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Johdanto
Onnittelemme sinua Altimate Medical -seisontalaitteen ostamisen johdosta. Altimate Medical -yhtiö on suunnitellut tarpeitasi vastaavia tuotteita.
Altimate Medical -seisontalaitekuvaus
Altimate Medical -seisontalaitteet on tarkoitettu henkilöille, jotka pystyvät siirtymään itsenäisesti tai hoitajan ja/tai nostolaitteen avulla. Ne
ovat hyödyllisisä välineitä kuntoutukseen, kotiin, kouluun ja työpaikalle. EasyStand-seisontakehykset tukevat käyttäjää istuma-asennosta
seisonta-asentoon. Zing-seisontakehykset tukevat käyttäjää eri asennoista pystyasentoon. Erilaisia vaihtoehtoja, kuten tuki, manuaalinen tai
koneellinen Pow’r Up -nostolaite (tarvittaessa) voidaan lisätä yksilöllisten tarpeiden helpottamiseksi.
Käyttöaiheet
Zing
Zing kannettava, koko 1, soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 16 kg (36 lb) and joiden pituus on enintään 91 cm (36 tuumaa).
Zing, koko 1, soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 32 kg (70 lb) ja joiden pituus on enintään 112 cm (44 tuumaa).
Zing, koko 2, soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 70 kg (154 lb) ja joiden pituus on välillä 102–152 cm (40–60 tuumaa).
EasyStand
Bantam Extra Small soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 23 kg (50 lb) ja joiden pituus on välillä 71–102 cm
(28–40 tuumaa).
Bantam Small soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 45 kg (100 lb) ja joiden pituus on välillä 91–137 cm (36–54 tuumaa).
Bantam Medium soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 90 kg (200 lb) ja joiden pituus on välillä 122–168 cm (4'–5'6 jalkaa).
Evolv Medium soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 90 kg (200 lb) ja joiden pituus on välillä 122–168 cm (4'–5'6 jalkaa).
Evolv Large soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 127 kg (280 lb) ja joiden pituus on välillä 152–188 cm (5'–6'2 jalkaa).
Evolv XT soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 159 kg (350 lb) ja joiden pituus on välillä 183–209 cm (6’–6’10 jalkaa).
Glider Medium soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 90 kg (200 lb) ja joiden pituus on välillä 122–168 cm (4'–5'6 jalkaa).
Glider Large soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 127 kg (280 lb) ja joiden pituus on välillä 152–188 cm (5'–6'2 jalkaa).
StrapStand soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on enintään 159 kg (350 lb) ja joiden pituus on välillä 152–195 cm (5'–6'5 jalkaa).
Altimate Medical -seisontalaitteita voivat käyttää asiakkaat, joilla on aivohalvaus, nikamakaaren synnynnäinen halkeama, lihasdystrofia,
selkäydinvamma, traumaattinen aivovamma tai muita fyysisiä vammoja ja sairauksia.
Käyttötarkoitus
Zing-tuotelinja
Zing-tuotteissa on käsikäyttöinen tai sähkökäyttöinen tasainen pinta (sähkötoiminen vaihtoehto vain Zing, koko 2), jota voidaan säätää
kallistus- tai selällä makuu -asennosta pystyasentotoleranssin lisäämiseksi.
Bantam-tuotesarja
EasyStand Bantam -tuotesarjassa on käsikäyttöinen nostin, joka on tarkoitettu auttamaan henkilöitä, joilla on vaikeuksia nousta istumaasennosta seisomaan. Bantam-tuotelinjalla on myös käsikäyttöinen tai sähkökäyttöinen tasainen pinta (jos yksikössä on tämä varuste), joka
voidaan säätää eri asentoihin pystyasentotoleranssin lisäämiseksi.
Evolv-, Glider- ja StrapStand-tuotteet
EasyStand- Evolv-, Glider- ja StrapStand-tuotteet on tarkoitettu auttamaan henkilöitä, joilla on vaikeuksia nousta istuma-asennosta seisomaan.
Olennainen toiminta ja suorituskyky
Laitteen on toimittava motiivina ja tukirakenteena, jotta loppukäyttäjä pysyy turvallisesti ja varmasti istuima- tai makuuasennossa ja voi
siirtyä asentoon, joka voi vaihdella sellä makuu -asennosta seisoma-asentoon; ja hänellä on käytettävissään erilaisia tukipintoja, jotka
kohtuullisesti ja ergonomisesti huomioivat tarkoitetun käyttäjäryhmän ilman ei-toivottua järjestelmän liikkeitä.
Tämä käyttöopas on kiinteä osa pysyvää seisontajärjestelmää, ja kaikkien, jotka käyttävät yksikköä, tulee lukea käyttöopas
kokonaan ja perusteellisesti. Tämä varmistaa, että Altimate Medical -seisontalaitteita käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.
Yksikkö on tarkastettava vähintään viikoittain sen varmistamiseksi, että se on turvallisessa toimintakunnossa. Käyttäjä voi tehdä tässä
käyttöohjeessa luetellut säädöt noudattamalla käyttöohjeita. Kun säädöt on tehty, tarkista tuote varmistaaksesi, että kaikki laitteet ja
säädettävät komponentit on kiinnitetty oikein käyttöohjeiden mukaisesti. Kuluneiden osien vaihtaminen, isommat säädöt tai muut tärkeät
korjaukset tulee teetättää valtuutetulla jälleenmyyjällä tai valtuutetulla huoltoliikkeellä. Turvallisuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi
ainoastaan Altimate Medical, Inc. -yhtiön hyväksymiä varaosia saa käyttää.
Altimate Medical -seisontalaitteet on tarkoitettu pätevän lääkärin tai työ-/fysioterapeutin määrättäviksi. Älä käytä tuotetta
keskustelematta asiasta ensin lääkärisi kanssa ja ennen kuin olet saanut seisontaohjelman ohjeet. Jos et ole yhteydessä
pätevään lääkäriin ennen laitteen käyttöä, seurauksena voi olla lääketieteellisiä ongelmia. Altimate Medical -seisontalaitteita
on käytettävä pätevän aikuisen hoitajan valvonnan alaisena. Jos ilmenee ongelmia, joita et voi ratkaista lukemalla tätä
ohjekirjaa, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai soita Altimate Medical, Inc. -yhtiöön, numero +1-800-342-8968 tai
+1-507-697-6393.
Vasta-aiheet
Seisonta/painonsieto eivät välttämättä ole sopivia seuraavista seikoista johtuen:
Jos käyttäjällä on vakavia lihassupistuksia tai liikerataongelmia
Jos käyttäjällä on vaikea osteoporoosi tai hauras luusto
Jos käyttäjällä on pystyasentoon liittyvä alhainen verenpaine
Jos käyttäjällä on pois paikoiltaan siirtyneitä niveliä
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Turvatoimet
•	Lue ja ymmärrä kaikki turvaohjeet ja käyttöohjeet ennen käytön aloittamista. Soita Altimate Medicalille numeroon + 1-800-342-8968 tai + 1-507-697-6393, jos sinulla on
kysyttävää tai haluat lisätietoja.
• 	Altimate Medical -seisontalaitteita ei tule käyttää ilman, että ensin konsultoi pätevää lääkäriä. Jos et ole konsultointiyhteydessä pätevään lääkäriin ennen laitteen käytön
aloittamista, seurauksena voi olla vakavia lääketieteellisiä ongelmia. Suosittelemme, että hyväksi todettu seisontaohjelma laaditaan ja että sen suorittamista valvoo pätevä,
rekisteröity fysioterapeutti.
• 	Altimate Medical -seisontalaitteita tulee käyttää aina pätevän aikuisen hoitajan läsnä ollessa. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa laitteisiin.
• 	Altimate Medical -seisontalaitteet on tarkastettava usein sen varmistamiseksi, että kaikki mutterit, pultit ja säädettävät osat on kiristetty kunnolla.
• 	Älä tee muutoksia Altimate Medical -seisontalaitteisiin kun käyttäjä seisoo laitteessa. Poikkeus: Jos selällä makuu -vaihtoehto on tilattu Zing kannettava, koko 1,
-tuotteelle, katso sivu 7, Zing, koko 1, Zing, koko 2, katso sivu 14, ja Bantam-tuotelinja katso sivu 23. Asennon muutokset tulee suorittaa tai valvoa pätevän
hoitajan tai lääketieteen ammattilaisen toimesta.
• 	Tuotteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä huolla tätä laitetta sen ollessa käytössä.
• 	Altimate Medical -seisontalaitteesi on tarkastettava vähintään viikoittain sen varmistamiseksi, että se on turvallisessa toimintakunnossa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä
irtonaisiin laitteisiin. Jos yksikkö on varustettu valinnaisella Pow’r Up -vaihtoehdolla, tarkista sähköjohdot kulumisen varalta ja varmista, että ne ovat kunnolla kiinni.
Kuluneiden osien vaihtaminen, isommat säädöt tai muut tärkeät korjaukset tulee teetättää valtuutetulla jälleenmyyjällä tai valtuutetulla huoltoliikkeellä. Turvallisuuden ja
suorituskyvyn varmistamiseksi ainoastaan Altimate Medical, Inc. -yhtiön hyväksymiä varaosia saa käyttää.
•	
Jos Altimate Medical -seisontalaitettasi käytetään kotiympäristössä, tarkista yksikkösi ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, ettei yksikössä ole vaurioita tai odottamattomia
kulumia, jotka lemmikit, tuholaiset tai lapset ovat saattaneet aiheuttaa vahingossa.
• 	Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun käyttäjä on seisonta-asennossa. Ota yhteys terapeuttiin tai lääkäriin asianmukaisen jalan sijoittelun ja sijoituskulman
suhteen.
• 	Älä koskaan nosta laitteen jalkoja tai säädä selkänojaa kallelleen eteenpäin seuraavaa varren säätöä käyttämällä. Ainoastaan selällä makuu -vaihtoehtoa (vain Bantam's
laitteessa) voidaan käyttää jalkatuen nostamiseen samanaikaisesti selkäosan kallistamisen kanssa.
• 	Varmista, että tarvittavat tuki- ja kohdistusvaihtoehdot ovat paikallaan, ennen kuin asetat käyttäjän seisonta-asentoon.
•	
Altimate Medical -seisontalaitteiden odotettavissa olevana käyttöikänä pidetään 5 vuotta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Huomio: Tämä vaihtelee käyttölukumäärän
mukaan.
• 	Potilas on tuotteen tarkoitettu käyttäjä, kun tuotetta käytetään kotihoitoympäristössä.
• 	Jos on tarvetta siirtää EasyStand Bantam huoneesta toiseen, voidaan käyttää mitä tahansa päärakenteen pintaa (joka soveltuu tarkoitukseen), kuten selkänojaa.
• 	Jos EasyStand Evolv- tai Glider-seisontakehys on siirrettävä huoneesta toiseen, voidaan käyttää mitä tahansa päärakenteeseen kuuluvaa pintaa (joka soveltuu tarkoitukseen),
kuten selkänojaa tai tarjotin-/etupylvästä.
•	
EasyStand Bantam, EasyStand Evolv, EasyStand Glider, Zing kannettava, koko 1, ja Zing, koko 2, täyttävät sovellettavat standardin EN 12182:2012 (testistandardi) vaatimukset.
Zing, koko1, täyttää standardin EN12182:1999 (testistandardi) soveltuvat vaatimukset koskien lujuuttaa, kestävyyttä ja kaatumisvakautta.
•	
Ota yhteyttä Altimate Medical, Inc. -yhtiöön tarvitessasi tuotteisiin liittyvä kliinistä dataa, kirjallisuutta, lujuustietoja ja tietoja kestävyydestä ja testituloksista.
• 	Yksikköä ei suositella siirrettäväksi käyttäjän ollessa seisoma-asennossa.
•	
Ääriliikkeet sivusuunnassa tai edestä taakse voivat aiheuttaa laitteen kaatumisen.
• 	Laitteistoa suositellaan säilytettäväksi normaalissa huoneenlämmössä ja ilman suhteellisessa kosteudessa.
• 	Altimate Medical -seisontalaite on suunniteltu erityisesti käytettäväksi Altimate Medical -lisävarusteiden kanssa. Ellei toisin mainita, Altimate Medical -yhtiö ei ole testannut
muiden valmistajien lisävarusteita ja vaihtoehtoja, eikä niitä suositella käytettäväksi Altimate Medical -tuotteen kanssa.
•	
Tuotteeseen ei suositella muutoksien tekemistä, ja jos niitä tehdään, takuu mitätöityy.
• 	EasyStand Evolv, Bantam ja Zing, koko 2, valinnaisella Pow’r Up -nostolaitteella, täyttävät standardien IEC 60601-1 ja 60601-1-2 vaatimukset.*
•	
Mobiilivaihtoehdon pyöränlukko on tarkoitettu pitämään yksikkö paikallaan siirron yhteydessä tai paikalla seisoessa, eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi dynaamisena
jarruna liikkuvan mobiiliyksikön pysäyttämiseksi.
VAROITUS: Tätä laitetta käytettäessä muiden laitteistojen lähettyvillä on oltava varovainen vastakkaisten häiriöiden välttämiseksi. Tähän tai muuhun laitteeseen voi kohdistua
sähkömagneettisia tai muita häiriöitä. Nämä häiriöt tulee minimoida olemalla käyttämättä muita laitteistoja tämän laitteen yhteydessä.*
VAROITUS: Älä suorita mitään kunnossapitotoimenpidettä yksikön ollessa käytössä.
VAROITUS: Virtalähteen pääpistoketta käytetään ensisijaisena katkaisuvälineenä latauksen aikana. Varmista, että pääpistokkeeseen on pääsy, kun tämä laitteisto on
lataustilassa/käytössä.*
VAROITUS: Älä kierrä virtalähteen/laturin kaapeleita kaulan ympärille. Takertuneet kaapelit voivat aiheuttaa kuristumisen.*
VAROITUS: Ota heti yhteyttä Altimate Medical -yhtiöön, jos huomaat muutoksia laitteen toiminnassa.
VAROITUS: Pidä tämä laite kaukana lämmitetyistä pinnoista tai tulipesästä, lämmittimistä jne.
VAROITUS: Pidä tämä laite kaukana sumuttimesta tai höyrykattilasta tulevasta kosteudesta.
VAROITUS: Tämä laite on pidettävä pois lasten (muiden kuin potilaiden), lemmikkieläinten ja tuholaisten ulottuvilta.
Huomio: EasyStand on valmistettu materiaaleista, jotka eivät edistä palamista normaaleissa olosuhteissa. Potilaan ja hoitavan henkilökunnan turvallisuuden vuoksi älä anna
sotkujen tai roskien varastoitua tai kerääntyä laitteistoon tai sen ympärille.
Huomio: Tämä laitteisto on suunniteltu sopimaan eri käyttäjille ja siksi yksikössä on useita säätöaukkoja ja -koloja. Vältä sormien tai muiden ruumiinosien joutimista näille
alueille.
	
Huomio: Kuten minkä tahansa verhoillun laitteiston kanssa, tupakointia tuotteen yhteydessä tai sen lähettyvillä on vältettävä sekä vältettävä sen altistamista suoralle
sytytyslähteelle, kuten lämmittimelle tai tulelle.
Huomio: Koska tässä laitteessa on useita liikkuvia osia, tutustu yksikköön ja vältä käsiesi tai sormiesi asettamista näiden kohtien lähelle.
Huomio: Kehota sivullisia pysymään loitolla yksiköstä käytön aikana.

* Vain Pow’r Up -nostolaitteen lisävaruste
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Tekniset tiedot
• 	Jos käyttäjä ei täytä alla olevia vaatimuksia eikä pätevä terapeutti tai lääkäri ole asentanut laitteita oikein, Altimate Medical -yhtiö ei suosittele seisontalaitteidensa käyttöä.
		

Zing-tuotteen tekniset tiedot:
Zing kannettava, koko 1 - on suunniteltu sopimaan useimmille enintään 91 cm (36 tuumaa) pituisille ja enintään 16 kg (36 lb) painoisille henkilöille.
Zing kannettava, koko 1, ulkomitat (noin):
Mitat: 815 x 980 x 850 mm (32 x 38,5 x 33,5 tuumaa)
Paino: 9 kg (21 lb)
- Enimmäismassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 25 kg (57 lb)
- Enimmäisleveys on 980 mm (38.5 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1150 mm (45 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa selällä makuu -asennossa on 970 mm (38 tuumaa)
Zing, koko 1 - on suunniteltu sopimaan useimmille enintään 112 cm (44 tuumaa) pituisille ja enintään 32 kg (70 lb) painoisille henkilöille
Zing-koko 1, kokonaismitat (noin):
- Enimmäismassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 60 kg (134 lb)
- Enimmäisleveys on 560 mm (22 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1330 mm (52 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa selällä makuu -asennossa on 1240 mm (48 tuumaa)
Zing, koko 2 - on suunniteltu sopimaan useimmille enintään 102–152 cm (40–60 tuumaa) pituisille ja enintään 70 kg (154 lb) painoisille henkilöille
Zing-koko 2, kokonaismitat (noin):
- Enimmäismassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 136 kg (299 lb)
- Enimmäisleveys on 730 mm (28,75 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1803 mm (71 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa selällä makuu -asennossa on 1829 mm (72 tuumaa)
Lisätietoja on verkkosivustollamme osoitteessa zingstanders.com

EasyStand-tuotteen tekniset tiedot:

