Nikdy přemístit nožní desky s uživatelem ve stoje.
Pozor: Nedávejte prsty do slotu nastavení.

Platforma Foot Desky

Výškově platforma formátu nohou Desky jsou jen
výškově nastavitelná. Uvolněte knoflík nastavit
do požadované polohy. Utáhněte.

A-popruhy (jsou-li objednané) poloze pásky do
požadovaných štěrbin.
B-Foot Držáky-Pozice držáky nohy do požadované polohy. Vložte šroub a utáhněte knoflík
bezpečně.

A

B

Multi-nastavitelná podpěra talíře

Výškově Uvolněte rohatkové kliky spojující
patní držák na svislých nohách trubek toadjust
výšky nožní deskou.

Plantární / dorzálním Uvolněte rohatkové kliky na
nožička desek. Utáhněte.

Abduction-Loosen knobs to slide foot plates
together. Tighten knobs securely.

Forward/Aft-Loosen knobs underneath foot plates,
slide foot plates into position. Tighten knobs
securely.

Toe-in/Toe-out-Loosen knobs
underneath foot plates, slide foot plates into
position. Tighten knobs securely.

Abduction-Loosen ratchet handles to spread apart foot
plates, tighten securely. Loosen knobs under foot plates
and slide foot plates apart. Tighten knobs securely.
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Úprava a využití-Zing Velikost 1 Velikost 2

Leg Abduction

Uvolněte knoflík za pánevní podložky.

Unést každou nohu do požadované polohy až 30
stupňů za nohu. Utáhněte.

Směrová Zamykání Caster

Uzamčení pravé zadní kolečko, aby jednotka pro vedení
straight.Locking směrové kolečko uzamkne směrový positionof kolečka. To nezabrání kolečko z válcování.

Plynové pružiny blokování

Vytáhněte knoflík uzamčení ven a kroutit se odemknout. Yourunit nyní mohou být umístěny pomocí
nožního pedálu orhand páky.

Dual Control

Squeeze ruční páku umístit jednotku v thedesired poloze.

13

Twist až knoflík je vertikální a zámky do position.The
plynové pružiny je nyní uzamčena z unintendedmovement.

Použijte nožní pedál umístit přístroj do požadované
polohy.

Úprava a využití-Glider Produktová řada
Před zahájením jakékoliv úpravy důkladně přečíst všechny pokyny.

Upozornění: Nikdy přemístit nohou desek, zatímco uživatel je ve stoje.

Seat Depth / Back Angle / Back Výška
Přinést sedadlo až pod mírným úhlem.

Uvolněte knoflík na sedlové trubce umístěna pod sedadlem. Neodšroubovávejte hloubka sedáku knoflík na
doraz Při nastavování sedadla.
Stlačit tlačítko pružiny a polohy tak, že zadní hip pivot se
nachází co nejblíže k bokům uživatele. Utáhněte hloubky
knoflíku sedadlo bezpečně.
Poznámka: Nastavení úhlu zad po každé změně hloubky
polohy sedadla.
zelenou plochu
Chcete-li nastavit úhel zadní pomocí knoflíku umístěném
na následující paži. Předtím, než stojí, je úhel zpět musí
být nastaven tak, aby indikátor na straně přístroje je v
zeleni.
Úhel lokátor zpět / sídlo se nachází na boku přístroje.
Když je přístroj v poloze vsedě, zeleň označuje úhel zpět.
Upozornění: Před stojí, indikátor sklon sedáku / zpět,
musí být v zeleném. Chybné nastavení úhlu zpět v
zeleném před stáním mohlo dojít k jeho zámku ve
stoje, což způsobuje poškození jednotky.

Tray/Front Pad

Pro nastavení výšky panelu / přední podložku, uvolnit
sponu umístěné těsně nad předním sloupci. Zvedněte
zásobník na požadovanou výškovou úroveň uživatele a
utahování svorky.
Pro nastavení hloubky zásobníku / přední podložku,
uvolnit sponu umístěné bezprostředně pod patrem.
Pohyb přední podložku do požadované polohy uživatele
a utahování svorky.
Pozor: Při snížení výšky zásobníku, mějte ruce jasné
plochy pod zásobníku.
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Úprava a využití-Evolv Produktová řada
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9. “ Používání šestihranný klíč a 13mm utažení
bezpečně.”

10. Umístěte černou ochrannou krytku na matici.

11.Vytáhnout hadřík ochranné pouzdro na
zásobník trubky, jak je znázorněno.

12. “Vytáhněte pouzdro ochranný hadřík dolů na nosném
ramenu vystavit šroub. Odstraňte černý ochranný
cap na nosném ramenu.”

13. “Použijte šestihranný klíč a 13mm klíč a remove matici a podložku. Místo do požadované
polohy.
Použijte šestihranný klíč a 13mm klíč a dotáhněte
bezpečně. Umístěte černou ochrannou krytku na

14. “Použijte šestihranný klíč pro nastavení nosného
ramene na úroveň
zásobník ven.”

15. Nosné rameno musí podporovat zásobník, jak
je znázorněno.

“Nastavitelný stín zásobník má 6 výšku a hloubku 6
nastavení štěrbiny.”

Úprava a využití-Zing Velikost 1 Velikost 2

Vleže (MPS pouze)

Upravit do požadované polohy na zádech
bydepressing nožního pedálu nebo pomocí handpendant na elektrickém opce (Zing pouze 2) atilting. This can be done with the user in the unit.

(pouze MPS) náchylné

Doladění požadované poloze na břiše od depressingthe nožním pedálem nebo pomocí ručního
přívěsek na možnost theElectric (Zing 2 pouze) a
naklápění. To může být provedeno s uživatelem v
jednotce.

Flip páky je umístěna za pánevní vložky na „vleže
na zádech stát“ polohy.
elán 1
elán 2

Flip páky je umístěna za podložku na „břiše“
poloze.
elán 1

elán 2
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Adjustment and Usage-Bantam Extra Small and Bantam Small*
Před zahájením jakékoliv úpravy důkladně přečíst všechny pokyny.		
použití.

Pokud bylo nařízeno možnost vleže, najdete na straně 23 pro

Pozor: Nepoužívejte nastavení hloubky sedáku, zatímco uživatel je v jednotce.
Pozor: Ujistěte se, že barvy na sedlové trubce a po utkání ramene.

Seat Depth / Back Angle / Back Výška

Odstraňte stín zásobník a přivést sedadlo až pod mírným úhlem.
Uvolněte knoflíky na sedlové trubce a následující ramenem. Neodšroubovávejte knoflíky všechny cesty Při nas“Liliputka Extra malý úhel zpět adjustmentsare
nachází nad pojistný šroub. Tyto backangle úpravy
jdou ze zelené (největší) na modrou
(Nejmenší).”

Úpravy Bantam malým úhlem zpět jsou locatedbelow
pojistný šroub. Tyto úpravy úhlu zpět gofrom blue
(nejmenší) do zeleně (největší).

Úprava na kratší nastavení: Nastavte followingarm (úhel zadní) nejprve stlačením pružiny button a pohybující se ne více než dvěma otvory
při time.Then upravit sedlovou trubku (hloubka
sedadla) jeden otvor ata času. Pokračujte v
tomto pořadí, až vás achievethe požadované
nastavení a barvy na tubeand sedadla následu-

Úprava na delší nastavení: Úprava sedlové
trubky (hloubky sedacího polštáře) nejprve
stlačením pružiny buttonand pohybuje pouze
jeden otvor najednou. Pak adjustthe následující rameno (zadní úhel) ne více než twoholes
najednou. Pokračujte v tomto pořadí, až
youachieve požadované nastavení a barvy na

Poznámka: Pro snadnější úpravu budete muset mírně zvednout jako nastavitelná hloubka sedáku je vyrobena.
Utáhněte hloubky sedu a po rameno bezpečně knoflíky, když jste dosáhli požadované polohy.

Gas Cylinder

Místo nohu na pedál a zvedněte za rukojeť pomáhat za sedadlem s cílem zvýšit jednotku do stoje. To může být také nezbytné
při spouštění uživatele do sedící polohy.
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Úprava a využití-Evolv Produktová řada

Stín Zásobník Zásobník hloubka rameno a výška

1. “ Vytáhněte ochranné pouzdro hadřík, aby se
obnažila
šroub spodní zásobník trubice a odstranění
černých

2. “ Použijte šestihranný klíč a 13mm klíč a odstraňte
matice a podložka.”

3. “ Odstraňte šroub.
Poznámka: Možná budete potřebovat pomoc
při tlaku off
šroub pohybem zásobník.”