Bantam (Extra Small) - on suunniteltu soveltumaan useimmille 71-102 cm (28-40 tuumaa) pituisille ja enintään 23 kg (50 lb) painoisille henkilöille
Bantam (Small) - on suunniteltu soveltumaan useimmille 91-137 cm (36-54 tuumaa) pituisille ja enintään 45 kg (100 lb) painoisille henkilöille
Bantam Extra Small (erityisen pieni)/Small (pieni) -tuotteiden kokonaismitat (noin):
- Enimmäismassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 73 kg (160 lb)
- Enimmäismassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 95 kg (210 lb)
- Enimmäisleveys on 762 mm (30 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 165 cm (65 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa selällä makuu -asennossa on 162 cm (64 tuumaa)
Bantam Medium (keksikokoinen) - on suunniteltu soveltumaan useimmille 122-168 cm (4’0-5’6 jalkaa) pituisille ja enintään 91 kg (200 lb) painoisille henkilöille
Bantam Medium, kokonaismitat (noin):
- Enimmäismassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 147 kg (325 lb)
- Enimmäisleveys on 39 cm (24 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 99 cm (39 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa selällä makuu -asennossa on 122 cm (48 tuumaa)
Evolv Medium (keskikokoinen) - on suunniteltu soveltumaan useimmille 122-168 cm (4’0-5’6 jalkaa) pituisille ja enintään 91 kg (200 lb) painoisille henkilöille
Evolv Medium (keskikokoinen), kokonaismitat (noin):
- Enimmäismassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 160 kg (353 lb)
- Enimmäisleveys on 810 mm (31 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 193 cm (76 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1450 mm (57 tuumaa)
Evolv Large (suuri) - on suunniteltu soveltumaan useimmille 152-188 cm (4’0-5’6 jalkaa) pituisille ja enintään 127 kg (280 lb) painoisille henkilöille
Evolv Large (suuri), kokonaismitat (noin):
- Enimmäismassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 197 kg (433 lb)
- Enimmäisleveys on 810 mm (31 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 201 cm (79 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1450 mm (57 tuumaa)
Evolv XT (erityisen suuri) - on suunniteltu soveltumaan useimmille 183-209 cm (6’0-6’10 jalkaa) pituisille ja enintään 159 kg (350 lb) painoisille henkilöille
Evolv XT (erityisen suuri), kokonaismitat (noin):
- Enimmäismassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 236 kg (520 lb)
- Enimmäisleveys on 810 mm (31 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 211 cm (83 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1450 mm (57 tuumaa)
Glider Medium (keskikokoinen) - on suunniteltu soveltumaan useimmille 122–168 cm (4’0-5’6 jalkaa) pituisille ja enintään 90 kg (200 lb) painoisille henkilöille
Glider Medium (keskikokoinen), kokonaismitat (noin):
- Enimmäismassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 184 kg (405 lb)
- Enimmäisleveys on 1040 mm (40 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 193 cm (76 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1390 mm (54 tuumaa)
Glider Large (suuri) - on suunniteltu soveltumaan useimmille 152-188 cm (5’0-6’2 jalkaa) pituisille ja enintään 127 kg (280 lb) painoisille henkilöille
Glider Large (suuri), kokonaismitat (noin):
- Enimmäismassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 220 kg (485 lb)
- Enimmäisleveys on 1040 mm (40 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 201 cm (79 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1390 mm (54 tuumaa)
StrapStand - on suunniteltu soveltumaan useimmille 152-195 cm (5’0-6’5 jalkaa) pituisille ja enintään 159 kg (350 lb) painoisille henkilöille
StrapStand-yksikön kokonaismitat (noin):
- Enimmäismassa sekä sen turvallinen työkuorma on n. 224 kg (495 lb)
- Enimmäisleveys on 850 mm (33 tuumaa)
- Enimmäiskorkeus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1630 mm (64 tuumaa)
- Enimmäispituus yksikön ollessa seisoma-asennossa on 1040 mm (40 tuumaa)
Lisätietoja on verkkosivustollamme osoitteessa easystand.com
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Tekniset tiedot-(jatk.)
•	
Jos yksikkö on altistettu alle 5 °C (41 °F): n lämpötilalle, yksikön on saatava lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Jos yksikkö on altistettu kuumalle ympäristölle
tai suoralle auringonvalolle, varmista, että kaikki osat ovat miellyttäviä ja turvallisia koskettaa, ennen kuin se annetaan potilaan käyttöön. Suunnittele ennakoiden ja anna
laitteiston sopeutua käyttöympäristöön 12 tuntia, jos se on ollut varastoituna tai altistettuna äärimmäisille lämpötiloille.
Zing, koko 1, Zing, koko 2, Bantam Extra Small, Bantam Small, Evolv-tuotelinja ja Glider-tuotelinja
Käyttöolosuhteet
Säilytys-/kuljetusolosuhteet
35 ˚C
(95 ˚F)
5 ˚C
(41 ˚F)

90 %
30 ˚C
(86 ˚F)
20 %

-10 ˚C
(14 ˚F)

700 hPa

Zing kannettava, koko 1
Käyttöolosuhteet

15 %

90 %

40 ˚C
(104 ˚F)

15 %

70 ˚C
(158 ˚F)

1060 hPa
-25 ˚C
(-13 ˚F)

700 hPa

Bantam Medium (keskikokoinen)
Käyttöolosuhteet

5 ˚C
(41 ˚F)

20 %

90 %

1060 hPa

700 hPa

Säilytys-/kuljetusolosuhteet

40 ˚C
(104 ˚F)
5 ˚C
(41 ˚F)

50 ˚C
(122 ˚F)

1060 hPa

15 %

90 %

1060 hPa

700 hPa

Säilytys-/kuljetusolosuhteet
90 %

700 hPa

70 ˚C
(158 ˚F)

1060 hPa
-25 ˚C
(-13 ˚F)

10 %

90 %

1060 hPa

700 hPa

•	
Altimate Medical -yhtiön seisontalaitteita voidaan käyttää enintään 3 000 metrin (9,842.52 jalkaa) korkeudella merenpinnasta.
•	
Tämä laite tuottaa alle 60 dB:n melutason käytön aikana.
•	
Altimate Medical -yhtiön seisomatuotteen odotettavissa olevaksi käyttöiäksi katsotaan 5 vuotta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Huomio: Tämä vaihtelee käyttölukumäärän
mukaan. Tietyt osat, kuten akku ja verhoilu, saattavat tarvita useammin vaihtamista yksilöllisestä käytöstä riippuen.
•	
Jos joudut kuljettamaan Altimate Medical -yhtiön seisomatuotetta ajoneuvossa, kiinnitä laite siten, että se ei pääse liikkumaan. Tarkista kuljetuksen jälkeen Altimate Medical
-yhjtiön seisomatuotteen kunto varmistaaksesi, että laitteisto on edelleen kiristetty kunnolla ja kaikki lisävarusteet ovat kiinnitettyinä.
• 	Seisontalaitteistot on tarkoitettu sisäkäyttöön ja vain tasaisilla alustoilla. Pidä laitteen pyörät lukittuina käytön aikana.
• 	Laitteistoa suositellaan säilytettäväksi normaalissa huoneenlämmössä ja ilman suhteellisessa kosteudessa.
• 	Käyttäjän huollettavia osia ei ole sähköisessä toimilaitejärjestelmässä tai sen osissa. Akunvaihto ja ohjeet ovat tarkoitettu ohjeeksi vain pätevälle teknikolle tai
huoltohenkilöstölle. Luvaton huolto tai puutteellisesti koulutetun henkilöstön suorittama vaihto voi johtaa vaaraan.
• 	Bioyhteensopivuus ja allergeenilausunto: Altimate Medical -tuotteiden valmistuksessa käytettyjen materiaalien on määritelty olevan mahdollisimman neutraaleja ja
ei-allergeenisia, ja erityisesti painotetaan niiden lääketieteellistä hyötyä laajalle käyttäjäkunnalle. Käyttäjät, joiden tiedetään olevan herkkiä tietyille materiaaleille, voivat
pyytää tarkempia tietoja koskien erityisiä komponentteja. Yleensä materiaalit, jotka voivat joutua kosketukseen käyttäjän kanssa, ovat polyuretaanilla päällystettyjä kankaita;
neulottuja polyesterikankaita; ABS-, polypropyleeni- ja nailonmuovia; ja polyesteripohjaista kuivalevitettyä maalia. Tuotteissamme ei ole lateksia ja RoHS-ohjeessa mainittuja
vaarallisia aineita.
• 	Käsiohjain, verhoillut osat ja tarjotin, jos ne ovat varusteina mukana, ovat kaikki tyypin BF sovellettuja osia.
Varoitus: Älä käytä laitetta olosuhteissa, jotka poikkeavat teknisissä tiedoissa mainittuista ympäristöolosuhteista. Laitteen käyttö määriteltyjen ympäristöolosuhteiden
vastaisissa olosuhteissa johtaa vaaraan.

Luokittelu

•	
Suojaustyyppi sähköiskujen osalta: Luokan II ME -laitteisto ladattaessa ja sisäisellä voimanlähteellä.
•	
Suojausluokka sähköiskujen osalta (käytettyjen osien tyyppi): Tyyppiä BF olevat sovelletut osat
•	
Suojausluokka veden tai hiukkasten tunkeutumisen osalta: IP21.
•	
Käyttötapa: Käyttöjakso 5 % enimm., 1 minuutti ON (PÄÄLLÄ) / 19 minuuttia OFF (POIS PÄÄLTÄ).
•	
Sterilointi- tai desinfiointimenetelmä(t): Ei tarkoitettu steriloitavaksi tai desinfioitavaksi.

IP21
•	
Laitteiston suojauksen taso vaarallisten osien osalta koesormea (halkaisijaltaan 12 mm x 80 mm pituus) käytettäessä ja suojauksen taso kiinteiden esineiden tunkeutumista
vastaan (esineet halkaisijaltaan ≥12,5 mm).

Akun tiedot

(vain Pow’r Up -nostolaite lisävarusteena)

Bantam Medium (keskikokoinen)
Valmistaja: TiMotion
Model TBB6
Suljettu lyijyhappogeeli
24 VDC x 5 Ah
Alkuvirta (latauksen otto): <1,25 A

Zing, koko 2, Bantam Extra Small/Small (erityisen pieni/pieni), Evolv Medium/Large/XT (keskikokoinen/suuri/erityisen suuri), ja Glider
Medium/Large (keskikokoinen/suuri)
Valmistaja: Linak
Malli: CB8A
Suljettu lyijyhappogeeli
24 VDC x 2,9 A
Alkuvirta (latauksen otto): Ei dataa
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Zing kannettava, koko 1-Lue kaikki ohjeet huolella ennen säätöjen tekemistä.
HUOMIO: Tarjottimien kuormitus ei saa ylittää 4,5 kg (10 lb). Ole varovainen, kun sijoitat minkä tahansa esineen
tarjottimelle.

Avaaminen

Levitä laitteen kolme jalkaa ja aseta ne kuvan esittämällä tavalla. Lukitse keskimekanismi työntämällä sitä alaspäin
lukitaksesi napsautustapin paikalleen. Valkoinen lukkosymboli näkyy, kun yksikkö on lukittu.
Huomio: Varo nipistyskohtaa kahvan ja takasäären välillä.

Napsautustappi

Vaihdettaessa asento selällään makuusta vatsallaan makuuksi

Löysää nuppia ja paina putken jousipainiketta poistaaksesi selällään makuu -asennon tarjotinasetelman. Käyttääksesi vatsallaan
makuu -tarjotinta paina jousipainiketta, aseta vatsallaan makuu -tarjotinasetelma haluamaasi kohtaan ja kiristä nuppi kunnolla.

Selällään makuu -asento

Vatsallaan makuu -asento

Löysää nuppeja jalkaterälevyn pohjassa.
Kierrä 180 astetta kuvan mukaisesti. Kiristä
nuppi huolella. Toista nämä vaiheet toisella
jalkaterälevyllä.

Tarjottimet - selällä makuu -asento

Korkeus
Säädä selällä makuu -tarjottimen korkeutta löysäämällä
yksikön takana olevaa nuppia ja asettamalla haluttu asento.
Kiristä nuppi huolella.
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Syvyys
Säädä selällä makuu -tarjottimen syvyys, löysää pöydän
alla olevaa nuppia, aseta haluttuun asentoon.
Kiristä nuppi huolella.

Säätö ja käyttö -Zing kannettava

Swing-Away (sivulle käännettävyys) -ominaisuus
Halutessasi kääntää tarjottimen sivuille, löysää nuppia
vain yhdeltä puolelta, kunnes voit kääntää tarjottimen.
Käännä tarjotin pois tieltä siirron mahdollistamiseksi.
Nuppi

Tarjottimen mahallaan makuu -asento

Korkeus
Säätääksesi selällä makuu -tarjottimen korkeutta, löysää
yksikön takana olevaa nuppia ja aseta haluttuun asentoon.
Kiristä nuppi huolella.

Kulma
Säätääksesi selällä makuu -tarjottimen kulmaa,
löysää yksikön sivulla olevaa nuppia ja aseta haluttuun
asentoon. Kiristä nuppi huolella.

Polvipehmusteet

Syvyys/Kulma
Säätääksesi monisäädettävän polvipehmusteen syvyyttä,
löysää nuppia. Säädä haluttuun asentoon. Kiristä
huolella. Säätääksesi monisäädettävän polvipehmusteen
sijaintia, löysää nuppia ja liikuta tai kierrä haluttuun
asentoon. Kiristä huolella.

Korkeus
Säätääksesi monisäädettävän polvipehmusteen korkeutta,
löysää nuppia. Säädä haluttuun asentoon. Kiristä huolella.

Pehmusteen
säätönuppi

Korkeudensäätönuppi

Syvyydensäätönuppi

Jalkaterälevyt

Huomio: Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun lapsi on seisonta-asennossa.
Korkeus
Toe-in/Toe-out (Varvas sisäänpäin/Varvas ulospäin) -ominaisuus
Kun haluat säätää Toe-in (Varvas sisäänpäin)/Toe-out
Säätääksesi jalkaterälevyn korkeutta, löysää nuppia ja aseta
(Varvas ulospäin)/Erilleen vetäminen -ominaisuutta, löysää
haluttuun asentoon. Kiristä nuppi huolella.
jalkaterälevyjen alapuolella olevia nuppeja ja liu’uta jalkaterälevyt
haluamaasi asentoon. Kiristä nupit huolella.
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Säätö ja käyttö -Zing kannettava

Varoitus: ÄLÄ KOSKAAN siirrä tai kanna seitontayksikköä lapsen ollessa siinä.

Niskatuki

Korkeus
Säätääksesi niskatuen korkeutta, löysää nuppia ja aseta
haluttuun asentoon. Kiristä nuppi huolella.

Syvyys
Säätääksesi niskatuen syvyyttä, löysää nuppia ja aseta
haluttuun asentoon. Kiristä nuppi huolella.
Syvyydensäätönuppi

Korkeudensäätönuppi

Verhoilu ja verhoiluhihnat
Verhoilu on valmistettu sisältäen
tarranauhaa yhteensopivasta
neopreenimateriaalista. Koukun
kiinnitysosa tarttuu mihin tahansa
verhoilupinnan kohtaan. Ole varovainen
sovittaessasi potilasta, jotta verhoiluhihnat
tulevat kiinnitettyä tukevasti ja että ne
eivät aiheuta potilaalle ei-toivottuja
rajoituksia, tai hänen tukehtumista tai
kuristumista. Niitä potilaita, jotka saattavat
olla yliherkkiä tai alttiita allergiselle
kosketusihottumalle, on seurattava
tarkoin, kunnes tiedetään, onko allerginen
reaktio mahdollinen. Zing kannettava
-seisontalaitteessa ei ole käytetty
lainkaan luonnon lateksia. Käytetyt
verhoilumaterialit ovat polyesteri, nailon,
neopreeni ja polyuretaani.

Vedä laitteen kumpikin jalka erilleen haluttuun asentoon,
enintään 15 astetta per jalka. Kiristä huolella.

Erilleen vetäminen

Säätääksesi laitteen jalkojen erillään-asentoa,
löysää lonkanpehmusteen takana olevaa nuppia.

Selällä makuu -asento

Samalla kun tuet laitetta yhdellä kädellä, säädä haluttu selällä
makuu -asento painamalla takakahvan vipua ja kallistamalla.
Tämä voidaan tehdä käyttäjän ollessa yksikössä.

Takakahva

Makuuasento

Samalla kun tuet laitetta yhdellä kädellä, säädä
haluttu makuuasento painamalla takakahvan
vipua ja kallistamalla. Tämä voidaan tehdä
käyttäjän ollessa yksikössä.
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Taittaminen

Paina napsahduspainiketta. Työnnä
lukitusmekanismia varoen ylöspäin taittaaksesi
laitteen jalat sisään.
Huomio: Varo etteivät sormesi joudu nipistykseen.

Säätö ja käyttö-Zing, koko 1 ja koko 2
Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen säätöjen aloittamista.

Tarjottimet

Black Molded/Swing-Away (musta, valettu / sivulle käännettävä) -tarjottimen korkeus
Säätääksesi tarjottimen korkeutta, löysää yksikön takana olevaa nuppia ja aseta haluttuun asentoon. Kiristä huolella.
Zing 1
Zing 2

Black Molded -tarjottimen syvyys
Tarjottimen säätämiseksi löysää nuppia, kunnes tunnet vastusta, ja käännä sitten nupin keskellä oleva harmaa vipu kokonaan auki.
ÄLÄ kierrä nuppia vastapäivään. Jos pakotat nuppia ohi sen pysäytyspisteen, vahingoitat mekanismia.
Voit nyt poistaa tarjottimen kokonaan tai säätää sen haluttuun asentoon käyttämällä napsautuksen vastepisteitä ohjeena.
Zing 1
Zing 2

Swing-Away (sivulle käännettävä) -tarjottimen syvyys
Löysää tarjottimen alapuolelle olevaa nuppia, vedä tai
työnnä haluamaasi asentoon. Kiristä huolella.
Zing 1

Zing 2

Swing-Away (sivulle käännettävä) -tarjottimen kulma
Tarjottimen kulman säätämiseksi löysää räikkäkahvoja
tarjottimen molemmin puolin ja aseta haluttuun
asentoon. Kiristä huolella.
Zing 1
Zing 2

Swing-Away (sivulle käännettävä) -tarjotin
Löysää nuppia vain yhdeltä puolelta, kunnes voit kääntää tarjottimen sivulle. Käännä tarjotin pois tieltä siirron ajaksi.
Zing 1

Zing 1

Zing 2

Zing 2
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Säätö ja käyttö -Zing, koko 1 ja koko 2

Lonkkatuet

Lonkkatuen leveyttä voit säätää löysäämällä lonkkapehmusteen takana olevia nuppeja. Lonkkatukien mukana tulee sekä
peukalonupit että kiinnitysruuvit eteen/taakse sijoittamista varten. Säädä haluttuun asentoon ja kiristä huolella.
Zing 1
Zing 2

Jos haluat säätää lonkkatukia eteen- tai taaksepäin, löysää peukalonuppeja, säädä haluttuun asentoon ja kiristä huolella.
Zing 1 ja Zing 2

Sivuttaistuet

Sivutuen leveyttä voidaan säätää löysäämällä yksikön takana olevia nuppeja. Muista aina kiristää nupit huolella. Syvyyttä voit
säätää löysäämällä kahta pulttia, kun olet saavuttanut halutun asennon. Kiristä huolella.
Zing 1-TT

Zing 1-MPS, SUPINE (SELÄLLÄ
MAKUU), VERTICAL (PYSTY) JA
PRONE (MAHALLA MAKUU)

Zing 2

Säätääksesi sivutuen korkeutta, löysää nuppia ja aseta haluttuun asentoon. Kiristä huolella.
Zing 1-TT
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Zing 1-MPS, SUPINE (SELÄLLÄ
MAKUU), VERTICAL (PYSTY) JA
PRONE (MAHALLA MAKUU)

Zing 2

Säätö ja käyttö -Zing, koko 1 ja koko 2

Sivutuet - (jatk.)