4. Vyjměte zásobník.

5. “ Odstraňte černý ochranný kryt z matice.
Použití
hexadecimální klíč a 13mm klíč a odstraňte
matice

6. Zásobník rameno do požadované polohy.

7.” Vložte šroub. Místo podložkou a maticí na
šroubu a
utáhněte. Umístěte černý ochranný kryt na
matice.”

8. Vložte zásobník trubku do držáku zásobníku v požadované výšce.
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Úprava a využití-Evolv Produktová řada

Stín Tray Zásobník a hrudníku přizpůsobení Pad

Pozor: Po překlopení přihrádku nahoru, mít jistotu, aby zajišťovací mechanismus zpět na místo. Pokud tak neučiníte,
může dojít k zásobníku spadnout najednou.
Pozor: Nedávejte prsty v blízkosti zásobníku trubek a hrudníku pad sloty nastavení výšky.
Obr. A- Nastavení nastavitelnou výšku hrudníku pad Uvolněte knoflík a přesun do požadované polohy. Utáhněte.
Obr. B Pro nastavení hloubky přední podložku a zásobníku uvolnit knoflíku umístěném pod zásobníku. Posuňte přední pad do požadované polohy uživatele a utáhněte. Chcete-li převrátit zásobníku nahoru, vytáhněte a otočte pojistný
mechanismus a výtah. Pro nastavení úrovně nosného ramene pomocí stavěcího šroubu pro nastavení do požadované
polohy.
Nastavitelný hrudní Pad Nastavení výšky

Obr. A

Support Arm
Obr. B

uzamykací mechanismus
stavěcí šroub
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Úprava a využití-Bantam Extra Malé a Small

Hip Podpěry

Kyčelní podpěry mají řadu upevňovacích otvorů na zadní
straně podložky, která umožňuje další pozice vertikálně i horizontálně. Podložky mohou být také přišroubovány na rovné,
90 °, 180 ° nebo 270 ° poloze.

boční opěry

Tyto boční opěry mají řadu připevnění holeson zadní
straně podložky, což umožňuje další positionsvertically a
vodorovně. Podložky mohou být také přišroubovány na
rovné, 90 °, 180 ° nebo 270 ° poloze.

Volitelné kyčelní nosiče mohou být odstraněny za transferring.
The šířku nosné kyčle je možné nastavit uvolnění theknobs
pod sedadlem. Vždy pevně utáhnout.

Volitelné boční opěry může být odstraněn pro transferring.The
boční oporu šířka může být nastavena uvolnění theknobs na
zadní straně jednotky. Vždy pevně utáhnout.

Zkontrolujte, zda na uchycení a rušení tím, že na jednotku do maximální vzpřímeném postoji a zase zpátky na
sezení (bez uživatele se sídlem v přístroji) jako podložky nemusí fungovat perfektně ve všech polohách.

Stín Tray-Black Čelní zásobník a Clear Zásobník

Hloubka
Pro nastavení hloubky přídavném zásobníku, místo
zásobníku tubesinto nádob a seřadí otvory do desired-

Pozor: Tyto úpravy jsou pouze provést, zatímco theunit
je v poloze vsedě.
Upozornění: Vždy podporovat zásobníku při uvolnění
západkové úchyty pro nastavení zásobník.
Pozor: Po vložení zásobníku do polohy zajištění západkové úchyty na straně zásobníku jsou utaženy bezpečně.

Pro nastavení výšky zásobníku, uvolněte obě
ratchethandles na straně jednotky a zvedněte
do zásobníku požadované výšky tothe uživatele,

Chcete-li nastavit úhel zásobníku, uvolněte oba
západkové úchyty na boku zásobníku a umístěte
do zásobníku tothe uživatele požadovaného úhlu,

16

Úprava a využití-Bantam Extra Malé a Small

Swing-Away Stín Tray

Černá Čelní / Multi-nastavitelný zásobník Výška
“Chcete-li nastavit výšku zásobníku, uvolněte knoflíky na boku
přístroje a sady

Multi-nastavitelný zásobník hloubka
Uvolněte knoflík v zásobníku, tahu nebo tlačit do požadované
polohy. Utáhněte.

“Multi-nastavitelný zásobník Angle
Chcete-li nastavit úhel zásobníku, uvolněte západkové
úchyty na obou stranách
zásobník, nastavit do požadované polohy. Utáhněte.”

Multi-nastavitelná přihrádka Swing-Away
Uvolněte knoflík pouze na jedné straně, dokud nejste
schopni na houpačce zásobník pryč. Zásobník může
houpat i vlevo a vpravo.

17

Multi-nastavitelná přihrádka Swing-Away
“Swing zásobník pryč, aby pro převody. Poznámka:
Chcete-li odstranit podnos, uvolněte knoflíky na obou
stranách

Úprava a využití-Evolv Produktová řada

noha desky

Upozornění: Nikdy přemístit nohou desek, zatímco uživatel je ve stoje.

5

5. Uvolněte svorku spojující patní držák na sedlovku pro
nastavení výšky stupačky pro standardní nožní deskou.
Multi-nastavitelná podpěra desky nastavit na výšku a
plantární / dorsi.
Umístěte výšky patního držáku, takže uživatel koleno co
nejblíže k čepu sedla jak je to možné. Femuru musí spočívat na sedadle, v mírném úhlu směrem dolů.

6

Utahování svorky bezpečně.
Pozor: Nedávejte prsty do slotu nastavení.
6. Nožní desky mohou být unášen ve 4 různých polohách
(rozbíhavost), odstraněním šroubu pod přední hranou
nohu na vložku s šestihranným klíčem a zvedání a otáčení
stupačky. Ujistěte se, že spodní desku zářez umístěný v
jedné ze čtyř slotů. Umístěte šroubu zpět do patní desce,
jakmile je dosaženo požadované polohy.

Hip Podpěry

7. Kyčelní podpěry jsou volitelné a mohou být odstraněny
pro přenos. Šířka podpora kyčle může být nastavena uvolněním knoflíků pod sedadlem. Vždy pevně utáhnout.

7

Kyčelní podpěry mají řadu upevňovacích otvorů na zadní
straně podložky, který umožní další pozice vertikálně i
horizontálně. Polštářky mohou být také přišroubovány na
rovné, 90 °, 180 ° nebo 270 ° poloze.
Zkontrolujte, zda na uchycení a rušení tím, že zařízení k
plnému stoje a zase zpátky na sezení, aniž by uživatel se
sídlem v přístroji, protože podložky nemusí fungovat perperfektně ve všech polohách.

boční opěry

8. Tyto boční opěry jsou volitelné a mohou být odstraněny
pro přenos. Laterální šířka podpěra může být nastavena uvolněním knoflíků na zadní straně jednotky. Boční
hloubka uložení je možné nastavit uvolnění knoflíku na
boku přístroje. Vždy pevně utáhnout.

8

Tyto boční opěry mají řadu upevňovacích otvorů na zadní
straně podložky, který umožní další místa označená
vertikálně i horizontálně. Polštářky mohou být také
přišroubovány na rovné, 90 °, 180 ° nebo 270 ° poloze.
Zkontrolujte, zda na uchycení a rušení tím, že zařízení k
plnému stoje a zase zpátky na sezení, aniž by uživatel se
sídlem v přístroji, protože podložky nemusí fungovat perperfektně ve všech polohách.
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Úprava a využití-Evolv Produktová řada
Před zahájením jakékoliv úpravy důkladně přečíst všechny pokyny.

Upozornění: Nikdy přemístit nohou desek, zatímco uživatel je ve stoje.

Seat Depth / Back Angle / Back Výška

Odstraňte stín zásobník a přivést sedadlo až pod mírným úhlem.
1. Uvolněte knoflík na sedlové trubce umístěna pod
sedadlem. Neodšroubovávejte hloubka sedáku knoflík na
doraz Při nastavování sedadla.

1

Stlačit tlačítko pružiny a polohy tak, že zadní hip pivot se
nachází co nejblíže k bokům uživatele. Utáhněte hloubky
knoflíku sedadlo bezpečně.
Poznámka: Nastavení úhlu zad po každé změně hloubky
polohy sedadla.

2. Chcete-li nastavit úhel zadní pomocí knoflíku
umístěném na následující paži. Předtím, než stojí, je
úhel zpět musí být nastaven tak, aby indikátor na straně
přístroje je v zeleni.

zelenou plochu
2

Úhel lokátor zpět / sídlo se nachází na boku přístroje.
Když je přístroj v poloze vsedě, zeleň označuje úhel zpět.
Upozornění: Před stojí, indikátor sklon sedáku / zpět,
musí být v zeleném. Chybné nastavení úhlu zpět v
zeleném před stáním mohlo dojít k jeho zámku ve
stoje, což způsobuje poškození jednotky.