Sivutukiin on tehty useita kiinnitysreikiä pehmusteen taakse, ja niitä käyttäen voidaan valita lisää asentoja pysty- ja vaakasuunnassa.
Pehmusteet voidaan myös pultata korkeaan, matalaan tai neutraaliin asentoon suuremman pehmustealueen muodostamiseksi.
Zing 1
Zing 2

Monisäädettävät polvipehmusteet

Säätääksesi monisäädettävien polvipehmusteiden
korkeutta, löysää räikkäkahva. Säädä haluttuun
asentoon. Kiristä huolella.

Säätääksesi monisäädettävien polvipehmusteiden
sijainti, löysää nuppia ja kierrä haluttuun asentoon.
Kiristä huolella.

Erikseen säädettävät pohjepehmusteet
Säätääksesi erikseen säädettävän
pohjepehmusteen syvyyttä, löysää nuppia.
Säädä haluttuun asentoon. Kiristä huolella.
Zing 1
Zing 2

Säätääksesi monisäädettävien polvipehmusteiden
syvyyttä, löysää nuppia. Säädä haluttuun
asentoon. Kiristä huolella.

Pohjepehmuste polvihihnalla

Säätääksesi pohjepehmustetta, jossa on mukana
polvihihna, löysää nuppeja kullakin puolella. Valitse
eteen/taakse ja ylös/alas, kunnes saavutat halutun
asennon. Kiristä huolella.

Poista pultit ja aseta halutulla tavalla säätääksesi
pohjepehmusteen korkeutta. Kiristä huolella.
Zing 1

Zing 2
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Säätö ja käyttö -Zing, koko 1 ja koko 2

Ylävartalon tukipehmuste

Säätääksesi ylävartalon pehmusteen korkeutta, löysää nuppia, paina jousipainiketta ja säädä haluttuun asentoon.
Kiristä huolella.
Zing 1
Zing 2

Niskatuki

Säätääksesi niskatuen syvyyttä, löysää niskatuen
takaosassa olevaa nuppia ja liu'uta haluttuun
asentoon. Kiristä huolella.

Säätääksesi niskatuen kulmaa, löysää
räikkäkahvaa ja aseta niskatuki haluamaasi
asentoon. Kiristä huolella.

Säätääksesi niskatuen korkeutta, löysää takana
olevaa nuppia ja siirrä haluttuun asentoon.
Kiristä huolella.

Kasvojen aukko

Löysää tukikannattimen nuppia säätääksesi
kasvojen aukon korkeutta. Säädä haluttuun
asentoon ja kiristä huolella.
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Säädä kasvojen aukon pehmusteiden kulmaa tai
leveyttä löysäämällä nuppeja ja asettamalla pehmusteet
haluamaasi asentoon. Kiristä nupit huolella.

Säätö ja käyttö -Zing, koko 1 ja koko 2

Huomio: Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun käyttäjä on seisonta-asennossa.
Huomio: Älä aseta sormiasi säätöaukkoon.
A-Hihnat (jos sisältyvät tilaukseen) - Aseta hihnat
Alustan jalkaterälevyt
haluttuihin aukkoihin.
Korkeus - Alustan jalkaterälevyt ovat
B-Jalkoterien pidikkeet - Aseta pidikkeet haluttuun
säädettävissä vain korkeussuunnassa. Löysää
asentoon. Työnnä pultti sisään ja kiristä nuppi huolella.
nuppia, aseta haluttuun asentoon. Kiristä huolella.

A

B

Monisäädettävät jalkaterälevyt

Korkeus - Löysää räikkäkahvoja, jotka yhdistävät
jalkaterän kannattimen pystysuoriin jalkaputkiin
jalkaterälevyn korkeuden säätämiseksi.

Jalkapohja/selkä- Löysää räikkäkahvoja
kallistaaksesi jalkaterälevyjä. Kiristä huolella.

Erilleen vetäminen- Löysää nuppeja liu’uttaaksesi
jalkaterälevyt yhteen. Kiristä nupit huolella.

Eteen-/taaksepäin- Löysää nuppeja
jalkaterälevyjen alla, työnnä jalkaterälevyt
paikoilleen. Kiristä nupit huolella.

Toe-in/Toe-out- (Varvas sisään/Varvas ulospäin)
Löysää nuppeja jalkaterälevyjen alla, työnnä
jalkaterälevyt paikoilleen. Kiristä nupit huolella.

Erilleen vetäminen- Löysää räikkäkahvoja levittääksesi
jalkaterälevyt erilleen, kiristä huolella. Löysää nuppeja
jalkaterälevyjen alla ja työnnä jalkaterälevyt erilleen.
Kiristä nupit huolella.
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Säätö ja käyttö -Zing, koko 1 ja koko 2

Jalkojen erilleen vetäminen

Löysää lonkkapehmusteen takana
olevaa nuppia.

Vedä laitteen kumpikin jalka erilleen haluttuun asentoon,
enintään 30 astetta per laitteen jalka. Kiristä huolella.

Suuntautuva lukituspyörä

Lukitse oikea takapyörä, jotta yksikkö voi ohjautua suoraan.
Suuntautuvan pyörän lukitseminen lukitsee pyörän suuntaasennon. Tämä ei estä pyörän pyörimistä.

Kaasujousen lukitus

Vedä lukitusnuppi ulos ja kierrä sitä lukituksen
avaamiseksi. Voit nyt sijoittaa yksikkösi käyttämällä
poljinta tai käsivipua.

Kaksoisohjaus

Purista kädensijaa asettaaksesi yksikön haluttuun
asentoon.
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Kierrä, kunnes nuppi on pystysuorassa ja lukittuu
paikalleen. Kaasujousi on nyt lukittu estämään tahaton
liike.

Aseta yksikkö haluttuun asentoon polkimella.

Säätö ja käyttö -Zing, koko 1 ja koko 2

Selällä makuu -asento (vain MPS-tuotteessa)

Säädä haluttuun selällä makuu -asentoon
painamalla jalkapoljinta tai käyttämällä
käsikäyttöistä ohjainta Pow’r Up -lisävarusteena
(vain Zing 2) ja kallistamalla. Tämä voidaan tehdä
käyttäjän ollessa yksikössä.

Prone (mahalla makuu -asento)
(vain MPS-tuote)

Säädä haluttuun mahalla makuu -asentoon
painamalla jalkapoljinta tai käyttämällä
käsikäyttöistä ohjainta Pow’r Up -lisävarusteena
(vain Zing 2) ja kallistamalla. Tämä voidaan tehdä
käyttäjän ollessa yksikössä.

Käännä lonkkapehmusteen takana oleva vipu asentoon
”supine to stand” (selällä makuu -asennosta seisontaasentoon).
Zing 1
Zing 2

Käännä pehmusteen takana oleva vipu
asentoon ”prone” (mahalla makuu -asento).
Zing 1
Zing 2
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Säätö ja käyttö-Bantam Extra Small (erityisen pieni) ja Bantam Small (pieni)*
Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen säätöjen aloittamista. *Jos on tilattu supine (selällä makuu) -lisävaruste, tutustu sivulla 23 olevan käyttöohjeeseen.

Huomio: Älä säädä istuimen syvyyttä käyttäjän ollessa yksikössä.
Huomio: Varmista, että istuinputken ja seurantavarren värit vastaavat toisiaan.

Istuimen syvyys/Selkäosan kulma/Selkäosan korkeus
Poista Shadow-tarjotin ja aseta istuin lievään kulmaan.

Löysää istuinputken ja seurantavarren nuppeja. Älä kierrä nuppeja kokonaan ulos istuinta säätäessä.
Bantam Extra Small -laitteen selkäosan säädöt
sijaitsevat lukitusnupin yläpuolella. Selkäosan kulman
säädöt ulottuvat vihreästä (suurin) siniseen (pienin).

Bantam Small (pieni)-laitteen selkäosan kulman säädöt
sijaitsevat lukitusnupin alapuolella. Selkäosan kulman
säädöt ulottuvat sinisestä (pienin) vihreään (suurin).

Säätö lyhyemmälle asetukselle: Säädä
seurantavarsi (selkäosan kulma) ensin painamalla
jousipainiketta ja siirtymällä korkeintaan kaksi
reikää kerrallaan. Säädä sitten istuinputkea
(istuimen syvyyttä) yksi reikä kerrallaan. Jatka tätä
järjestystä, kunnes saavutat haluamasi asetuksen
ja värit istuinputkessa ja seurantavarressa
vastaavat toisiaan.

Säätö pidemmälle asetukselle: Säädä istuinputkea
(istuimen syvyyttä) ensin painamalla jousipainiketta
ja siirtymällä vain yksi reikä kerrallaan. Säädä sitten
seurantavartta (selkäosan kulmaa) korkeintaan
kaksi reikää kerrallaan. Jatka tätä järjestystä,
kunnes saavutat haluamasi asetuksen ja värit
istuinputkessa ja seurantavarressa vastaavat
toisiaan.

Huomio: Säädön helpottamiseksi sinun on ehkä noustava hieman istuimen syvyyden säätämisen yhteydessä.
Kiristä istuimen syvyysnupit ja seurantavarren nupit kunnolla, kun olet saavuttanut halutun sijainnin.

Kaasusylinteri

Aseta jalka polkimen päälle ja nosta istuimen takana olevaa apukahvaa, jotta yksikkö kohoaa seisonta-asentoon.
Tämä voi olla tarpeen myös silloin, kun käyttäjää ollaan laskemassa istuma-asentoon.
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Säätö ja käyttö -Bantam Extra Small ja Small

Lonkkatuet

Lonkkatuissa on useita kiinnitysreikiä pehmusteen takana,
mikä mahdollistaa lisäasennot pysty- ja vaakasuunnassa.
Pehmusteet voidaan kiinnittää pulteilla myös suoraan, 90º,
180º tai 270º asentoon.

Sivuttaistuet

Sivutuet on varustettu useilla kiinnitysrei’illä pehmusteen
takana, mitkä mahdollistavat lisäasennot pysty- ja
vaakasuunnassa. Pehmusteet voidaan kiinnittää myös
suoraan, 90º, 180º tai 270º asentoon.

Valinnaiset lonkkatuet voidaan poistaa siirtämistä varten.
Lonkkatuen leveyttä voidaan säätää löysäämällä istuimen alla
olevia nuppeja. Muista aina kiristää nupit huolella.

Valinnaiset sivutuet voidaan poistaa siirtämistä varten.
Sivutuen leveyttä voidaan säätää löysäämällä yksikön takana
olevia nuppeja. Muista aina kiristää nupit huolella.

Tarkista sopivuus ja häiriöt saattamalla yksikkö enimmäisseisonta-asentoon ja sitten takaisin istuma-asentoon
(ilman käyttäjää), sillä pehmusteet eivät välttämättä toimi täydellisesti kaikissa asennoissa.

Shadow Tray-Black Molded (musta tarjotin) ja Clear
(kirkas tarjotin) tarjottimien syvyys

Säädä valinnaisen tarjottimen syvyyttä asettamalla
tarjotinputket niiden vastakkeisin ja asettamalla reiät
halutun syvyyden mukaan, ja asettamalla tapit paikoilleen.

Huomio: Nämä säädöt voidaan tehdä vain silloin, kun
yksikkö on istuma-asennossa.
Huomio: Tue tarjotinta aina kun löysäät räikkäkahvoja
tarjottimen säätämisen yhteydessä.
Huomio: Kun olet asettanut tarjottimen paikalleen,
varmista, että tarjottimen sivulla olevat räikkäkahvat on
kiristetty kunnolla.

Tarjottimen korkeuden säätämiseksi löysää molemmat
yksikön sivulla olevat räikkäkahvat ja nosta tarjotin
käyttäjän haluamalle korkeudelle, ja kiristä huolella.

Tarjottimen kulman säätämiseksi, löysää molemmat
tarjottimen sivulla olevat räikkäkahvat ja aseta tarjotin
käyttäjän haluamaan kulmaan, ja kiristä huolella.
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Säätö ja käyttö -Bantam Extra Small ja Small (erityisen pieni ja pieni)

Swing-Away (sivulle käännettävä) Shadow -tarjotin

Black Molded (musta valettu)/monisäätöisen tarjottimen korkeus
Säätääksesi tarjottimen korkeutta, löysää yksikön sivulla olevia
nuppeja ja aseta haluttuun asentoon. Kiristä huolella.

Monisäätöisen tarjottimen syvyys
Löysää tarjottimen alapuolelle olevaa nuppia, vedä tai
työnnä haluamaasi asentoon. Kiristä huolella.

Monisäätöisen tarjottimen kulma
Tarjottimen kulman säätämiseksi löysää räikkäkahvoja tarjottimen
molemmin puolin ja aseta haluttuun asentoon. Kiristä huolella.

Monisäätöinen tarjotin Swing-Away (sivulle käännettävä)
Löysää nuppia vain yhdeltä puolelta, kunnes voit kääntää
tarjottimen pois. Tarjotin kääntyy vasemmalle ja oikealle.
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Monisäätöinen tarjotin Swing-Away (sivulle käännettävä)
Käännä tarjotin pois tieltä siirron ajaksi.
Huomio: Irrota tarjotin avaamalla tarjottimen molemmin
puolin olevat nupit.

Säätö ja käyttö -Bantam Extra Small (erityisen pieni) ja Small (pieni)

Huomio: Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun käyttäjä on seisonta-asennossa.
Huomio: Älä aseta sormiasi säätöaukkoon.

Vakiomalliset jalkaterälevyt

Monisäädettävät jalkaterälevyt

Erilleen vetäminen- Löysää nuppeja liu’uttaaksesi
jalkaterälevyt yhteen. Kiristä nupit huolella.

Eteen-/taaksepäin- Löysää nuppeja
jalkaterälevyjen alla, työnnä jalkaterälevyt
paikoilleen. Kiristä nupit huolella.

Toe-in/Toe-out- (Varvas sisään/Varvas ulospäin)
Löysää nuppeja jalkaterälevyjen alla, työnnä
jalkaterälevyt paikoilleen. Kiristä nupit huolella.

Erilleen vetäminen- Löysää räikkäkahvoja
levittääksesi jalkaterälevyt erilleen, kiristä huolella.
Löysää nuppeja jalkaterälevyjen alla ja liu’uta
jalkaterälevyt erilleen. Kiristä nupit huolella.

Vakiomalliset polvipehmusteet

Swing-Away (sivulle käännettävät) -polvipehmusteet

Korkeus - Vakiomallisia jalkaterälevyjä voi säätää vain
korkeussuunnassa. Löysää puristinta, joka yhdistää
jalkakannattimen istuimen pylvääseen, säätääksesi
jalkaterälevyn korkeutta.

Tavallisissa polvipehmusteissa on vain syvyyden, korkeuden ja
pehmusteen pyörimisen säätö. Säätääksesi polvipehmusteita,
löysää nuppeja ja siirrä pehmusteet paikoilleen. Kiristä nupit
huolelle, kun haluttu asento on saavutettu.

Jalkapohja/selkä- Löysää räikkäkahvoja
kallistaaksesi jalkaterälevyjä. Kiristä huolella.

Swing-Away -polvipehmusteet kääntyvät pois tieltä, kun
painat punaista painiketta, ja niissä on myös leveyden ja
korkeuden säätö. Kiristä nupit huolella, kun haluttu asento
on saavutettu.

Huomio: Suorita polvipehmusteen säätö vain käyttäjän ollessa istuma-asennossa.
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Säätö ja käyttö -Bantam Extra Small ja Small

Mobiilivaihtoehto

Lukitse tai avaa vetopyörät kääntämällä vetopyörän lukkoa neljänneskierros. Käytä työntövanteen säätöä työntääksesi
vanteet eteen- tai taaksepäin siirtämistä tai itsekäyttöä varten. Kiristä lukitaksesi paikoilleen.
Omatoimiset
Push Rim
(työntövanteen)
-kulmansäädöt

Independent
Drive Wheel
Locks

Niskatuki

Säätääksesi niskatuen syvyyttä, löysää niskatuen
takaosassa olevaa nuppia ja liu'uta niskatuki
haluttuun asentoon. Kiristä huolella.

Säätääksesi niskatuen korkeutta, löysää takana
olevaa nuppia ja siirrä haluttuun asentoon.
Kiristä huolella.
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Säätääksesi niskatuen kulmaa, löysää
räikkäkahvaa ja aseta niskatuki haluamaasi
asentoon. Kiristä huolella.

Bantam Medium (keskikokoinen)*

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen säätöjen aloittamista.*Jos on tilattu Supine (selällä makuu) -lisävaruste, tutustu sivulla 23 olevaan käyttöohjeeseen.

Huomio: Älä säädä istuimen syvyyttä käyttäjän ollessa yksikössä.
Huomio: Varmista, että istuinputken ja seurantavarren värit vastaavat toisiaan.

Istuimen syvyys
1. Varmista ennen istuimen syvyyden säätämistä, että
ohjain on ”Sit-to-Stand” (istuma-asennosta seisomaan)
-asennossa. Istuin on laskettava istuma-asentoon
helpottamaan säätöä.
2. Löysää istuimen alla olevan istuinputken rungon
ulommalla oikealla puolella olevaa nuppia. Yksi täysi kierto
riittänee.
3. Tue toisella kädellä selkäosaa (jos sisältyy varusteisiin) ja
paina jousipainiketta istuinputken ulkovasemmalla puolella
istuimen alla. Käytä selkäosaa vipuna ja siirrä istuimen
syvyys haluttuun asetukseen väri huomioiden. Jos istuimen
syvyys ei liiku vapaasti, tarkista istuimen verhoilu istuimen
etuosassa varmistaaksesi, että se voi liukua vapaasti
teleskooppisen istuimen pinnan kanssa. Sinun on ehkä
vapautettava se tarranauhasta. Tarranauhaa käytetään
kiinnittämään se laitteen etuosaan.
Kiristä nuppi nyt uudelleen. Jos yksikköä ei ole varustettu
selkäosalla, säätö on valmis. Muussa tapauksessa, jatka
säädön suorittamista.
4. Löysää seurantavarren nuppia.
5. Tue toisella kädellä selkäosan kokoonpano ja pyöräytä
nupin keskellä oleva harmaa mäntävipu kokonaan aukiasentoon. Jatka sitten nupin löysäämistä, kunnes tunnet
vastusta. ÄLÄ kierrä nuppia vastapäivään. Jos pakotat
nuppia ohi sen pysäytyspisteen, vahingoitat mekanismia.
Huomio: Tue toisella kädellä selkäosan kokoonpanoa ja
pyöräytä harmaata mäntävipua, jolloin selkäosa pääsee
liikkumaan vapaasti.
6. Käytä selkäosaa vipuna ja säädä seurantavartta siten,
että istuinsyvyyden tarran väri vastaa osoitinikkunan
ikkunassa olevaa seurantavarren väriä (osoitinikkuna on
esitetty kuvassa).
Vapauta harmaa männänvipu, jotta lukitusmännät
kytkeytyvät uudelleen puristinnuppeihin. Saatat joutua
kiristämään nuppia osittain ja siirtämään selkäosan
kokoonpanoa hieman, jotta lukitustappi voi lukittua
”kotiasentoon”. Sulje harmaa mäntävipu kokonaan ja kiristä
nupit kunnolla.
7. Kun olet saavuttanut halutun istuimen syvyyden, kierrä
selkänosan säätönuppia siten, että istuimen/selkänojan
kulma on sopiva.
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Säätö ja käyttö -Bantam Medium

Lonkkatuet

Lonkkatuet ovat valinnaisia ja ne voidaan
poistaa siirtämistä varten. Lonkkatuen leveyttä
voit säätää löysäämällä istuimen alapuolella olevia nuppeja. Muista aina kiristää nupit huolella.