Tray / Přední Pad

3.Pro nastavení výšky panelu / přední podložku, uvolnit
sponu umístěné těsně nad předním sloupci. Zvedněte
zásobník na požadovanou výškovou úroveň uživatele a
utahování svorky.

3

Pro nastavení hloubky zásobníku / přední podložku,
uvolnit sponu umístěné bezprostředně pod patrem.
Pohyb přední podložku do požadované polohy uživatele
a utahování svorky.
Caution: While lowering the tray height, keep hands
clear of the area underneath the tray.

Knee Pad

4. K nastavení hloubky kolen, uvolní západka Han dle
a pohyb do polohy. Utáhnout rohatkový rukojeť, když je
dosaženo požadované polohy.
Umístěte kolenní podložku, takže koleno uživatele je ve
středu kolen a jen 2 prsty zapadají mezi zadní nohy a
sedadlem.
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4

Upozornění: Nikdy přemístit nožní desky s uživatelem ve stoje.
Pozor: Nedávejte prsty do slotu nastavení.

Úprava a využití-Bantam Extra Malé a Bantam Small

Standardní Foot Desky

Multi-nastavitelná podpěra talíře

Adduction-Uvolněte knoflíky klouzat noha desek
dohromady. Utáhněte knoflíky bezpečně.

Dopředu / dozadu-Uvolněte knoflíky vespod
nožní desky, posuvná noha talíře do polohy.
Utáhněte knoflíky bezpečně.

“Toe-in / rozbíhavost-Uvolněte knoflíky pod nohy
desky, posuvná noha desky do polohy. utáhněte
knoflíky
bezpečně.”

“Únos-Uvolněte rohatkové kliky na roztáhněte nohy
desky, utáhnout bezpečně. Uvolněte knoflíky pod
nohama deskami
a slide nožní desky od sebe. Utáhněte knoflíky bez-

Standardní kolen

Standard Knee Pads

“Výšky Standardní nožní desky mají pouze nastavení
výšky. Uvolněte svorku spojující nožní konzolu
sedlovku nastavit výšku nohou deska.”

Standardní chrániče kolen mají pouze hloubky, výšky
a padrotation úpravy. Chcete-li upravit kolen, povolte
knoflíky a přesunout do správné polohy. je dosaženo
Tightensecurely jednou požadovaná poloha.

Plantární / dorzálním Uvolněte rohatkové kliky na
nožička desek. Utáhněte.

Swing-Away kolen vyklopí z cesty bydepressing červené
tlačítko, mají také šířka andheight úprav. dotáhněte po
dosažení desiredposition.

Pozor: provést úpravy kolen, zatímco uživatel v jediné poloze vsedě.
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Úprava a využití-Bantam Extra Malé a Bantam Small

Mobile Option

Chcete-li zamknout nebo odemknout hnacích kol, otáčet hnací kolo zámku jednu čtvrtinu otáčky. Pomocí nastavení Push ráfku
do polohy obručemi dopředu nebo dozadu, pro přenos nebo self-pohon. Utáhnout do nezaskočí.
INezávislý
push Rim
úhlové
seřízení

Nezávislý
pohon všech
kol Zámky

Head Support

Chcete-li nastavit hloubku opěrky hlavy, povolte
knobon zadní opěrky hlavy a skluzavkou do desiredposition. Utáhněte.

Pro nastavení výšky opěrky hlavy, povolte theknob
na zadní straně, přechodem na požadované position.Tighten bezpečně.

19

Chcete-li nastavit úhel opěrky hlavy, povolte theratchet rukojeť a umístěte do požadovaného position.Tighten bezpečně.

Úprava a využití-Bantam Extra Small, Bantam malé a střední Bantam

Regulátor Usage- (pokr.)
Režim na zádech
Upozornění: Správně namontovány a nastaveny opěrky hlavy
musí být použit s možností vleže.

Bantam Extra Small
Bantam Small
Režim na zádech

Bantam Medium

Tyto Bantam s vleže Option funguje zároveň jako Stander sit-tostojan a na zádech Stander. To může být bezpečně přepínat mezi
režimy podle libosti, bez odstranění uživatele z stander.
Pozor: Do not Make zpět úpravy úhlu, zatímco vleže režimu.
• Přístroj je uzamčen na zádech režimu, jakmile regulátor je nastaven v této poloze.
•Úpatí konzolové podpěry a podpora zpět jsou uzamčeny v
Bantam Extra Small
„vzájemně vůči sobě v režimu v poloze na zádech. Pokud se v
Bantam Small
částečném vleže na zádech“ nebo plně vleže na zádech uživatel
Režim na zádech
může být zvýšen do svislé polohy nebo „sestoupila do sklopené
polohy.

Bantam Medium
Režim na zádech

• Pokud je přístroj uzamčen v režimu vleže, je nutné zvýšit pouze
„jednotku na místě, kde se stupátko konzola přichází“ kolmo k
podlaze. Nepokračují povýšit „přístroj za tento bod. Nutí jednotku
povýšit přes jeho“ koncového bodu by mohlo mít za následek
poškození přístroje.
• Jednotka je vybavena Mechlok obtokem. Tento mechanismus
„zabraňuje poškození komponent v případě přejezdu zatímco“
uzamčena v režimu ‚na zádech‘. Pokud vleže režimu s opěrku
nohou „sestavu proti sloupku sedadla (vertikální) se Mechlok“
bude aktivován bypass. Chcete-li udržet na zádech „pozici a
sklopením sedadla, je nutné vytáhnout na“ vleže na zádech
asistenčním zvládnout několik stupňů při současném snížení jed- Bantam Extra Small
notku, dokud „se Mechlok obchvatu deaktivaci. Pokud se tak nes- Bantam Small
tane, je Stander“ bude chovat, jako když je v „Sit-to-Stand“ mód, neutrální Mode
který umožňuje „uživateli návrat do sedu.

Bantam Medium
neutrální Mode

Upozornění:. Když vleže režimu, pokud je dosažen limit,
kde je „noha držák je kolmá k podlaze, ale uživatel přeje“
nadále rovnější vzpřímeném postoji, musíte změnit „regulátor sedět do režimu stand To umožní uživateli „pokračovat
směrem vzpřímené stání bez poškození přístroje. „Koncový
spínač na řezy režimu vleže aktuální k pohonu“, když opěrku
nohou nosič je kolmá k podlaze, zabraňuje „nad-cestování a
poškození jednotky.

Bantam Extra Small
Bantam Small
Sit-to-Stand Mode

Bantam Medium
Sit-to-Stand Mode
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Nastavení a používání-Bantam Products

Regulátor Usage-Bantam Výrobky

na easystand.com/videos na krátkém videu na regulátoru usage.Designed s snadnost použití a
bezpečnost a pohodlí uživatele v mysli, Controller (viz obrázek) je jediný bod ofoperation pro vleže možnost.

Regulátor má 3 polohy:
Neutrální, Sit-to-Stand, a Supinovaný

Bantam Extra Small
Bantam Small
Sit-to-Stand Mode

K dispozici je odpružený bezpečnostní límec (červená barva),
který zabraňuje zbytečnému přepínání mezi režimy. Musí být
liftedupward do Hlavice řadící páky, než bude možné změně
režimu.
Sit-to-Stand Mode
Přístroj je uzamčen do sedu do režimu stand když noha držák
uzamčené k základnímu rámu.
Upozorňujeme, že i když je regulátor nastaven na sednout do
režimu stand, se destička držák noha musí být podána kolmo
k podlaze a zajištěna na svém místě. V případě, že držák ještě
není na svém místě Toho lze dosáhnout tím, že tlačí na na
zádech pomoci kliku.
Poslouchat zvuk cvaknutí indikuje, že jednotka je uzamčena do
sedu do režimu stand.
IPokud můžete přesunout podporu záda, nebo podstavce dopředu nebo dozadu, jednotka ještě není zamčený v sit do režimu
stand.
Sit do režimu stand umožňuje uživateli přepínat mezi sezení a
ve stoje. Kyčelního a kolenního otočné body formulovat při zach- neutrální Mode
ování konstantní úhly pro nosné konzole vzadu a nohy.
Důležité: Všechny hloubka sedáku a tyto úpravy paže by
měly být spolu s řídící jednotkou v režimu Sit-to-Stand.
neutrální Mode
Regulátor by měl být nastaven pouze v neutrální poloze při
přechodu mezi sit postavit a líné režimy polohování.
Nenechávejte regulátor v neutrální poloze s osobou v Bantam.
Neutrální poloha umožňuje nožní držáku podpěry a podporu
zadní volně pohybovat na kyčelní a kolenní otočných bodů jít do
částečné vleže nebo úplné vleže na zádech.
Pozor: Pokud je nastavení úhlu zpět byly sklopené před
přepnutím do neutrálního režimu, bude množství sklopit
i nadále vzhledem k jeho předchozí úpravy. Například, v
případě, že se upraví zpět na 10 stupňů klidovou zatímco
pacient sedí, opěradel bude 10 stupňů pod rovnoběžně se
sedlem, je-li jednotka umístěna v plném vleže na zádech.
Pro komfort a bezpečnost pacienta, obsluhy a obsluha musí
být plně vědomi zad nastavení úhlu a měl by před přechodem na neutrální nebo vleže režimy nastavení potvrďte „stejné barvy“ na hloubku sedáku a po paži.
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Bantam Medium