Lonkkatuissa on useita kiinnitysreikiä pehmusteen takana, ja ne mahdollistavat lisäasennot
pysty- ja vaakasuunnassa. Pehmusteet voidaan
kiinnittää myös suoraan, 90º, 180º tai 270º
asentoon.

Sivuttaistuet

Valinnaiset sivutuet voidaan poistaa siirtämistä
varten. Sivutuen leveyttä voidaan säätää
löysäämällä yksikön takana olevia nuppeja. Muista
aina kiristää nupit huolella.

Selkäosavaihtoehto

Sivutuet on varustettu useilla kiinnitysrei’illä
pehmusteen takana, mitkä mahdollistavat
lisäasentoja pysty- ja vaakasuunnassa.
Pehmusteet voidaan kiinnittää myös suoraan,
90º, 180º tai 270º asentoon.

Voit säätää takakulmaa säätämällä nupin haluttuun asentoon.

Tarkista sopivuus ja häiriöt saattamalla yksikkö
täysin seisonta-asentoon ja sitten takaisin istuma-asentoon (ilman käyttäjää). Erilaisten säätöjen
vuoksi, joita voidaan tehdä, pehmusteet eivät
välttämättä toimi oikein kaikissa asetuksissa tai
kokoonpanoissa.

Polvipehmuste

Säätääksesi polvipehmusteita, löysää nuppeja ja siirrä
pehmusteet paikoilleen. Kiristä huolelle, kun haluttu
asento on saavutettu. Tavallisissa polvisuojissa on vain
syvyyden, korkeuden ja pehmusteen pyörimisen säätö.
Swing-Away (sivulle käännettävät) -polvipehmusteet
kääntyvät pois tieltä, kun painat punaista painiketta, ja
niissä on myös leveyden ja korkeuden säätö.

Jalkaterälevyt

Säädä jalkaterälevy löysäämällä jalkaterälevyn punaista
räikkäkahvaa, ylös tai alas ja haluttuun kulmaan, kiristä kunnolla. Jalkaterälevyt voidaan kääntää toisin päin, jotta niiden
käytettävyys kasvaisi.

Huomio: Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun käyttäjä on
seisonta-asennossa.

Huomio: Suorita polvipehmusteen säätö
vain käyttäjän ollessa istuma-asennossa.

Niskatuki

Säätääksesi niskatuen korkeutta, löysää
selkäosavaihtoehdon takana olevaa nuppia ja
siirrä haluttuun asentoon, ja kiristä huolella.
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Säätääksesi niskatuen syvyyttä, löysää niskatuen takaosassa olevaa nuppia ja liu’uta niskatuki
haluttuun asentoon, ja kiristä huolella.

Säätääksesi niskatuen kulmaa, löysää räikkäkahvaa ja aseta niskatuki haluamaasi asentoon. Kiristä huolella.

Säätö ja käyttö -Bantam Medium

Huomio: Erityistä varovaisuutta on noudatettava, jos tarjotinta säädetään siten, että potilas istuu yksikössä, sen varmistamiseksi, että potilasta tukee rintaliivi, rintahihna tai vastaava tukilaite. Pelkästään sivusuuntaisiin ohjaimiin, jopa malleissa, jotka kaareutuvat edestä sisäänpäin, ei pidä luottaa etutuennan osalta.
Huomio: Älä koskaan säädä tai poista tarjotinta, kun potilas seisoo tai on osittain seisonta-asennossa laitteessa.

Shadow Tray -tarjottimen säätäminen

Tarjottimen syvyyden säätämiseksi löysää kutakin nuppia kuvan osoittamalla tavalla kokonaan
irtonaiseksi. Käännä sitten kunkin nupin keskellä
oleva harmaa mäntävipu kokonaan auki, kunnes se
napsahtaa. Jatka sitten nupin löysäämistä, kunnes
tunnet vastusta. ÄLÄ kierrä nuppia vastapäivään. Jos
pakotat nuppia ohi sen pysäytyspisteen, vahingoitat
mekanismia.

Vapauta harmaat mäntävivut, jotta lukitusmännät kytkeytyvät uudelleen puristinnuppeihin.
Saatat joutua kiristämään nuppeja osittain ja
siirtämään tarjotinta eteen- ja taaksepäin, jotta
lukitustapit pääsevät lukittumaan niiden ”kotiasentoon”. Sulje harmaat mäntävivut kokonaan
ja kiristä nupit kunnolla tarjottimen asennon
kiinnittämiseksi.

Säätääksesi tarjottimen kulmaa, löysää yhtä
vipupuristinta n. 2 kierrosta tarjottimen kummallakin puolella, minne jatkoputket on kiinnitetty,
kuvan osoittamalla tavalla. Tue tarjotinta yhdellä
kädellä, ennen kuin löysäät toisen vipupuristimen kokonaan.

Voit nyt poistaa tarjottimen kokonaan tai säätää sen
haluttuun asentoon käyttämällä napsautuksen vastepisteitä ohjeena.

Siirrä tarjottimen pinta haluttuun kulmaan
ja kiristä molemmat vipupuristimet kunnolla
uudelleen.

Sivulle käännettävän Shadow Tray -tarjottimen säätäminen

Säätääksesi tarjottimen kulmaa, löysää yhtä
vipupuristinta n. 2 kierrosta tarjottimen kummallakin puolella, minne jatkoputket on kiinnitetty,
kuvan osoittamalla tavalla. Tue tarjotinta yhdellä
kädellä, ennen kuin löysäät toisen vipupuristimen kokonaan.

Säädä haluttuun asentoon ja kiristä kunnolla

Kääntääksesi tarjottimen sivulle, löysää yhtä nuppia
ja käännä tarjotin sivulle.

Säätääksesi tarjottimen syvyyttä, löysää
tarjottimen alla olevaa nuppia, aseta haluttuun
syvyyteen ja kiristä kunnolla.

Sivulle käännettävän Shadow Tray -tarjottimen säätäminen
Säätääksesi tarjottimen korkeutta, löysää molempia
yksikön takana olevia nuppeja ja aseta haluttuun asentoon. Kiristä nupit huolella.
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Bantam Supine, ohjaimen käyttö

Bantam Supine, ohjaimen käyttö Siirry osoitteeseen easystand.com/videos nähdäksesi lyhyen videon ohjaimen käytöstä.

Suunniteltu helppokäyttöisyyttä ja käyttäjän turvallisuutta ja mukavuutta silmällä pitäen, ohjain (kuten kuvassa) on ainoa
käyttöväline selällä makuu -vaihtoehdolle.
Ohjaimessa on 3 asentoa:
Neutral (neutraali), Sit-to-Stand (istuma–asennosta seisomaan),
ja Supine (selällä makuu)
Jousikuormitteinen turvakaulus (punainen) estää tahattoman
vaihtamisen tilojen välillä. Se on nostettava ylöspäin
vaihtonuppiin, ennen kuin tilaa voidaan muuttaa.

Bantam Extra Small
(erityisen pieni)
Bantam Small (pieni)

Sit-to-Stand (Istuma–
asennosta seisomaan) -tila

Sit-to-Stand (Istuma–asennosta seisomaan) -tila
Yksikkö lukittuu Sit-to-stand (istuma–asennosta seisomaan)
-tilaan, kun jalkatuki on lukittu peruskehykseen.
Huomaa, että vaikka ohjain on asetettu Sit-to-Stand
(istuma–asennosta seisomaan) -tilaan, jalkaterälevyn kannatin
on asetettava kohtisuoraan lattiaa kohti ja lukittava paikalleen.
Jos kannatin ei ole jo paikallaan, tämä voidaan suorittaa
työntämällä Supine (selällä makuu) -tilan apukahvaa.
Kuulostele napsahtavaa ääntä, joka osoittaa, että yksikkö on
lukittu seisontatilaan.
Jos voit siirtää selkäosan tukea tai jalkaterätukia eteen- tai
taaksepäin, yksikkö ei ole vielä lukittunut Sit-to-Stand
(istuma–asennosta seisomaan) -tilaan.
Sit-to-Stand (Istuma–asennosta seisomaan) -tilan avulla
käyttäjä voi vuorotella istuma-asennon ja seisonta-asennon
välillä. Lonkan ja polven kääntöpisteet niveltyvät pitäen samalla
selkä- ja jalkatukikannattimien kulmat muuttumattomina.
Tärkeää: Kaikki istuimen syvyys ja seurantavarren säädöt
tulee tehdä ohjaimella säätimellä Sit-to-Stand
(Istuma–asennosta seisomaan) -tilassa.
Neutral (neutraali) -tila
Ohjain on asetettava Neutral (neutraali) -asentoon vain
vaihdettaessa Sit-to-Stand (Istuma–asennosta seisomaan)
-tilan ja Supine (selällä makuu) välillä.
Älä jätä ohjainta neutraaliin asentoon henkilön ollessa
Bantam-laitteessa.
Neutraali asento sallii jalkaterätuen tukien ja selkätuen
liikkumisen vapaasti lonkan ja polven kääntöpisteissä ja mennä
osittaiseen tai täyteen Supine (selällä makuu) -tilaan.
Huomio: Jos selkäosan kulman säätö on kallistettu ennen
siirtymistä neutraaliin tilaan, kallistuksen määrä pysyy
suhteessa sen edelliseen säätöön. Esimerkiksi, jos selkäosa
säädetään 10 asteen kallistukseen potilaan istuessa, selkäosa
on 10 astetta ALLE samansuuntaistason istuimeen nähden,
jos yksikkö asetetaan täysin selällä makuu -asentoon. Potilaan
mukavuuden ja turvallisuuden vuoksi käyttäjän tai hoitajan
on oltava täysin tietoinen selkäosan kulman säätämisestä ja
hänen on vahvistettava ”samanväriset” asetukset istuimen
syvyydessä ja seurantavarressa ENNEN siirtymistä Neutral
(neutraali)- tai Supine (selällä m,akuu) -tilaan.
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Neutral (neutraali) -tila

Bantam Medium
(keskikokoinen)

Säätö ja käyttö -Bantam Extra Small, Bantam Small ja Bantam Medium

Ohjaimen käyttö - (jatk.)
Supine (selällä makuu) -tila
Huomio: Oikein sovitettua ja säädettyä niskatukea PITÄÄ
käyttää selällä makuu -vaihtoehdon yhteydessä.

Bantam Extra Small
Bantam Small

Bantam Medium

Supine (selällä makuu) -tila

Bantam with Supine (selällä makuu) -vaihtoehto toimii sekä
istumasennosta seisomaan -seisontalaitteena että selällä
makuu -seisontalaitteena. Se voidaan vaihtaa turvallisesti
tilojen välillä haluamalla tavalla poistamatta käyttäjää laitteesta.
Huomio: Älä tee selkäosan kulman säätöä selällä makuu
-asennossa.
• Yksikkö lukittuu selällä makuu -asentoon heti, kun ohjain on
asetettu tähän asentoon.
• Jalkakiinnikkeet ja selkänoja on lukittu toisiinsa nähden
Supine-tilassa. Ollessaan osittaisessa selällä makuu
-asennossa tai täysin selällä makuu -asennossa, käyttäjä
voidaan nostaa pystyasentoon tai laskea kallistettuun
asentoon.

Bantam Extra Small
(erityisen pieni)
Bantam Small (pieni)
Supine (selällä makuu) -tila

Bantam Medium
(keskikokoinen)

Bantam Extra Small
(erityisen pieni)
Bantam Small (pieni)
Neutral (neutraali) -tila

Bantam Medium
(keskikokoinen)

Bantam Extra Small
(erityisen pieni)
Bantam Small (pieni)
Sit-to-Stand (Istuma–
asennosta seisomaan) -tila

Bantam Medium
(keskikokoinen)

Supine (selällä makuu) -tila

• Jos yksikkö on lukittu makuuasentoon, nosta yksikkö
vain siihen pisteeseen, jossa jalkaterälevyn kiinnike
on kohtisuorassa lattiaa kohti. ÄLÄ JATKA YKSIKÖN
KOHOTTAMISTA TÄMÄN KOHDAN OHI. Yksikön
pakottaminen nousemaan pysäytyskohdan ohi voi vahingoittaa
laitetta.
• Yksikkö on varustettu Mechlok-ohituksella. Tämä mekanismi
estää komponenttien vaurioitumisen ylisäädön sattuessa ja kun
laite on lukittuna Supine (selällä makuu) -tilassa. Jos selällä
makuu -tilassa jalkatukikokoonpano on istuimen pylvästä
vasten (pystysuorassa), Mechlok-ohitus aktivoituu. Jos
haluat säilyttää selällä makuu -asennon istuinta laskiessasi,
on tarpeen vetää selällä makuu -asennon apukahvasta
muutaman asteen verran ja laskea yksikköä, kunnes Mechlokohitus kytkeytyy pois päältä. Jos tätä ei tehdä, seisontalaite
käyttäytyy ikään kuin se olisi ”Sit-to-Stand” (Istuma–asennosta
seisomaan) -tilassa, jolloin käyttäjä voi palata istuma-asentoon.
Huomio: Kun käyttäjä on Supine (selällä makuu) -tilassa, jos
raja saavutetaan, kun jalkatuki on kohtisuorassa lattiaa kohti,
mutta käyttäjä haluaa jatkaa suorempaan seisonta-asentoon,
ohjain on vaihdettava ”Sit-to-Stand” (Istuma–asennosta
seisomaan) -tilaan. Tämä antaa käyttäjälle mahdollisuuden
jatkaa pystysuorassa seisomista vahingoittamatta yksikköä.
Rajakytkin Supine (selällä makuu) -tilassa katkaisee virran
toimilaitteelle, kun jalkatuen kannatin on kohtisuorassa lattiaa
kohti, mikä estää ylikuormituksen ja laitteen vahingoittumisen.

Neutral (neutraali) -tila

Sit-to-Stand (Istuma–
asennosta seisomaan) -tila
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Evolv-tuotelinja

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen säätöjen aloittamista.

Huomio: Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun käyttäjä on seisonta-asennossa.

Istuimen syvyys/Selkäosan kulma/Selkäosan korkeus
Poista Shadow-tarjotin ja aseta istuin lievään kulmaan.
1. Löysää istuimen alla olevaa istuinputken nuppia.
Älä avaa istuimensyvyysnuppia kokonaan, kun säädät
istuinta.

1

Paina jousipainiketta ja aseta selkäosa sellaiseksi, että
lonkankääntöpiste on mahdollisimman lähellä käyttäjän
lonkkaa. Kiristä istuimensyvyysnuppi huolella.
Huomio: Säädä selkäosan kulmaa jokaisen
istuimensyvyysmuutoksen jälkeen.

2. Säädä selkäosan kulmaa seurantavarressa olevasta
nupista. Ennen kuin käyttäjä nousee seisomaan,
selkäosan kulma on asetettava sellaiseksi, että yksikön
sivulla oleva merkkivalo on vihreällä alueella.

Vihreä alue
2

Selkäosan/istuimen kulman mittari sijaitsee yksikön
sivulla. Kun yksikkö on istuma-asennossa, vihreä alue
osoittaa selkäosan kulman.
Huomio: Ennen kuin käyttäjä nousee seisomaan,
selkäosan kulman osoittimen on oltava vihreällä alueella.
Jos selkäosan kulmaa ei aseteta vastaamaan vihreää
aluetta ennen kuin käyttäjä nousee seisomaan, yksikkö
voi lukkiutua seisonta-asentoon ja vaurioitua.

3

Tarjotin/Etupehmuste

3. Tarjottimen/etupehmusteen korkeuden säätämiseksi
on löysättävä etupylvään yläpuolella olevaa puristinta.
Nosta tarjotin käyttäjän haluamalle korkeudelle ja kiristä
puristin.
Säädä tarjottimen/etupehmusteen syvyyttä löysäämällä
puristinta, joka sijaitsee juuri tarjottimen alapuolella.
Siirrä etupehmuste käyttäjän haluamaan asentoon ja
kiristä puristin.
Huomio: Laskiessasi tarjotinta, pidä kätesi pois
tarjottimen alapuolella olevasta alueesta.

Polvipehmuste

4. Säätääksesi polvipehmusteen syvyyttä, löysää
räikkäkahvaa ja siirrä pehmuste paikalleen. Kiristä
räikkäkahva, kun haluttu asento on saavutettu.
Säädä polvipehmustetta siten, että käyttäjän polvet ovat
keskellä polvipehmusteita ja vain 2 sormen verran tilaa
jää säären takaosan ja istuimen väliin.
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Jalkaterälevyt

5

Huomio: Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon,
kun käyttäjä on seisonta-asennossa.
5. Löysää puristinta, joka yhdistää jalkakannattimen
istuimen pylvääseen, säätääksesi perusjalkaterälevyn
korkeutta. Monisäädettävät jalkaterälevyt ovat
säädettävissä korkeudeltaan sekä jalkapohjan/selän osalta.
Aseta jalkatuen korkeus siten, että käyttäjän polvi on
mahdollisimman lähellä istuimen niveltä. Istujan reiden
tulee levätä istuimella, hieman alaspäin suuntautuvassa
kulmassa.

6

Kiristä puristin huolella.
Huomio: Älä aseta sormiasi säätöaukkoon.
6. Jalkaterälevyt voidaan siirtää erilleen, neljään eri
asentoon (toeout, varvas ulospäin), poistamalla pultti
jalkaterälevyn etureunan alapuolelta kuusiokoloavaimella ja
nostamalla jalkaterälevy ylös ja kääntämällä sitä. Varmista,
että jalkaterälevyn lovi on sijoitettu johonkin neljästä
urasta. Aseta pultti takaisin jalkaterälevyyn, kun haluttu
asento on saavutettu.