Úprava a použití-liliputka Medium ^ {*}
Před zahájením jakékoliv úpravy důkladně přečíst všechny pokyny.		
23 pro použití.

V případě, že byl na zádech možnost objednat, najdete na straně

Pozor: Nepoužívejte nastavení hloubky sedáku, zatímco uživatel je v jednotce.
Pozor: Ujistěte se, že barvy na sedlové trubce a po utkání ramene.

Seat Hloubka
1. Před nastavování hloubky sedadla, ujistěte se, že
theController je v poloze „Sit-to-Stand“. Shouldbe sedadel
snížen na vsedě pro nejjednodušší nastavení.
2. Uvolněte knoflík na vnější pravé straně tubeframe sedla
pod sedadlem. Jedna otáčka by měl být suffi-převodovkám.
3. Jednou rukou podporující zadní (pokud je ve výbavě)
stlačit tlačítko pružiny na vnější levé straně seattube pod
sedadlem. Použití zadní jako páka, movethe hloubky sedáku
do požadované polohy, a upozorňuje, barvu. Pokud theseat
hloubka nepohybuje volně, zkontrolujte, zda sedadlo upholsteryat přední sedadla, aby se zajistilo, že může volně klouzat s thetelescoping sedlový povrch, možná budete muset
uvolnit to fromthe suchý zip. Suchý zip slouží k uchycení na
frontu na přístroji.
Znovu utáhněte v tomto okamžiku. V případě, že jednotka
není equippedwith zadní stranu, je tato úprava complete.
Otherwise pokračovat.
4. Uvolněte knoflík na následující paži.
5. Jednou rukou podporovat zpětné montáži je otočit grayplunger páku ve středu knoflíku zcela otevřené. Thencontinue uvolnit knoflík, dokud neucítíte odpor. DO NOTcontinue
otočit proti směru hodinových ručiček. Nutit knoflík minulé
doraz může dojít k poškození mechanismu.
Pozor: Ujistěte se, že máte jednu ruku podporující
backassembly, obracející šedý píst páka způsobí backassembly volně pohybovat.
6. Použití zadní jako páka, upravit následující rameno
sothat barvě hloubky sedadla obtisk shoduje okénko barva
jízdního na tomto ramenu (windowas zobrazen indikátor).
Uvolněte šedou pístu páku znovu zapojit lockingplungers v
přítlak. Možná budete muset partiallytighten knoflík a mírně
posunout zpět sestavu toallow blokovacího čepu, aby se
zapojily do polohy „domácí“. Fullyclose šedou plunžru páky
a utáhněte knoflíky bezpečně.
7. Po dosažení požadované hloubky sedadla, otáčením
backangle seřizovací takže sedadlo / záda a je v desiredangle.
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Úprava a využití-Bantam Medium

Hip Podpěry

Volitelné kyčelní nosiče mohou být odstraněny
za transferring.The šířku nosné kyčle je možné
nastavit uvolnění theknobs pod sedadlem. Vždy
pevně utáhnout.

Kyčelní podpěry mají řadu upevňovacích otvorů
na zadní straně podložky, která umožňuje další
pozice vertikálně andhorizontally. Podložky mohou být také přišroubovány na rovné, 90 °, 180 °
nebo 270 ° poloze.

boční opěry

Volitelné boční opěry může být odstraněn pro
transferring.The boční oporu šířka může být
nastavena uvolnění theknobs na zadní straně
jednotky. Vždy pevně utáhnout.

Back Option

Tyto boční opěry mají řadu uchycení holeson na
zadní straně podložky, což umožňuje další positionsvertically a horizontally.on na rovnou, 90 °,
180 ° nebo 270 ° poloze.