Lonkkatuet

7. Lonkkatuet ovat valinnaisia ja ne voidaan poistaa
siirtämistä varten. Lonkkatuen leveyttä voit säätää
löysäämällä istuimen alapuolella olevia nuppeja. Muista
aina kiristää nupit huolella.

7

Lonkkatuissa on useita kiinnitysreikiä pehmusteen takana,
mikä mahdollistaa lisäasennot pysty- ja vaakasuunnassa.
Pehmusteet voidaan kiinnittää myös suoraan, 90º, 180º tai
270º asentoon.
Tarkista sopivuus ja häiriöt saattamalla yksikkö
enimmäisseisonta-asentoon ja sitten takaisin istumaasentoon (ilman käyttäjää), sillä pehmusteet eivät
välttämättä toimi täydellisesti kaikissa asennoissa.

Sivuttaistuet

8. Valinnaiset sivutuet voidaan poistaa siirtämistä varten.
Sivutuen leveyttä voidaan säätää löysäämällä yksikön
takana olevia nuppeja. Sivutuen syvyyttä voidaan säätää
löysäämällä yksikön sivulla olevaa nuppia. Muista aina
kiristää nuppi huolella.

8

Sivutukiin on tehty useita kiinnitysreikiä pehmusteen
taakse, ja niitä käyttäen voidaan valita lisää asentoja
pysty- ja vaakasuunnassa. Pehmusteet voidaan kiinnittää
myös suoraan, 90º, 180º tai 270º asentoon.
Tarkista sopivuus ja häiriöt saattamalla yksikkö
enimmäisseisonta-asentoon ja sitten takaisin istumaasentoon (ilman käyttäjää), sillä pehmusteet eivät
välttämättä toimi täydellisesti kaikissa asennoissa.
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Shadow-tarjotin - Tarjottimen ja rintapehmusteen säätö

Huomio: Käännettyäsi tarjottimen ylös, aseta lukitusmekanismi takaisin paikalleen. Tämän tekemättä jättäminen voi aiheuttaa
tarjottimen yllättävän putoamisen.
Huomio: Vältä asettamasta sormiasi tarjotinputkien ja rintapehmusteen korkeudensäätöaukkojen lähelle.
KUVA A- Säädä säädettävää rintapehmusteen korkeutta löysäämällä nuppia ja siirtämällä pehmuste haluttuun asentoon.
Kiristä huolella.
KUVA B- Säädä tarjottimen ja etupehmusteen syvyyttä löysäämällä nuppia, joka sijaitsee tarjottimen alapuolella. Siirrä
etupehmuste käyttäjän haluamaan asentoon ja kiristä nuppi. Käännä tarjotin ylös vetämällä ja kiertämällä lukitusmekanismia,
ja sitten nostamalla. Säädä tukivarren tasoa säätöruuvilla ja säädä se haluttuun asentoon.
Säädettävän rintapehmusteen korkeuden säätö

KUVA A

Tukivarsi
KUVA B

Lukitusmekanismi
Asetusruuvi
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Shadow–tarjotin - Tarjottimen syvyys ja korkeus

1. Vedä kankainen suojus alas paljastaaksesi
alemman tarjottimen putkipultin ja poista musta
suojatulppa.

2. Käytä kuusioavainta ja 13 mm jakoavainta
poistaaksesi mutterin ja aluslevyn.

3. Poista pultti.
Huomio: Saatat tarvita apua paineen
poistamiseksi pultista tarjotinta siirtämällä.

4. Poista tarjotin.

5. Poista musta suojatulppa mutterista. Käytä
kuusioavainta ja 13 mm jakoavainta poistaaksesi
mutterin ja aluslevyn.

6. Aseta tarjottimen varsi haluttuun asentoon.

7. Aseta pultti paikalleen. Aseta aluslevy ja mutteri
pulttiin ja kiristä huolella. Aseta musta suojatulppa
mutterin päälle.

8. Aseta tarjotinputki tarjottimen kannattimeen
halutulle korkeudelle.
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9. Käytä kuusioavainta ja 13 mm jakoavainta
kiristääksesi sen huolella.

10. Aseta musta suojatulppa mutterin päälle.

11. Vedä kankainen suojus tarjotinputken yli kuvan
esittämällä tavalla.

12. Vedä kankainen suojus tukivarren päälle paljastaaksesi pultin. Poista tukivarren musta suojatulppa.

13. Käytä kuusioavainta ja 13 mm jakoavainta
poistaaksesi mutterin ja aluslevyn. Aseta
haluttuun asentoon. Käytä kuusioavainta ja
13 mm jakoavainta ja kiristä huolella. Aseta musta
suojatulppa mutterin päälle.

14. Säädä tukivartta kuusioavaimella tarjottimen
asettamiseksi vaakatasoon.

15. Tukivarren kuuluu tukea tarjotinta kuvan
esittämällä tavalla.

Säädettävässä Shadow-tarjottimessa on 6
korkeudensäätöaukkoa ja 6 syvyydensäätöaukkoa.

Glider-tuotelinja

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen säätöjen aloittamista.

Huomio: Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun käyttäjä on seisonta-asennossa.

Istuimen syvyys/Selkäosan kulma/Selkäosan korkeus
Aseta istuin lievään kulmaan.

Löysää istuimen alla olevaa istuinputken nuppia. Älä
avaa istuimensyvyysnuppia kokonaan, kun säädät
istuinta.
Paina jousipainiketta ja aseta selkäosa sellaiseksi, että
lonkankääntöpiste on mahdollisimman lähellä käyttäjän
lonkkaa. Kiristä istuimensyvyysnuppi huolella.
Huomio: Säädä selkäosan kulmaa jokaisen
istuimensyvyysmuutoksen jälkeen.
Vihreä alue
Säädä selkäosan kulmaa seurantavarressa olevasta nupista. Ennen kuin käyttäjä nousee seisomaan,
selkäosan kulma on asetettava sellaiseksi, että yksikön
sivulla oleva merkkivalo on vihreällä alueella.
Selkäosan/istuimen kulman mittari sijaitsee yksikön
sivulla. Kun yksikkö on istuma-asennossa, vihreä alue
osoittaa selkäosan kulman.
Huomio: Ennen kuin käyttäjä nousee seisomaan, istuimen/selkäosan kulman osoittimen on oltava vihreällä
alueella. Jos selkäosan kulmaa ei aseteta vastaamaan
vihreää aluetta ennen kuin käyttäjä nousee seisomaan,
yksikkö voi lukkiutua seisonta-asentoon ja vaurioitua.

Tarjotin/Etupehmuste

Tarjottimen/etupehmusteen korkeuden säätämiseksi
on löysättävä etupylvään yläpuolella olevaa puristinta.
Nosta tarjotin käyttäjän haluamalle korkeudelle ja kiristä
puristin.
Säädä tarjottimen/etupehmusteen syvyyttä löysäämällä
puristinta, joka sijaitsee juuri tarjottimen alapuolella.
Siirrä etupehmuste käyttäjän haluamaan asentoon ja
kiristä puristin.
Huomio: Laskiessasi tarjotinta, pidä kätesi pois tarjottimen alapuolella olevasta alueesta.
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Liukukahvat

Polvipehmusteet

Jalkaterälevyt

Polvipehmusteet

Liukukahvat

Säädä liukukahvojen korkeutta löysäämällä räikkäpuristimia. Säädä kahvat käyttäjän haluamaan asentoon ja kiristä
kiinnittimet tiukasti.
Vastussylinterit ovat erikseen säädettävissä ja vastusasetusvaihtoehtoja on kaksitoista. Käännä sylinterien tulppaa
vastaamaan haluttua vastusta. Vastussylinterit voidaan myös irrottaa irrottamalla vetotappi.

Jalkaterälevyt

Säädä jalkaterälevyjä löysäämällä kummankin jalkaterälevyn kahta nuppia (jotta sisänuppi olisi helpommin
käsiteltävissä, käännä jalkakokoonpano eteenpäin), jotta käyttäjän polvet ovat keskellä polvipehmusteita ja reisi
lepää istuimella. Kiristä huolella.
Huomio: Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun käyttäjä on seisonta-asennossa.
Huomio: Älä aseta sormiasi säätöaukkoihin.

Polvipehmusteet

Usein oikea säätö on saavutettavissa säätämällä jalkaterälevyn korkeutta. Tarvittaessa polvipehmusteita voi säätää
erikseen viidellä säädöllä. Polvipehmusteiden säätämiseksi on irrotettava niissä olevat pultit ja säädettävä ne
haluttuun asentoon. Palauta pultit paikoilleen ja kiristä huolella.
Ennen siirtymistä, käännä polvipehmusteita, jotta käyttö käy helpommin.
Huomio: Älä koskaan asettele tee EasyStand-säätöjä, kun käyttäjä on seisonta-asennossa.
Huomio: Kun Glider on käytössä, kehota sivullisia pitämään kätensä ja jalkateränsä loitolla Gliderin mekanismista.
Huomio: Kun Glider on käytössä, pidä kätesi loitolla vastussylinterien ylä- ja alakiinnityspisteistä.
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StrapStand

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen säätöjen aloittamista.

Huomio: Älä koskaan asettele jalkaterälevyjä eri asentoon, kun käyttäjä on seisonta-asennossa.

Jalkaterälevyt
Säädä jalkaterälevyjen erilleen vetämistä (toe out = varvas
ulospäin), poista pultti jalkaterälevyn etureunan alta
kuusiokoloavaimella. Nosta ylös ja käännä jalkaterälevyä
haluttuun asentoon. Varmista, että jalkaterälevy on sijoitettu
johonkin urista (3 asentoa tavalliselle jalkaterälevylle, 4 asentoa
lisävarusteena saataville, monisäädettäville jalkaterälevyille) ja
kiinnitä se uudelleen pultilla.

Säädä Toe
Out (varvas
ulospäin)

Monisäädettävät jalkaterälevyt

Löysää puristinta, joka yhdistää jalkakannattimen alustaan,
säätääksesi jalkaterälevyn korkeutta ja jalkapohjaa/selkää.
Aseta jalkaterälevyn korkeus sellaiseksi, että käyttäjän polvi on
keskellä polvipehmustetta. Kiristä puristin huolella.

Säädä korkeutta, Plantar/
Dorsi (jalkapohjaa/selkää)

Huomio: Älä aseta sormiasi säätöaukkoihin.

Polvipehmuste

Säätääksesi polvipehmusteen syvyyttä, löysää nuppia ja
siirrä pehmuste paikalleen. Kiristä nuppi, kun olet saavuttanut
haluamasi asennon. Säätääksesi polvipehmusteen korkeutta,
löysää polvipehmusteen takana olevaa nuppia ja siirrä
pehmuste paikalleen. Kiristä nuppia, kun olet saavuttanut
haluamasi korkeuden.

Säädä
korkeutta

Tarjotin

Säädä syvyyttä

Säädä rintapehmusteen tai lisävarusteena olevan tarjottimen
korkeutta löysäämällä puristinta, joka sijaitsee juuri alustan
yläpuolella. Nosta tarjotin halutulle korkeudelle ja kiristä
puristin.
Säädä rintapehmusteen tai lisävarusteena olevan tarjottimen
syvyyttä löysäämällä puristinta, joka sijaitsee juuri tarjottimen
alapuolella. Siirrä etummainen pehmuste haluttuun asentoon ja
kiristä puristin.
Huomio: Laskiessai tarjotinta, pidä kätesi pois tarjottimen
alapuolella olevasta alueesta.

Säädä syvyyttä
Säädä korkeutta
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Pow’r Up -nostolaite lisävaruste**sovelletaan vain, jos yksikkö sisältää sen.

Zing, koko 2, Bantam Extra Small, Bantam Small, Evolv-tuotelinja ja Glider-tuotelinja
Akun lataaminen

EasyStand Pow’r Up -nostolaite käyttää kahta 12 V koteloitua lyijyakkua, jotka molemmat ovat luokassa 2,9 ampeeria.
EasyStand voidaan nostaa n. 100 kertaa yhdellä täydellä akun latauksella. Kuuluu äänimerkki, kun akun varaus on vähissä.
Lataa akku kuultuasi äänen. Täyteen ladattava akku kestää noin 8 tuntia. EasyStand voidaan nostaa seisonta-asentoon
latauksen ajaksi. Laturin tehtävänä on tunnistaa täyteen ladattu akku ja toimia sitten tukivirtalähteenä pitämään akku
täydessä latauksessa ilman että ylilatausta tapahtuisi. Kun akun EMF nousee tehtaalla asetettuun pisteeseen, laturipiiri ei
salli huippulähtöjännitteen ylittää tätä arvoa. Tämä tehdasasetus suojaa akkua liialliselta elektrolyyttikadolta, joka voi johtua
ylilatauksesta. Laturi löytyy laitteen takaosassa olevasta työkalupussista.
KÄSIOHJAIN ON TYYPPIÄ BF OLEVA
SOVELLETTU OSA.
Huomio: Käytä vain Linak-laturia, mallinumero 0CH01S-00,
jonka toimittaa Altimate Medical Pow’r Up -vaihtoehdolla.
1. Liitä pistoke pistorasiaan. Latausjohdon pituus on 203 cm
(80 tuumaa). Laturin valo palaa vihreänä, mikä osoittaa avoimen
piirin.
2. Liitä laturin johto käsiohjaimen sivuun. Laturin valo muuttuu
keltaiseksi, mikä tarkoittaa, että akkuja ladataan. Käsiohjaimen
kaapelin pituus on sisään vedettynä 76 cm (30 tuumaa).
3. Yksikkö toimitetaan irrotettuna akusta, kytke valkoinen johto,
joka syöttää virtaa toimilaitteeseen, ja musta johto, joka syöttää
virtaa kaukosäätimeen. Mustassa johdossa on lovi, joka osoittaa
liittimen oikean suuntaamisen. Lataa akku täyteen ennen
käyttöä.

Bantam Extra Small (erityisen pieni), Bantam Small
(pieni), Evolv-tuotelinja ja Glider-tuotelinja

Huomio: Valkoisessa johdossa on kumialuslevy, joka tekee siitä
erittäin tahmean. Se ei tämän vuoksi toisinaan työnny kokonaan
sisään. Varmista, että johto työnnetään kokonaan akkuun.
4. Kun akut ovat latautuneet, laturin valo muuttuu vihreäksi.
5. Lataa akut täyteen kolmen kuukauden välein tai harvemmin
ajoittaisen tai käyttämättömän jakson aikana.
Varoitus: Poista aina akku laitteistosta, jos laitteistoa ei todennäköisesti
tulla käyttämään pitkään aikaan.
Nostolaitteen kohottaminen - Paina käsikäyttöisen ohjaimen UP (nuoli
ylös) -painiketta kohottaaksesi istuimen.
Nostolaitteen laskeminen - Paina käsikäyttöisen ohjaimen DOWN (nuoli
alas) -painiketta laskeaksesi istuimen.
Huomio: Varmista, että kaapelit on kiinnitetty siten kuin käyttöohjeissa
neuvotaan. Älä anna kaapeleiden laahata pitkin lattiaa tai tarttua
esineisiin. Takakehykseen on kiinnitetty pussukka virtajohdon säilytystä
varten silloin, kun sitä ei käytetä.
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Zing, koko 2

Pow’r Up -nostolaitteen lisävaruste -Zing Size 2, Bantam Extra Small, Bantam Small, Evolv-tuotelinja ja Glider-tuotelinja

Akun vaihtaminen

Akut on suljettu Pow’r Up -nostolaitteen ohjauskoteloon (musta kotelo, johon on kytketty johtoja). Kun akut ovat
saavuttaneet käyttöikänsä lopun ja ne on vaihdettava, älä avaa ohjauskoteloa vaan ota yhteyttä Altimate Medical
-yhtiön asiakaspalveluun tai lääkinnällisten laitteiden jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja korvaavan ohjauskotelon
ostamisesta. On suositeltavaa vaihtaa akut neljän vuoden välein.
Ota yhteyttä paikalliseen kierrätysviranomaiseen saadaksesi lisätietoja vanhojen akkujen hävittämisestä.

IP-luokitus

IP-luokitus on luokitusjärjestelmä, joka osoittaa sähkölaitteiden ja -koteloiden suojausasteen pölyä, vettä ja iskuja
vastaan. Pow’r Up -nostolaitteen komponentit on luokiteltu IP21:n mukaan. IP21-määritelmä on seuraava:
Ensimmäisen kirjainmerkin määritelmä: 2 - Suojattu kiinteiltä vierailta esineiltä, jotka ovat läpimitaltaan 12,5 mm tai
sitä suurempia.
Toisen kirjoitusmerkin määritelmä: 1 - Suojattu pystysuoraan putoavilta vesipisaroilta.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Pow’r Up -lisävarusteen komponentit on suunniteltu ja testattu vastaamaan sovellettavia EMC-vaatimuksia.
Ongelmat EasyStand-yksikön käytössä johtuen riittämättömästä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ovat
epätodennäköisiä, mutta jos kuitenkin huomaat epätavallista (myös ajoittaista) Pow'r Up -lisävarusteen ja EasyStandin
käyttäytymistä ja jos sitä käytetään mahdollisten häiritsevien laitteiden, kuten matkapuhelinten, mikroaaltouunien
tai radiolähetystornien lähettyvillä, tämä voi olla merkki sähkömagneettisesta häiriöstä. Jos tällaista käyttäytymistä
ilmenee, laske yksikkö istuma-asentoon mekaanisella vapauttimella ja siirrä EasyStand pois häiritsevän laitteiston
vaikutuspiiristä. Ilmoita mahdollisista sähkömagneettisista häiriöistä Altimate Medical -yhtiön asiakaspalveluosastolle.

!

VAROITUS: Muiden kuin tämän laitteen valmistajan määrittämien tai toimittamien lisävarusteiden,
muuntimien ja kaapeleiden käyttö voi johtaa lisääntyneeseen sähkömagneettiseen säteilyyn tai
heikentyneeseen sähkömagneettiseen häiriönsietoon ja siten johtaa virheelliseen toimintaan.

Mekaanisen hätätilannevapauttimen aktivointi
Kaikki Altimate Medical -yhtiön sähkötoimiset nostotuotteet
on varustettu mekaanisella vapauttimella, jota saa käyttää
ainoastaan hätätilanteissa.
Huomio: Mekaanisen hätätilannevapauttimen käyttäminen
ensisijaisena keinona palata istuma-asentoon voi vaurioittaa
yksikköä. Käytä mekaanista hätätilannevapautinta ainoastaan
hätätilanteissa.
Tämä vapautin mahdollistaa käyttäjälle sen, että hän voi
laskeutua istuma-asentoon siinä epätodennäköisessä
tilanteessa, että akku menettää varauksensa käyttäjän ollessa
seisoma-asennossa. Toimilaite vetäytyy Vain, jos vapautinta
vedetään ja istuimeen kohdistuu painoa. Vapautin sijaitsee
istuimen vasemmalla puolella ja se on merkitty punaisella
merkinnällä, jossa lukee ”EMERGENCY” (HÄTÄTILANNE).
1. Aktivoidaksesi mekaanisen hätätilannevapauttimen, vedä
istuimen vasemmalla puolella olevasta pikavapautintapista.
2. Purista kahvaa ja tarvittaessa paina istuinta alaspäin.
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Pow’r Up -nostolaite lisävaruste*-Bantam Medium (keskikokoinen)
*Vain jos yksikkö sisältää tämän lisävarusteen.

Akun lataaminen

EasyStand Bantam Medium Pow’r Up -nostolaite on varustettu koteloiduilla lyijyakuilla, joiden teho on 5,0 Ah. EasyStand Bantam Medium
voidaan nostaa n. 80 kertaa yhdellä täydellä latauksella. Merkkivalo muuttuu vihreästä keltaiseksi, kun on aika suoritaa lataus. Täyteen
lataus vie n. 24 tuntia. EasyStand Bantam Medium -yksikköä voi käyttää latauksen aikana. Laturin tehtävänä on tunnistaa täyteen ladattu
akku ja toimia sitten tukivirtalähteenä pitämään akku täydessä latauksessa ilman että ylilatausta tapahtuisi. On suositeltavaa pitää laite
kytkettynä verkkovirtaan aina kun se on mahdollista lataustilan ylläpitämiseksi. Verkkovirrasta irrotettuna, ohjauskotelo pysyy edelleen
käyttövalmiustilassa ja kuluttaa lopulta akun tyhjäksi. Jos laite jätetään verkkovirrasta irrotetuksi tietyksi ajaksi, se on ladattava täyteen
uudelleen.
Huomio: Altimate Medical -yhtiön toimittamaa virtajohtosarjaa tulee käyttää
Pow’r Up -lisävarusteen yhteydessä. Ota yhteyttä Altimate Medicalin
asiakaspalveluun, jos tarvitset maasi tai alueesi edellyttämän johtosarjan.
1. Kytke johto seinäpistorasiaan. Latausjohdon pituus on 2 metriä (79 tuumaa).
2. Akkua on ladattava 24 tuntia ennen ensikäyttöä.

Käsikäyttöinen ohjain on tyyppiä BF sovellettu osa.

YLÖS

3. Sisäiset akut eivät ole käyttäjän huollettavia. Ota yhteys Altimate Medical
-yhtiön asiakaspalveluun tarvitessasi uuden akun.

ALAS

Sähkötoimisen Pow’r Up -nostolaitteen toiminta on itsestään selvä.
Käsikäyttöisen ohjaimen kytkimen painaminen eteenpäin saa toimilaitteen
pitenemään ja kohottomaan istuinta ja kytkimen taaksepäin painaminen vetää
toimilaitteen sisään ja laskee istuimen.
Huomio: Bantam Medium -yksikön Pow’r Up -lisävaruste ei ole tarkoitettu
jatkuvaan käyttöön. Käyttöjakso 5 % enint., 1 minuutti / 19 minuutia.
VAROITUS: Poista aina akku laitteistosta, jos laitteistoa ei todennäköisesti tulla
käyttämään pitkään aikaan.
Nostolaitteen kohottaminen - Paina käsikäyttöisen ohjaimen kytkintä eteenpäin
kohottaaksesi istuimen.
Nostolaitteen laskeminen - Paina käsikäyttöisen ohjaimen kytkintä taaksepäin
laskeaksesi istuimen.
Nostolaitteen pysäyttäminen - Vapauta kytkin pysäyttääksesi nostolaitteen ylöstai alaspäin suuntautuvan liikkeen
Huomio: Varmista, että kaapelit on kiinnitetty siten kuin käyttöohjeissa neuvotaan. Älä anna kaapeleiden lojua lattialla tai tarttua esineisiin.
Takakehykseen on asennettu pussi virtajohdon säilyttämiseksi, kun sitä ei käytetä.
Tämä laite saa tehonsa laitteen sisältä. Enimmäislähtöteho: 24 V DC, 2,9/5 A.
IEC 60601-1 -sertifioitu ulkoinen virtalähde tuloteholuokituksella 100-240 V AC, ja sitä käytetään akun lataamiseen. EasyStand Bantam
Medium (keskikoinen) on suunniteltu täyttämään standardin IEC 60601-1-2:2014 vaatimukset. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä
radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä muille lähellä oleville
laitteille. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, etteikö häiriöitä esiintyisi tietyssä asennuksessa. Muihin laitteisiin kohdistuvat haitalliset häiriöt
voidaan määrittää kytkemällä tämä laite päälle ja pois päältä. Yritä korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:
• Suuntaa tai sijoita uudelleen vastaanottava laite.
• Lisää laitteistojen välistä erotusetäisyyttä
• Kytke laitteisto sellaiseen pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon toinen laite/muut laitteet on kytketty
Akun käyttöikä riippuu monista tekijöistä. Pidä akku ladattuna saavuttaaksesi pisimmän käyttöiän. Suosittelemme, että järjestelmä
pidetään jatkuvasti verkkovirtaan kytkettynä ja siten lataustilassa. Akku alkaa kulua heti, kun se irrotetaan verkkovirrasta. Merkittävin
tekijä, joka voimakkaimmin määrää akun käyttöiän, on täydellisten purkaus-/latausjaksojen lukumäärä. Jos akku pääsee täysin
tyhjenemään ennen lataamista, suorituskyvyn voi arvioida heikkenevän voimakkaasti vain n. 200 käyttöjakson jälkeen. Akun käyttöikä
vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan. Jos akku jätetään yli kuudeksi kuukaudeksi lataamatta, se voi vaurioitua eikä enää kykene pitämään
toimivaa latausta.
Tarvitessasi opastusta, ota yhteyttä Altimate Medical -yhtiön asiakaspalveluun tai lääkinnällisten laitteiden jälleenmyyjään.
Järjestelmätiedot
• Tulojännite on 29~45 V DC
• Enimmäislähtöjännite on 24 V DV, 2,9/5 A
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Akkutiedot
• Venttiilisäädetty (koteloitu) uudelleen ladattava akku
• Jaksokäyttö: 14,5~14,9 V
• Valmiuskäyttö: 13,6~13,8 V
• Alkuvirta: vähemmän kuin 1,25 A

Pow’r Up -nostolaite lisävaruste -Bantam Medium

Akun vaihtaminen

Jos akun käyttöikä on lopussa tai se on vaurioitunut, kadonnut tai jos sen suorituskyky on heikentynyt, ota yhteyttä
Altimate Medical -yhtiön asiakaspalveluun tai lääkinnällisten laitteiden jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja korvaavan
ohjauskotelon ostamisesta.
Ota yhteyttä paikalliseen kierrätysviranomaiseen saadaksesi lisätietoja vanhojen akkujen hävittämisestä.

! VAROITUS: Akun vaihto on suoritettava valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta. Virheellinen akun vaihto voi johtaa
vaaratilanteeseen. Tutustu kohtaan Akkutietoa sivulla 31.
IP-luokitus
IP-luokitus on luokitusjärjestelmä, joka osoittaa sähkölaitteiden ja -koteloiden suojausasteen pölyä, vettä ja iskuja
vastaan. Pow’r Up -nostolaitteen komponenttien luokitus on IP66, mutta käsikäyttöinen ohjain ei kuulu tähän
luokkaan. Käsikäyttöistä ohjainta ei ole luokiteltu, eikä sitä saa altistaa likaiselle käyttöympäristölle eikä se saa joutua
kosketukseen nesteiden kanssa. Puhdistustarkoituksiin voidaan käyttää hieman kostutettua liinaa tai puhdistusliinaa.
IP66-määritelmä on seuraava:
Ensimmäisen merkin määritelmä: 6 - Suojattu kiintoaineilta ”pölytiiveyden” tasolle.
Toisen merkin määritelmä: 6 - Suojattu vedeltä, joka kohdistetaan voimakkaina suihkuina (12,5 mm suutin) koteloa
kohti mistä tahansa suunnasta sitä vahingoittamatta. EI luokiteltu upotustarkoituksessa.
Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Pow’r Up -lisävarusteen komponentit on suunniteltu ja testattu vastaamaan sovellettavia EMC-vaatimuksia. On
epätodennäköistä, että käyttäjä kohtaa ongelmia EasyStand-laitteensa kanssa sen riittämättömän sähkömagneettisen
yhteensopivuuden vuoksi. Jos kuitenkin huomaat epätavallista (myös ajoittaista) Pow'r Up -lisävarusteen
käyttäytymistä ja jos EasyStand -yksikköä käytetään mahdollisten häiritsevien laitteiden, kuten matkapuhelinten,
mikroaaltouunien tai radiolähetystornien lähettyvillä, tämä voi olla merkki sähkömagneettisesta häiriöstä. Jos
tällaista käyttäytymistä ilmenee, laske yksikkö istuma-asentoon mekaanisella vapauttimella ja siirrä EasyStand pois
häiritsevän laitteiston vaikutuspiiristä. Ilmoita mahdollisista sähkömagneettisista häiriöistä Altimate Medical -yhtiön
asiakaspalveluosastolle.

!

VAROITUS: Muiden kuin tämän laitteen valmistajan määrittämien tai toimittamien lisävarusteiden,
muuntimien ja kaapeleiden käyttö voi johtaa lisääntyneeseen sähkömagneettiseen säteilyyn tai
heikentyneeseen sähkömagneettiseen häiriönsietoon ja siten johtaa virheelliseen toimintaan.

Mekaanisen hätätilannevapauttimen aktivointi
! HUOMIO: Mekaanisen hätätilannevapauttimen käyttäminen ensisijaisena keinona palata istumaasentoon voi vaurioittaa yksikköä. Käytä mekaanista hätätilannevapautinta ainoastaan hätätilanteissa.

KUVA 1

Kaikki Altimate Medical -yhtiön sähkötoimiset nostotuotteet on varustettu mekaanisella vapauttimella,
jota saa käyttää ainoastaan hätätilanteissa.
KUVA 1- Tämä vapautin mahdollistaa käyttäjälle sen, että hän voi laskeutua istuma-asentoon
siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että akku menettää varauksensa käyttäjän ollessa seisomaasennossa. Toimilaite vetäytyy sisään vain, jos vapautinta vedetään ja istuimeen kohdistuu painoa.
Vapautin sijaitsee istuimen vasemmalla puolella ja se on merkitty punaisella merkinnällä, jossa lukee
”EMERGENCY” (HÄTÄTILANNE).
1. Aktivoidaksesi mekaanisen hätätilannevapauttimen, vedä istuimen alla olevasta
pikavapautintapista.
2. Purista kahvaa ja tarvittaessa paina kahvaa alaspäin.
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Pow’r Up -nostolaitteen lisävaruste

Opastus ja valmistajan lausunto - Sähkömagneettiset päästöt
Altimate Medical -yhtiön seisonta-tuotteet on tarkoitettu käytettäviksi tässä jäljempänä määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakas tai
käyttäjä, joka käyttää Altimate Medical -yhtiön seisontalaitteita vastaa siitä, että käyttö tapahtuu määritellyssä ympäristössä.
Päästötesti

Vaatimustenmukaisuus

Radiotaajuuspäästöt CISPR 11

Ryhmä 1

Altimate Medical -yhtiön seisontalaitteet käyttävät
radiotaajuusenergiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siksi niiden
radiotaajuuspäästöt ovat hyvin pieniä eivätkä todennäköisesti
aiheuta häiriöitä lähellä olevissa elektronisissa laitteistoissa.

Radiotaajuuspäästöt CISPR 11
Harmoniset päästöt
IEC 61000-3-2

Luokka B
Luokka A

Altimate Medical -yhtiön seisontalaitteet soveltuvat käytettäviksi
kaikissa käyttöympäristöissä, myös kotitalousympäristöissä
ja ympäristöissä, jotka ovat suorassa yhteydessä julkiseen
pienjänniteverkkoon, joka syöttää virtaa kotitalouskäyttöön
tarkoitettuihin rakennuksiin.

Jännitevaihtelut/
vilkkupäästöt
IEC 61000-3-3

Vaatimustenmukaisuus

Sähkömagneettinen ympäristö - Opastus

Opastus ja valmistajan lausunto - Sähkömagneettinen häiriönsieto
Altimate Medical -yhtiön seisonta-tuotteet on tarkoitettu käytettäviksi tässä jäljempänä määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan
tai Altimate Medical -seisontalaitteen käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään tällaisessa ympäristössä.
Häiriönsietotesti
Sähköstaattinen
purkaus (ESD)
IEC 61000-4-2

IEC 60601
Testitaso

Vaatimustenmukaisuustaso

Zing, koko 2. Bantam Extra
Small (erityisen pieni), Bantam
Small (pieni), Evolv-tuotelinja ja
Glider-tuotelinja

Zing, koko 2. Bantam Extra Small
(erityisen pieni), Bantam Small
(pieni), Evolv-tuotelinja ja
Glider-tuotelinja

± 8 kV kosketus
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,
± 15 kV ilma
Bantam Medium
± 8 kV kosketus
± 15 kV ilma
Sähköinen nopea
tasaus/purske
IEC 61000-4-4
Ylijänniteaalto
IEC 61000-4-5

Jännitekuopat,
lyhyet katkokset ja
jännitteen vaihtelut
sähkönsyötön
tulojohdoissa
IEC 61000-4-11

± 2 kV sähkönsyöttöjohdoille
± 1 kV tulo-/lähtöjohdoille

± 2 kV johdosta(johdoista)
maahan

± 2 kV johdosta(johdoista)
maahan

0 % UT; 250 ja 300 sykliä
Bantam Medium
(keskikokoinen)
<5 % UT
(>95 % pudotus UT)
0,5 syklille
40 % UT
(60 % pudotus UT) 5 syklille
70 % UT
(30 % pudotus UT)
25 syklille
<5 % UT
(>95 % pudotus UT) 5 s
Verkkotaajuuden
(50/60 Hz)
magneettinen kenttä
IEC 61000-4-8

Bantam Medium
± 8 kV kosketus
± 15 kV ilma
± 2 kV sähkönsyöttöjohdoille
± 1 kV tulo-/lähtöjohdoille
± 1 kV johdosta(johdoista)
johtoon(johtoihin)

0 % UT; 0,5 sykli @ 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°, 270°
ja 315°
0 % UT; 1 sykli
70 % UT; 25 ja 30 sykliä

Zing, koko 2. Bantamin
Extra Small (erityisen
pieni)/Small (pieni), Evolvin
ja Gliderin
30 A/m
50 Hz ja 60 Hz
Bantam Medium
(keskikokoinen)
30 A/m

Zing, koko 2. Bantam Extra Small
(erityisen pieni), Bantam Small
(pieni), Evolv-tuotelinja ja
Glider-tuotelinja

0 % UT; 0,5 sykliä @ 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° ja 315°

Verkkovirran laadun tulee olla tyypillisen kaupallisen tai
sairaalaympäristön verkkovirran mukainen.
Verkkovirran laadun tulee olla tyypillisen kaupallisen tai
sairaalaympäristön verkkovirran mukainen.

Verkkovirran laadun tulee olla tyypillisen kaupallisen tai
sairaalaympäristön verkkovirran mukainen. Jos
Altimate Medical -yhtiön seisontalaiitteen käyttäjä
edellyttää keskeytyksetöntä käyttöä sähkökatkoksen
aikana, on suositeltavaa, että Altimate Medical
-seisontalaitteelle järjestetään virransyöttö UPS-laitteella
tai akulla.

0 % UT; 1 sykli
70 % UT; 25 ja 30 sykliä
0 % UT; 250 ja 300 sykliä
Bantam Medium
<5 % UT
(>95 % pudotus UT)
0,5 syklille
40 % UT
(60 % pudotus UT) 5 syklille
70 % UT
(30 % pudotus UT)
25 syklille
<5 % UT
(>95 % pudotus UT) 5 s
Zing, koko 2. Bantamin Extra
Small (erityisen pieni)/Small
(pieni), Evolvin ja Gliderin
30 A/m
50 Hz tai 60 Hz
Bantam Medium
(keskikokoinen)
30 A/m

HUOMIO: UT on vaihtovirtaverkon jännite ennen testitason soveltamista.
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Lattioiden on oltava puuta, betonia tai kaakelipintaisia.
Jos lattiat on päällystetty synteettisellä materiaalilla,
suhteellisen kosteuden tulee olla vähintään 30 %.

± 8 kV kosketus
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
ilma

± 1 kV johdosta(johdoista)
johtoon(johtoihin)

Zing, koko 2. Bantam Extra
Small (erityisen pieni), Bantam
Small (pieni), Evolv-tuotelinja ja
Glider-tuotelinja

Sähkömagneettinen ympäristö - Opastus

Verkkotaajuuden magneettisten kenttien tulee olla
tasoilla, jotka ovat tyypillisiä sijainnille tyypillisessä
kaupallisessa tai sairaalaympäristössä.