Chcete-li nastavit úhel zpět, nastavte knoflík do
požadované polohy.

Zkontrolujte, zda na uchycení a rušení tím, že
zařízení k plnému stoje a zpět do sedící againwithout uživatel sedí v jednotce. Vzhledem k
rozmanitosti úprav, které mohou být provedeny
polštářky nemusí workproperly ve všech prostředích nebo konfiguracích.

Knee Pad

Chcete-li upravit kolen, povolte knoflíky a
přesunout do správné polohy. Utáhnout bezpečně jednou požadované polohy je kompletní.
Thestandard koleno destičky mají hloubku a
nastavení rotace pad pouze. Kolenní chrániče
natáčet pryč vyklopí z cesty bydepressing červené tlačítko, mají také šířka a výška úpravy.

noha desky

Nastavte stupačky povolením červenou ráčna
rukojeť onthe stupačky, nahoru nebo dolů a do
požadovaného úhlu, tightensecurely. Nožní desky možná invertovat pro zvýšení dosahu.

Upozornění: Nikdy přemístit nohou
desek, zatímco uživatel je ve stoje.

Pozor: provést úpravy kolen, zatímco
uživatel je pouze v poloze vsedě.

Head Support

Pro nastavení výšky opěrky hlavy, povolte knoflík na theback opce zad, přesun do požadované
polohy a tightensecurely.
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K nastavení hloubky opěrku hlavy, uvolnit knoflíkem onthe zadní opěrky hlavy a šoupátko do
požadované polohy, utáhnout bezpečně.

“Chcete-li nastavit úhel opěrky hlavy, povolte
západka rukojeť a místo do požadované polohy.
Utáhněte.”

Úprava a využití-Bantam Medium
Pozor: Extra péče by měla být věnována, pokud je zásobník upraven s pacientem sedí v jednotce, aby bylo zajištěno, že jsou podporovány
truhly vesta, hrudní pás nebo podobné podpůrné zařízení. Boční vedení samy o sobě, a to i modely s předním vnitřním oblouku, by neměly být
spoléhal na čelní podporu.
Pozor: Nikdy upravit nebo odstranit zásobník, zatímco pacient stojí nebo v částečně vstoje.

Shadow Adjustment Tray

Pro nastavení zásobníku hloubku, uvolnit každý
knoflíku, jak je znázorněno na doraz volné. Pak
otočit šedou plunžru páku ve středu každého
knoflíku zcela otevřené, dokud neuslyšíte „kliknutí“. I nadále povolit knoflík, dokud neucítíte
odpor. NEPOKRAČUJTE otočit proti směru
hodinových ručiček. Nutit knoflík minulé doraz
může dojít k poškození mechanismu.

Uvolněte šedé plunžrové páčky, aby se vrátil
zamykací pístů v přítlak. Možná budete muset
částečně dotáhnout knoflíky a mírným pohybem
zásobníku tam a zpět, aby zajišťovací kolíky,
aby se zapojily své „domácí“ pozic. Plně uzavřít
šedé plunžr páky a utáhněte knoflíky zajistěte
zásobník.

Pro nastavení zásobníku úhlu, uvolnit jeden
páka svorka přibližně otáčí po obou stranách
zásobníku, kde jsou upevněny prodlužovací
trubice, jak je znázorněno. Podpora zásobník
jednou rukou před úplným uvolněním druhé
páky svorku.

Zásobník může být nyní zcela odstranit, nebo
upravit do požadované polohy pomocí kliknutí
klidové polohy jako vodítko.

Pohybem povrchu zásobníku do požadovaného
úhlu a dotáhnout oba pákové svorky bezpečně.

Pro nastavení zásobníku úhlu, uvolnit jeden
páka svorka přibližně otáčí po obou stranách
zásobníku, kde jsou upevněny prodlužovací
trubice, jak je znázorněno. Podpora zásobník
jednou rukou před úplným uvolněním druhé

Swing-Away Shadow Adjustment Tray

Houpačka-away zásobník uvolnit jeden knoflík a
swing zásobník pryč.

Nastavte na požadovaném úhlu a pevně utáhnout

Pro nastavení zásobníku hloubku Uvolněte
knoflík pod zásobníku, nastavit do požado-

Swing-Away a Shadow Adjustment
TrayTo Pro nastavení výšky zásobníku, uvolnit oba

výstupky na zadní straně jednotky a nastavit požadované polohy. Utáhněte knoflíky bezpečně.
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