Pow’r Up -nostolaitteen lisävaruste

Opastus ja valmistajan lausunto - Sähkömagneettinen häiriönsieto
Altimate Medical -yhtiön seisonta-tuotteet on tarkoitettu käytettäviksi tässä jäljempänä määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä.
Altimate Medical -yhtiön seisonta-tuotteiden asiakkaan tai käyttäjäns vastuulla on huolehtia siitä, että käyttö tapahtuu määritellyssä ympäristössä.
VAROITUS: Kannettavia ja siirrettäviä radiotaajuusviestintälaitteita (mukaan lukien oheislaitteet, kuten antennikaapelit ja ulkoiset antennit) tulee
käyttää vähintään 30 cm (12 tuuman) etäisyydellä mistä tahansa seisontalaitteen osasta, myös valmistajan määrittelemistä kaapeleista. Muussa
tapauksessa tämän laitteiston suorituskyky voi heikentyä.
Häiriönsietotesti
Johtunut
radiotaajuus
IEC 61000-4-6

Radiotaajuussäteily
IEC 61000-4-3

Taajuuskentät
täyttivät vähimmäisvaatimuksen, kohta
8.10 /
IEC 60101-1-2

IEC 60601
Testitaso

Vaatimustenmukaisuustaso

Zing, koko 2. Bantam
Extra Small Ierityisen
pieni), Bantam Small
(pieni), Evolv-tuotelinja
ja Glider-tuotelinja
3V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V, kun on kyse ISM- ja
amatööriradiokaistoista
välillä
0, 15 MHz ja 80 MHz
80 % AM @ 1 kHz
Bantam Medium
6 Vrms
150 kHz … 80 MHz

Zing, koko 2. Bantam Extra
Small (erityisen pieni),
Bantam Small (pieni),
Evolv-tuotelinja ja
Glider-tuotelinja
3V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V, kun on kyse ISM- ja
amatööriradiotaajuusalueista
välillä
0, 15 MHz ja 80 MHz
80 % AM @ 1 kHz
Bantam Medium
6 Vrms

Zing, koko 2. Bantam
Extra Small (erityisen
pieni), Bantam Small
(pieni), Evolv-tuotelinja
ja Glider-tuotelinja
10 V/m

Zing, koko 2. Bantam Extra
Small (erityisen pieni),
Bantam Small (pieni), Evolvtuotelinja ja Glider-tuotelinja
10 V/m

80 MHz … 2,7 GHz
Bantam Medium
3 V/m
80 MHz … 2,7 GHz

80 MHz … 2,7 GHz
Bantam Medium
3 V/m

Sähkömagneettinen ympäristö - Opastus
Kannettavia ja siirrettäviä radiotaajuusviestintälaitteita ei tule
käyttää lähempänä EasyStand Gliderin mitään osaa, kaapelit
mukaan lukien, kuin mikä on suositeltu erotusetäisyys, joka
lasketaan lähettimen taajuudelle sovellettavasta yhtälöstä.
Suositellut erotusetäisyydet
d = 1,2 √P

d = 1,2 √P 80 MHz … 800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz … 2,5 GHz-Zing, koko 2. Bantam Extra
Small (erityisen pieni), Bantam Small (pieni),
Evolv-tuotelinja ja Glider-tuotelinja
d = 2,3 √P 800 MHz … 2,7 GHz-Bantam Medium
Kun P on lähettimen enimmäislähtöteho watteina (W)
lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaan ja d on suositeltu
erotusetäisyys metreinä (m).
Kiinteiden radiotaajuuslähettimien kenttävoimakkuuksien,
siten kuin ne on määritetty sähkömagneettisessa
kohdekartoituksessaa, on oltava alle
vaatimustenmukaisuustason kullakin taajuusalueella.b
Häiriöitä voi ilmetä sellaisen laitteiston läheisyydessä, joka on
merkitty seuraavalla symbolilla:

HUOMIO 1: Korkeampi taajuusalue pätee tasoilla 80 MHz ja 800 MHz.
HUOMIO 2: Näitä ohjearvoja ei välttämättä tule soveltaa kaikissa tilanteissa. Absorboituminen rakenteisiin, esineisiin ja ihmisiin ja vastaava
heijastuminen vaikuttavat sähkömagneettiseen etenemiseen.
a
Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelinten (matkapuhelimet/langattomat) ja maaradiopuhelinten, amatööriradioliikenteen, AM- ja
FM-radiolähetysten ja TV-lähetysten, tukiasemien kenttävoimakkuuksia ei voida ennustaa teoreettisesti tarkasti. Kiinteiden radiotaajuuslähettimien
aiheuttaman sähkömagneettisen ympäristön arvioimiseksi on harkittava sähkömagneettista kohdekartoitusta. Jos mitattu kentänvoimakkuus
paikassa, jossa Altimate Medical -yhtiön seisontalaitteita käytetään, ylittää edellä mainitun sovellettavan radiotaajuuden vaatimustenmukaisuuden
tason, Altimate Medical -yhtiön seisontalaitetta on tarkkailtava, jotta voidaan varmistaa sen toimivan normaalisti. Jos epänormaalia suorituskykyä
havaitaan, lisätoimenpiteet voivat olla tarpeen, kuten Altimate Medical -yhtiön seisontalaitteen uudelleen suuntaaminen tai uudelleen sijoittaminen.

b

Taajuusalueella 150 kHz … 80 MHz, kenttävoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.

Suositeltavat etäisyydet kannettavien ja mobiilien radiotaajuusviestintälaitteiden ja Altimate Medical -yhtiön
seisontalaitteiden välillä
Altimate Medical -yhtiön seisontalaitteet on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteileviä radiotaajuushäiriöitä
hallitaan. Asiakas tai käyttäjä, joka käyttää Altimate Medical -yhtiön seisontalaitetta voi osaltaan auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä
ylläpitämällä vähimmäisetäisyyden kannettavien ja mobiilien radiotaajuusviestintälaitteiden (lähettimien) ja Altimate Medical -yhtiön seisontalaitteiden
välillä siten kuin tässä jäljempänä suositellaan ja noudattaen viestintälaitteiston enimmäislähtötehoa.

Lähettimen
nimellisenimmäislähtöteho
W

Erotusetäisyys perustuen lähettimen taajuuteen
m

150 kHz … 80 MHz

80 MHz … 800 MHz

800 MHz … 2,5 GHz

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,23
0,73
2,3
7,3
23

d = 1,2 √P

0,01
0,1
1
10
100

d = 1,2 √P

d = 2,3 √P

Niiden lähettimien, joiden enimmäisnimellislähtötehoa ei ole edellä lueteltu, suositeltu etäisyys d metreinä (m) voidaan arvioida käyttämällä
lähettimen taajuudelle sovellettavaa yhtälöä, missä P on lähettimen enimmäislähtöteho watteina (W) lähettimen valmistajan ilmoituksen mukaan.
HUOMIO 1: Tapauksissa 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan suurempaa taajuutta.
HUOMIO 2: Näitä ohjearvoja ei välttämättä tule soveltaa kaikissa tilanteissa. Rakenteiden, esineiden ja ihmisten absorbointi ja heijastus vaikuttavat
sähkömagneettiseen etenemiseen.
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Sovitusopas-Bantam Extra Small (erittäin pieni) ja Small (pieni)Lue kaikki ohjeet huolelle ennen säätöjen tekemistä.

Jalkaterälevyt

Mittaa etäisyys käyttäjän jalkapohjasta polven taakse. (A)
Ennen kuin lapsi on asetettu seisontalaitteeseen, löysää
jalkaterälevyjen kiinnittimiä (älä poista niitä) ja säädä niiden
korkeus mitattuun jalkaterälevy-istuin -korkeuteen. (A) Kiristä
huolella.

A

Huomio: Älä säädä istuimen syvyyttä lapsen ollessa yksikössä.

A

Huomio: Varmista, että istuimen putken ja seurantavarren värit
vastaavat toisiaan.
Mittaa etäisyys käyttäjän polven takaa pakaroiden takaosaan. (B)
Poista Shadow Tray -tarjotin ja aseta istuin pieneen kulmaan. (B)

B

Noudata seuraavia vaiheita istuimen syvyyden säätämisessä.
Käytä mittaa B istuimen etuosasta istuimen takaosaan. (B)

B

1. Löysää istuimen putken ja seurantavarren nuppeja. Älä kierrä
nuppeja kokonaan ulos istuinta säätäessä. (C)
Bantam Extra Small (erituyisen pieni) -laitteen seurantavarren
(selkäosan kulman) säädöt sijaitsevat lukitusnupin yläpuolella.
Selkäosan kulman säädöt ulottuvat vihreästä (suurin) siniseen
(pienin). (C)

C

C

The Bantam Small (pieni) -laitteen seurantavarren (selkäosan
kulman) säädöt sijaitsevat lukitusnupin alapuolella. Selkäosan
kulman säädöt ulottuvat sinisestä (pienin) vihreään (suurin). (C)
2. Säätö lyhyemmälle asetukselle: Säädä seurantavarsi
(selkäosan kulma) ensin painamalla jousipainiketta ja siirtymällä
korkeintaan kaksi reikää kerrallaan kohti sinistä asetusta. (F)

D

3. Säädä istuinputkea (istuimen syvyyttä) yksi reikä kerrallaan.
Jatka tätä järjestystä, kunnes saavutat haluamasi asetuksen ja
värit istuinputkessa ja seurantavarressa vastaavat toisiaan, kohti
sinistä asetusta. (D)
4. Säätö pidemmälle asetukselle: Säädä istuinputkea (istuimen
syvyyttä) ensin painamalla jousinappia ja siirtymällä vain yksi
reikä kerrallaan. (D)

E

5. Säädä seurantavartta (selkäosan kulmaa) korkeintaan
kaksi reikää kerrallaan. Jatka tätä järjestystä, kunnes saavutat
haluamasi asetuksen ja värit istuinputkessa ja seurantavarressa
vastaavat toisiaan. (E)
Huomio: Säädön helpottamiseksi sinun on ehkä nostettava
istuinta hieman istuimen syvyyden säätämisen yhteydessä.
Kiristä istuimen syvyys ja seurantavarren nupit kunnolla, kun
olet saavuttanut halutun sijainnin.

Tarkista seisontakehys säännöllisesti varmistaaksesi, että se on käyttöturvallinen
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Sovitusopas-Bantam Medium (keskikokoinen)-Lue kaikki ohjeet huolella ennen säätöjen tekemistä.
Mittaa

Mittaa istuimen likimääräinen syvyys ennen siirtymistä Bantam
Medium (keskikokoinen) -laitteeseen. Mittaa polven takaa
takaosaan (A). Mittaa istuimen ja jalkaterälevyn asetukset
mittaamalla säären alaosasta polven takaa kantapään
pohjaan (B).
Jos selällä makuu -vaihtoehto on tilattu, varmista, että ohjain
on ”Sit-to-Stand” (istuma-asennosta seisomaan) -asennossa
ennen istuimen syvyyden (C) säätämistä. Istuin on laskettava
istuma-asentoon helpottamaan säätöä.

A
B

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

Säädä seurantavarsi selkäosaa vipuna käyttäen siten, että
istuinsyvyyden tarran väri vastaa osoitinikkunan seurantavarren
väriä. Sulje harmaa männänvipu vapauttamalla, jotta
lukitusmäntä kytkeytyy uudelleen kiinnitysnuppiin. Saatat joutua
kiristämään nuppia osittain ja siirtämään takakokoonpanoa
hieman, jotta lukitustappi voi lukittua ”kotiasentoon”. Kiristä
nuppi huolella.

(I)

(J)

Selkäosan kulma

(K)

(L)

Istuimen syvyys

Käytä mittaa (A) säätääksesi istuimen syvyyttä seisojalaitteessa,
mittaa istuimen edestä istuimen taakse.
Istuinsyvyyden säätämiseksi löysää istuimen alla olevaa nuppia
(D). Paina toisella kädellä selkäosaa (jos sisältyy varusteisiin) ja
paina jousipainiketta istuinputken vasemmalla puolella istuimen
alla (E). Käytä selkäosaa vipuna ja siirrä istuimen syvyys
haluttuun asetukseen väri huomioiden. Kiristä nuppi huolella (D).
Pidä toista kättä tukemassa selkäosaa (F). Löysää nuppia
seurantavarressa (G). Tue toisella kädellä selkäosaa ja
pyöräytä nupin keskellä oleva harmaa mäntävipu kokonaan
auki-asentoon (H). Jatka siitä ja löysää nuppia, kunnes tunnet
vastusta. ÄLÄ jatka nupin kiertämistä vastapäivään. Jos pakotat
nuppia ohi sen pysäytyspisteen, vahingoitat mekanismia.
Huomio: Tue toisella kädellä selkäosaa ja pyöräytä harmaata
mäntävipua, jolloin selkäosa pääsee kiikkumaan vapaasti.

(M)

Kun olet saavuttanut halutun istuimen syvyyden, kierrä
selkäosan säätönuppia (I) siten, että istuimen/selkänosan kulma
on sopiva.

Jalkaterälevyt

Käytä mittaa (B) jalkaterälevyn korkeuden säätämiseen. Löysää
jalkaterälevyjen räikkäkahvoja (J) korkeuden ja jalkapohjan/
selän säätämiseksi. Kiristä räikkäkahvat säädön jälkeen. Polvien
tulee olla hieman lonkan alapuolella ja reidet lepäävät istuimella.

Polvipehmusteet

Sijoita käyttäjän lonkka mahdollisimman lähelle seisojalaitteen
lonkankääntöpistettä (K). Aseta polvipehmusteet polvien päälle,
älä jätä enempää kuin sormen leveyden verran tilaa polven
takaosan ja istuimen (L) väliin. Sido polvet huolella (M).

Tarkista seisontakehys säännöllisesti varmistaaksesi, että se on käyttöturvallinen
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Sovitusopas-Evolv Medium (keskikokoinen), Large (suuri) ja XT
(erityisen suuri) - Glider Medium (keskikokoinen) ja Large (suuri)
Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen säätöjen aloittamista.

(A)

(B)

Istuimen syvyys

(C)

(D)

Huomio: Seuraavat säädöt voidaan tehdä vain istumaasennossa.

(E)

(F)

(G) Evolv

(G) Glider

(H)

(I)

Mittaa

1. Ennen siirtymistä Evolviin, mittaa likimääräinen (A) istuimen
syvyys ja istuimesta (B) jalkaterälevyn asetukset.
Huomio: Nämä säädöt tehdään vain silloin, kun yksikkö ei ole
käytössä.

2. Käytä yllä olevaa mittausta (A) säätääksesi istuimen syvyyttä
seisojalaitteessa; mittaa istuimen edestä sen takareunaan.
Istuimen syvyyden säätämiseksi löysää istuimen alla olevaa
nuppia (C). Paina säätöputken napsautuspainiketta samalla kun
liikutat selkäosaa (D). Säädä istuimen syvyyttä, kunnes oikea
mitta on saavutettu. Kiristä nuppia (C) säädön jälkeen.

Selkäosan kulma

3. Kun olet saavuttanut halutun istuimen syvyyden, kierrä
selkänosan (E) säätönuppia siten, että (F) istuimen/selkäosan
kulman osoitin on vihreällä alueella ennen seisomista.
Huomio: Toista vaiheet 2 ja 3 jokaiselle värisäädölle.

Jalkaterälevyt - Evolv

4. Säädä jalkaterälevyn korkeutta mittauksella (B). Löysää
jalkaterälevyjen (G) räikkäkahvoja korkeuden ja jalkapohjan/
selän säätämiseksi. Kiristä räikkäkahvat säädön jälkeen. Polvien
tulee olla hieman lonkan (H) alapuolella.

Jalkaterälevyt - Glider

5. Käytä mittaa (B) jalkaterälevyn korkeuden säätämiseen.
Löysää jalkaterälevyjen nuppeja (G) korkeuden säätämiseksi.
Kiristä nupit säädön jälkeen. Käyttäjän polvien tulee olla hieman
lonkan (H) alapuolella.

Sijoittaminen

5. Sijoita käyttäjän lonkka mahdollisimman lähelle (I) Evolvin
lantiönkääntöpistettä. Oikean asennon määrittämiseksi Evolvistuimelle istuimen etuosan ja polven takaosan (J) väliin tulisi
mahtua vain kaksi sormea.

(J) Evolv

Polvipehmuste - Evolv

6. Säädä (K) polvipehmustetta siten, että se sopii mukavasti
polviin asti.

Polvipehmuste - Glider

(K) Evolv

6. Liu'u polvipehmusteisiin (J) ja kiinnitä pohjehihnat polvien
taakse.

Tarkista seisontakehys säännöllisesti varmistaaksesi, että se on käyttöturvallinen
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(K) Glider

Sovitusopas-StrapStand-Lue kaikki ohjeet huolelle ennen säätöjen tekemistä.
1. Käytä StrapStandia asettamalla pyörätuoli mahdollisimman
lähelle polvipehmustetta. StrapStandin pyörät tulee lukita.

1

2. Aseta jalat jalkaterälevyille. Säädä polvipehmusteen korkeus
siten, että polvet ovat keskellä polvipehmustetta. Kun pyörätuoli
on lukittu, liu'u istuimella eteenpäin niin, että polvet koskettavat
polvipehmustetta.
3. Kiinnitä hihna yhteen nostovarsista ja tuo toinen puoli
hihnasta vartalon ympärille. Kytke sitten hihna toiseen
nostovarteen.
4. Kun olet kiinnittänyt hihnan nostovarsiin, säädä koukun
asento. Hihna voidaan säätää erikokoisille yksilöille. Tämä
vaihtelee hihnan koon ja henkilön ympärysmitan mukaan.

2

5. Säädä hihnan sijoitus pakaroiden alle siten, että hihnan
yläreuna on hieman vyölinjan alapuolella. Liu’uta se kohdalleen
kuvan esittämällä tavalla.
6. Nosta käyttäjää osittain pumppaamalla toimilaitteen kahvaa
käyttäjää kohti hihnan kiristämiseksi. Tällöin, ja tarvittaessa,
aseta hihna uudelleen kohdalleen. Jatka, kunnes käyttäjä on
pystyasennossa. Käyttäjän pyörätuolin tulee olla paikallaan ja
käytettävissä, jotta käyttäjä voi palata istuma-asentoon.

3

5

Huomio: Älä koskaan säädä hihnaa käyttäjän ollessa seisomaasennossa.

5

Sovitusopas-Zing, koko 1 ja koko 2
Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen säätöjen aloittamista.

Lonkan keskitys (A):
Käyttäjän lonkan tulee olla keskitettynä linjassa seisojalaitteen kääntöpisteen kanssa,
mikä varmistaa lonkan oikean kohdistuksen loitontamisen yhteydessä. Säädä
tukikomponentteja ylös tai alas lonkan asennon mukaan.

6

B
C
A

Jalkaterälevyn korkeus (B):
Mittaa etäisyys käyttäjän lonkasta jalkapohjaan.

Polvipehmusteen korkeus (C):
Mittaa etäisyys käyttäjän lonkasta polven keskikohtaan.

42

Huolto
Tämä osa koskee kaikkia henkilöitä, jotka voivat olla tekemisissä laitteen kanssa, mukaan lukien hoitajat ja huoltohenkilöstö.
Altimate Medical -seisontalaitetta on tarkastettava vähintään viikoittain sen varmistamiseksi, että se on turvallisessa toimintakunnossa. Altimate Medical seisontalaitteen
käyttäjä voi suorittaa seisontalaitteen säädöt, jotka on lueteltu tuotteen käyttöohjeessa, noudattamalla käyttöohjeessa lueteltuja ohjeita. Kun säädöt on tehty, tarkista
Altimate Medical seisontalaite varmistaaksesi, että kaikki laitteet ja säädettävät komponentit on kiinnitetty oikein käyttöohjeiden mukaisesti. Kuluneiden osien vaihtaminen,
isommat säädöt tai muut tärkeät korjaukset tulee teetättää valtuutetulla jälleenmyyjällä tai valtuutetulla huoltoliikkeellä. Turvallisuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi
ainoastaan Altimate Medical, Inc. -yhtiön hyväksymiä varaosia saa käyttää.
• 	Tarkista Altimate Medical seisontalaite vähintään viikoittain varmistaaksesi, että kaikki mutterit, pultit ja säädettävät osat on kiristetty kunnolla. Jos näin ei tehdä,
seurauksena voi olla osien putoaminen, mikä voi aiheuttaa tukehtumisvaaran lapsille.

Puhdistus/Sanitointi

• 	Vain rutiinipuhdistus, potilaalta ei vaadita muuta huoltoa.
• 	Pidä yksikkö puhtaana ja suojaa nukalta, pölyltä ja auringonvalolta
• 	Puhdista laite miedolla, hankaamattomalla desinfiointiaineella tai saippualla ja vedellä.
•	
Älä käytä valkaisuainetta tai muita valkaisuainepohjaisia puhdistusaineita EasyStandissa.
•	
Desinfiointipyyhkeet ovat turvallisia käyttää metallipinnoilla ja muilla kuin huokoisilla pinnoilla.
•	
Käytä kosteaa sientä ja mietoa saippuaa tai mietoa, hankaamatonta desinfiointiainetta.
•	
Puhdista neopreeni miedolla saippualla ja vedellä.
•	
Neopreenikannet voidaan poistaa ja pestä käsin vedellä. Ilmakuivaa kannet. Ole aina varovainen, kun irrotat ja vaihdat kansia.
•	
Älä puhdista mitään verhoiltuja kohtia kemiallisesti.
•	
Jos yksi käyttäjä käyttää EasyStandia, puhdista laite kuukausittain tai tarpeen mukaan.
•	
Jos useat käyttävät EasyStand-laitetta, laite on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen.

Uretaanilla pinnoitetut kankaat

(Dartex tai yleinen vastaava)

•	
Suositeltuja puhdistus- ja desinfiointiohjeita on noudatettava mahdollisuuksien mukaan, jotta vältetään PU-kalvon vaurioituminen, joka voi johtaa kannen
ennenaikaiseen rikkoutumiseen.
•	
Poista pinnallinen lika kertakäyttöpyyhkeellä ja lämpimällä neutraalilla pesuaineliuoksella. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
•	
Desinfioi 0,1-prosenttisella natriumhypokloriittiliuoksella (1000 ppm klooria), vahvempia valkaisuaineliuoksia emme suosittele.
•	
Huuhtele jäljellä oleva puhdistusliuos huolellisesti vedellä ja kuivaa kangas ennen tuotteen uudelleenkäyttöä tai varastointia.
•	
Ei saa silittää.

Lateksitiedote

•	
Laitteiden osien valmistuksessa ei ole käytetty lateksia, eikä luonnonkumilateksia, ja ne voidaan asettaa suoraan ihoa vasten.

Hydraulisen toimilaitteen huolto

• 	Hydrauliyksikön ns. sisäänajovaihe on normaalisti 50-100 täyttä käyttöjaksoa. Toisiinsa liittyvien osien hyvin tiivis keskinäinen sovitus tuottaa jokaiselle pumpulle oman
”fiiliksen” ja yksilöllisen äänen, josta merkkinä kuuluu kitinää tai se näkyy vähemmän sujuvana liikkeenä.
• 	Jos pumpusta vuotaa öljyä tai se ei pidä kunnolla, ota yhteyttä paikalliseen EasyStand-jälleenmyyjään ja pyydä vaihtamaan pumppu.
• 	Älä kohdista liiallista voimaa pumpun kahvaan ja älä käytä pumpun kahvaa Altimate Medical -tuotteen siirtämiseen. Tämä voi vahingoittaa pumpun kahvaa ja/tai
pumpun mekanismia ja siten mitätöidä takuun.
• 	Käyttäjän suorittamia huoltotoimenpiteitä ei edellytetä eikä suositella hydraulipumpulle. Älä koskaan levitä voiteluainetta, talousöljyä, rasvaa tai vastaavaa tuotetta
mihinkään laitteen osaan. Jotkin yhdisteet voivat reagoida tämän tuotteen valmistuksessa käytettyjen tiivisteiden kanssa. Tämä voi vahingoittaa yksikköä ja se myös
mitätöi kaikki takuut.
• 	Älä ylitä laitteen nimellispainorajaa.
• 	Jos EasyStand-tuote toimitettiin ja altistettiin alle 5 °C (41 °F): n lämpötilalle, hydraulisen yksikön on saatava lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Tämän
vaiheen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa laitetta ja tehdä siitä toimintakyvyttömän.
• Kun seisonta-asema on saavutettu, pumppu voi palautua yhden käyttökerran verran taaksepäin, mikä on normaalia.
• 	Istuimen laskemiseksi ei aina tarvitse työntää pumpun kahvaa kokonaan taaksepäin. Yritä työntää kahvaa taaksepäin eri asennoissa, jos istuinta on vaikea laskea.
• 	Jos yksikkö on seisonta-asennossa ja se ei ole käytössä, on painettava yksikön istuinta samalla kun työntää pumpun kahvaa taaksepäin.

Hydraulisen toimilaitteen ilmanpoisto

EasyStand-tuotteen hydraulipumppu herkästi aiheuttaa ilman joutumisen loukkuun yksikön sisään. Tämä johtuu yleensä kuljetuksen aikana tapahtuvasta käsittelystä ja on
melko normaalia. Noudata seuraavia yksinkertaisia vaiheita, koska manuaaliset hydrauliikkajärjestelmät eivät koskaan toimi oikein, ellei loukkuun jäänyttä ilmaa poisteta
asianmukaisesti. Laitteen on oltava huoneenlämmössä tätä menettelyä varten.
1. Pumppaa kahvasta, kunnes täysi jatkeen mitta saavutetaan.
2. Jatka kahvalla pumppaamista hitaasti vielä 10 kertaa. Tämä saa järjestelmässä olevan ilman poistumaan.

Uusintakäyttö
•

 nnen kuin toinen kuluttaja voi myydä tuotteen uudelleen tai ennen kuin toinen kuluttaja saa käyttää sitä uudelleen, alan erikoistuneiden lääkinnällisten laitteiden
E
jälleenmyyjien on tarkastettava, puhdistettava/desinfioitava tämä tuote. Kaikki kuluneet komponentit tai komponentit, joissa on merkkejä aineen hajoamisesta, on
vaihdettava. Lääkinnällisten laitteiden jälleenmyyjä päättää, soveltuuko tuote jälleenmyyntiin tai uudelleenkäyttöön. Huomio: Altimate Medical -seisontatuotteiden
odotettavissa olevan käyttöiän katsotaan olevan 5 vuotta normaalissa käyttöolosuhteissa.
Huomio: Tämä vaihtelee käyttölukumäärän mukaan.

Vakavat tilanteet
•
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J os seisontalaitteen käytössä tapahtuu vakava tilanne, siitä tulee ilmoittaa Altimate Medical -yhtiölle. Jos et pysty ilmoittamaan suoraan Altimate Medicalille, voit
ilmoittaa siitä lääkinnällisten laitteiden jälleenmyyjälle, joka sitten ilmoittaa Altimate Medical -yhtiölle. Ilmoita tapahtumasta myös sen jäsenvaltion toimivaltaiselle
viranomaiselle jossa ko. laite on käytössä.

Vianetsintä
Sääreni pituus on liian lyhyt seisontalaitteelle.
Käännä toisin päin ja vaihda jalkaterälevyt vasemmalta oikealle.
Evolv Large -malli: Korvaa suuret jalkakannattimet keskikokoisilla.
Yksi tarjottimeni varsista on lyhyempi kuin toinen. Onko näin tarkoitettu?
Kyllä. Se suunniteltu sellaiseksi, että voit asettaa ensin pidemmän varren ja sitten lyhyemmän varren.
Saimme juuri Bantam-mallimme ja tarjottimessa on pikakiinnike tarjottimen kiinnittämiseksi paikalleen, mutta molemmille puolille on kiinnitetty kaksi pulttia. Onko tarkoituksena,
että käytän pultteja kiinnittääkseni tarjottimen?
Pultteja ja muttereita käytetään tarjottimen syvyysohjaimena. Voit siirtää ne mihin tahansa tarjottimen säätövarren reikään yksikköä käyttävän henkilön mittojen mukaan.
Käyttääksesi niitä, poista ne tarjottimesta, aseta tarjotin oikeaan syvyyteen ja asenna ne sitten uudelleen tarjottimen yläosaa lähimpänä olevaan reikään. Tämä pysäyttää varret
oikeassa syvyydessä, jolloin tarjotin on helpompi ja nopeampi kiinnittää. Kiinnittääksesi tarjottimen, kaapeleihin on kiinnitetty kaksi pikakiinnikettä yksikön molemmin puolin.
Tarkista molemmat puolet varmistaaksesi, että molemmat ovat siellä.
Joskus kuljetuksen aikana käy niin, että ne liikkuvat, jolloin ensi silmäyksellä vain yksi puoli on näkyvissä.
My EasyStand ei suostu menemään täyteen seisonta-asentoon:
Kesäkuusta 2011 lähtien EasyStand (vain manuaalinen hydraulipumppu) on varustettu turvaominaisuudella, joka estää nosto-/seurantavarren mekanismin liiallisen liikkeen, jos
selkäosan kulmaa säädetään yli suositellun kulman. Yksikkö ei saavuta täyttä seisonta-asentoa, ellei selkäosan kulmaa säädetä vihreälle alueelle istuma-asennossa. Tutustu
sivulla 41 esitettyihin asianmukaisiin ohjeisiin.
EasyStand-laitteeni ei vapaudu kunnolla seisonta-asennosta istuma-asentoon:
• Yritä työntää kahva takaisin eri asentoihin, mutta älä työnnä pumpun kahvaa voimalla taaksepäin yhteen asentoon.
• Istuimeen täytyy kohdistaa painoa, jotta yksikkö laskeutuu kunnolla. Jos yksikössä ei ole käyttäjää tai jos käyttäjä nojaa eteenpäin eikä istuimelle kohdistu riittävästi painoa,
kohdista istuimen takaosaan painetta kädelläsi ja paina samalla pumpun kahvaa vastaan.
• Varmista, että takakulma on säädetty oikein. Jos takakulma ulottuu liian paljon eteenpäin tai taaksepäin, yksikkö ei välttämättä laskeudu kunnolla. Säädä selkäosan kulmaa
90° suuntaan, jotta se vapautuu asianmukaisesti.
Laitteeni hydrauliikka ei toimi tasaisesti, se ei vuoda öljyä, mutta sen toiminta on vaihtelevaa:
Kun käyttäjä ei ole yksikössä, pumppaa se täyteen seisonta-asentoon. Kun istuin on seisonta-asennossa, anna käytä pumpua vielä 12-15 kertaa mahdollisen ilman poistamiseksi
ja nesteen kierrättämiseksi. Vedä pumpun kahvasta taaksepäin, jotta istuin palautuu istuma-asentoon. Istuimen takaosaan voit kohdistaa painetta kädellä samalla kun työnnät
pumpun kahvaa. Useimmissa tapauksissa hydraulipumpun ilmaaminen poistaa vaihtelevan toiminnan.
Evolv-istuimeni ei suostu menemään täysin alas istuma-asentoon:
Katso läheltä neljää päärungon pulttia, jotka kiinnittävät etupään takapäähän. Yleensä munuaisen muotoisia pumpun kannakkeita ei ole kiinnitetty oikein. Ne on sijoitettu rungon
pulttien yläpuolelle, jossa on paljaana aukko, jonka läpi pultit on tarkoitettu menemään. Tämä asettaa pumpun tiettyyn kulmaan/kohottaa pumppua, eikä anna yksikön laskeutua
täysin istuma-asentoon. Irrota pääpultit ja varmista, että ne menevät sekä eturungon, takarungon että pumpun kanattimien läpi.
Evolv Pow’r Up -nostolaite:
Varmista, että johdot ovat täysin paikallaan akkukotelossa. Johtojen läpivientirengas tekee akkukotelosta hyvin ahtaan. Irrota johdot ja kytke ne takaisin voimalla työntäen.
Evolv, jossa Swing-Away (sivulle käännettävyys) -ominaisuus:
Poista pikatappi ja nosta vastakkaisella puolella oleva kaulus rungon ohi ja käännä se ulos.
Shadow Tray -tarjotin ei ole vaakatasossa:
Jos Shadow Tray -tarjotin on eteenpäin tai taaksepäin kallellaan, säädä selkäosan kulmaa. Jos tarjotin on kallistunut oikealta vasemmalle, säädä tukivarren säätöruuvia tukivarren
asettamiseksi vaakatasoon.
Pyörivän istuimen käyttö:
Työnnä istuimen alla olevaa vipua ylöspäin ja kierrä istuinta oikealle tai vasemmalle 90° tai kunnes se lukittuu paikalleen. Siirry istuimelle ja työnnä vipua ylöspäin avataksesi
lukituksen ja käännä eteenpäin.
Mistä tiedän onko minulla Evolv Medium (keskikokoinen) tai Large/XT (suuri/erityisen suuri):
Mittaa istuin. Edestä taakse: XT/Large on 56 cm (22"); Medium (keskikokoinen) on 46 cm (18")
Kuinka tilaan osia:
Ota yhteyttä paikalliseen lääkinnällisten laitteiden jälleenmyyjään ja pidä sarjanumero esillä. Jos et tiedä paikallista lääkinnällisten laitteiden jälleenmyyjää, soita Altimate Medical
-yhtiön asiakaspalveluun, (800) 342-8968, ja pidä sarjanumero esillä.
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Rajoitettu takuu
Tämä takuu on voimassa vain alkuperäiselle ostajalle/asiakkaalle (tai ei-kuluttaja toimittajalle, joka ei osta tai ei myy eteenpäin). Altimate Medical, Inc., antaa EasyStand- ja Zingtuotteille takuun materiaalivikojen ja työnlaatuvikojen osalta siten kuin tässä jäljempänä esitetään.
• 	Teräsrungot - 5 vuoden takuu
• 	Hydraulinen toimilaite - 2 vuoden takuu
•	
Kaasujousi - 2 vuoden takuu
• 	Verhoillut komponentit, muovipehmusteet, kumiosat, maalatut pinnat, laakerit ja muut osat, joita ei edellä ole erikseen mainittu - 90 päivän takuu

Sähkötoimisen nostotoiminnon komponentttien takuu on seuraava: 
• 	Toimilaite ja käsikäyttöinen ohjain – 2 vuoden takuu
• 	Ohjauskotelo ja akku – 90 päivää
• 	Akkulaturi – 90 päivää

Takuuaika alkaa alkuperäisestä tuotteen lähetyspäivämäärästä Altimate Medicalilta. Tuotteet, joiden on osoitettu Altimate Medicalia tyydyttävällä tavalla viallisiksi takuuaikana,
tullaan korjaamaan tai vaihtamaan Altimate Medicalin valinnan mukaan.
ALTIMATE MEDICAL -YHTIÖN AINOA VASTUU JA ASIAKKAAN YKSINOMAINEN OIKEUSKEINO TÄMÄN TAKUUN PUITTEISSA ON RAJOITETTU KORJAUKSEEN JA/TAI VAIHTOON.
Tämä takuu ei sisällä korvaavien osien asennuksesta aiheutuvia työkustannuksia. Rahtimaksut tehtaalle on asiakkaan maksettava myyjälle. Paluurahdin maksaa Altimate
Medical. Jos takuuhuolto on tarpeen, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä siihen valtuutettuun jälleenmyyjään, jolta asiakas on ostanut Altimate Medical -tuotteen. Jos asiakas ei saa
tyydyttävää takuupalvelua, asiakkaan on oltava kirjeitse yhteydessä suoraan Altimate Medical -yhtiöön tässä jäljempänä ilmoitettua osoitetta käyttäen. Tuotteita ei saa palauttaa
tehtaallemme ilman etukäteen annettua suostumustamme.
RAJOITUKSET JA POISSULKEMINEN: Edellä mainittu takuu ei koske sarjanumeroituja tuotteita, jos sarjanumero on poistettu tai tuhrittu. Tuotteet, jotka ovat joutuneet
laiminlyönnin, väärinkäytön, virheellisen käytön, virheellisen huollon, virheellisen varastoinnin kohteeksi tai sellaisen vahingon kohteeksi, joka on Altimate Medical -yhtiön
hallinnan ulkopuolella, ja tämän arviointi kuuluu yksinomaan Altimate Medical -yhtiön ratkaistavaksi. Tuotteet, joita on muunneltu ilman Altimate Medical -yhtiön nimenomaista
kirjallista suostumusta (mukaan lukien, muiden muassa, muutokset luvattomia osia tai liitososia käyttäen), eivät kuulu tämän takuun piiriin. Takuu ei koske ongelmia, jotka
johtuvat normaalista kulumisesta tai ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Takuu raukeaa, jos osia, jotka eivät ole Altimate Medical -yhtiön valmistamia, tai osia, jotka eivät ole
alkuperäisten laitevaatimusten mukaisia, lisätään Altimate Medical -tuotteeseen.
EDELLÄ MAINITTU TAKUU ON YKSINOMAINEN JA SE ANNETAAN KAIKKIEN MUIDEN NIMENOMAISTEN TAKUIDEN SIJASTA. ALTIMATE MEDICAL -YHTIÖ EI OLE
KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA.
Altimate Medical -yhtiö ylläpitää jatkuvaa tuotekehityskäytäntöä ja pidättää oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia, teknisiä tietoja ja hintoja ilman ennakkoilmoitusta.
Viimeisimmät tiedot ovat saatavissa Altimate Medical -yhtiöstä niitä pyytämällä.

Ympäristökysymykset

Tuotteen käyttöiän päätyttyä:
• Kierrätä maasi kierrätyskoodien mukaisesti.
• Kierrätä kaikki metalliset osat.
• Muoviosat tulee hävittää tai kierrättää maasi direktiivin mukaisesti.
• Kysy paikallisesta hävittämishallinto- ja kierrätyskeskuksestasi paikalliset koodit.
• Palauta hydraulitoimilaite tai vaimennussylinteri (vain Pow’r Up) Altimate Medical, Inc: lle.

262 West 1st St.
Morton, MN 56270 USA
Maksuton puhelu: +1 800 342 8968 tai +1 507 697 6393
Maksuton faksilähetys: +1 877 342 8968 tai +1 507 697 6900
email: info@easystand.com
easystand.com

Vertreter der Aufsichtsbehörde in der EU
Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels
Deutschland

FINLAND-FINNISH
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Vakiintunutta tekniikkaa tulisi käyttää vain lääkärin ohjauksessa, joka antaa suosituksia seisontaohjelman ohjeista ja lääkinnällisistä varotoimista.
Hoitavan terapeutin tulee seurata seisontaohjelmien suoritusta. Altimate Medical ylläpitää jatkuvaa tuotekehityskäytäntöä ja pidättää oikeuden muuttaa ominaisuuksia,
teknisiä tietoja ja hintoja ilman ennakkoilmoitusta. Viimeisimmät tiedot ovat saatavissa Altimate Medical -yhtiöstä niitä pyytämällä.
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