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Gratulacje na temat zakupu samego produktu medycznego. Altimate Medical zaprojektował nasze produkty ze swoimi potrzebami.

Altimate Medical Standing Opis 
Altimate Medical Rating Products są przeznaczone dla osób, które są w stanie przenieść niezależnie lub przy pomocy od opiekuna i / lub 
urządzenia do podnoszenia. Są to przydatne narzędzie do rehabilitacji, domu, szkoły i pracy. Waszyngokalne ramki obsługują użytkownika 
przed siedzeniem do pozycji stojącej. Zing stojących ramek wspiera użytkownika z różnych pozycji do pozycji stojącej. Różne opcje, takie jak 
wsparcie, wybór podnoszenia ręcznego lub elektrycznego (jeśli dotyczy) mogą być dodawane w celu ułatwienia indywidualnych potrzeb.

Wskazania do użytku 
Zing 
Przenośny rozmiar Zing 1 jest wskazany dla większości osób ważących do 36 funtów. (16 kg) i do 36 “(91 cm) wysokości.
Rozmiar Zing 1 jest wskazany dla większości osób ważących do 70 funtów. (32 kg) i w zakresie wysokości do 44 “(112 cm).
Rozmiar Zing 2 jest wskazany dla większości osób ważących do 154 funtów. (70 kg) i w zakresie wysokości 40 “-60” (102-152 cm).

EasyStand
Bantam bardzo mały jest wskazany dla większości osób ważących do 50 funtów. (23 kg) i w zakresie wysokości 28 “-40” (71-102 cm).
Bantam mały jest wskazany dla większości osób ważących do 100 funtów. (45 kg) i w zakresie wysokości 36 “-54” (91-137cm).
Srodek Bantamowy jest wskazany dla większości osób ważących do 200 funtów. (90 kg) i w zakresie wysokości 4’-5’6 “(122-168 cm)
Nośnik Evolva jest wskazana dla większości osób ważących do 200 funtów. (90 kg) i w zakresie wysokości 4’-5’6 “(122-168 cm).
Duża ewolucja jest wskazana dla większości osób ważących do 280 funtów. (127 kg) i w zakresie wysokości 5’-6’2 “(152-188 cm).
Evolvolv XT jest wskazany dla większości osób ważących do 350 funtów. (159 kg) i w zakresie wysokości 6 ‘- “10” (183-209 cm).
Nośnik szybowca jest wskazany dla większości osób ważących do 200 funtów. (90 kg) i w zakresie wysokości 4’-5’6 “(122-168 cm).
Duża szybowca jest wskazana dla większości osób ważących do 280 funtów. (127 kg) i w zakresie wysokości 5’-6’2 “(152-188 cm).
Strzejska jest wskazana dla większości osób ważących do 350 funtów. (159 kg) i w zakresie wysokości 5’-6’5 “(152-195 cm).

Altimate medyczne produkty stojące mogą być stosowane przez klientów z porażeniem mózgowym, kręgosłupa bifidy, dystrofią mięśniową, 
uszkodzenie rdzenia kręgowego, urazu urazu mózgu i innych niepełnosprawności fizycznych i chorób.

Przeznaczenie
Zing linia produktów
Produkty Zing mają ręczną lub elektryczną płaską powierzchnię (opcja elektryczna oferowana wyłącznie na rozmiarze 2), która może być reg-
ulowana z podatna lub pozycja, aby zwiększyć tolerancję na pozycję stojącą pionow.

Linia produktów Bantam
Linia produktów EasyPTET Bantam ma ręczną windę, która ma pomóc osobom, które mają trudności z podniesieniem z siedzenia do pozycji 
stojącej. Linia Bantam ma również ręczną lub elektryczną powierzchnię płaską powierzchnię (jeśli urządzenie wyposażone), które można dos-
tosować do różnych pozycji, aby zwiększyć tolerancję na pozycję stojącą pionow.

Evolvolv, Produkty Szybowców i Strassand 
EasyPold Evolvolv, Produkty Szybowców i Strassstand mają na celu pomoc osobom, które mają trudności z podniesieniem pozycji siedzącej 
do pozycji stojącej. 

Istotna funkcja i wydajność
Urządzenie ma służyć jako strukturę motywową i wspomagającą bezpiecznie i bezpiecznie przytrzymać i przejść przez użytkownika końco-
wego z pozycji siedzącej lub leżącej do pozycji, które mogą mieścić się od naozycji do stania; Dzięki zakresom regulowanych powierzchni 
wsporczych do rozsądnej i ergonomicznej pomieścić zamierzonego zakresu użytkowników, bez niechcianego ruchu w systemie.

Niniejsza instrukcja jest integralną częścią twojego systemu stojącego i powinien być całkowicie odczytany przez każdego, kto będzie 
obsługiwał urządzenie. Zapewni to Altimate medyczne produkty stojące są używane w najbardziej korzystny sposób.

Konieczne jest sprawdzenie urządzenia co najmniej raz w tygodniu, aby zapewnić, że jest w bezpiecznym stanie. Regulacje wymienione w 
niniejszej instrukcji obsługi można wykonać przez operatora, postępując zgodnie z instrukcjami użytkowania. Po dokonaniu regulacji sprawd-
za produkt, aby zapewnić, że wszystkie elementy sprzętowe i regulowane są prawidłowo zabezpieczone na instrukcje użytkowania. Wymiana 
zużytych części, głównych korekt lub innych ważnych korekt powinny być obsługiwane przez autoryzowanego dostawcy lub centrum serwis-
owego. Tylko Altimate Medical, Inc., zatwierdzone części zamienne należy stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności.

Wysokastego produktu medycznego są przepisywane przez wykwalifikowanego lekarza lub zawodowego / fizycznego terapeuty. Nie używaj 
bez konsultacji z lekarzem i protokołu odbierającego dla programu stałego. Brak skonsultowania wykwalifikowanego lekarza przed użyciem 
urządzenia może prowadzić do problemów medycznych. Wysokastalne produkty medyczne stałe muszą być używane z wykwalifikowanym 
obecnym opiekunem dorosłym. W przypadku wystąpienia wszelkich problemów, których nie można rozwiązać, czytając ten podręcznik, 
skontaktuj się z lokalnym dostawcą lub wywołaj Altimate Medical, Inc., AT + 1-800-342-8968 lub + 1-507-697-6393.

Przeciwwskazania
Stojący / wagowy łożysko może nie być opcją z następujących powodów:
Jeśli użytkownik ma poważne kurtki lub zakres zagadnień ruchu
Jeśli użytkownik ma ciężką osteoporozę lub kruchą chorobę kości
Jeśli użytkownik ma niedociśnienie ortostatyczne
Jeśli użytkownik przemienił połączenia

Wprowadzenie
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Środki ostrożności
• Przeczytaj i rozumiemy wszystkie środki ostrożności i instrukcje użytkownika przed użyciem. Zadzwoń do Altimate Medical w + 1-800-342-8968 lub + 1-507-697-6393 z
 jakimkolwiek pytaniam lub Dodatkowe informacje.

•  Altimate medyczne produkty stałe nie powinny być używane bez konsultacji z wykwalifikowanym lekarzem. Brak skonsultowania wykwalifikowanego lekarza przed użyciem 
 sprzętu może prowadzić do ciężkich problemów medycznych. Zalecamy ustalany i nadzorowany przez wykwalifikowany, zarejestrowany fizyczny terapeuta.

•  Wysokastalne produkty stałe medyczne powinny być zawsze używane z wykwalifikowanym obecnym opiekunem dorosłym. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki w sprzęcie.

•  Altimate medyczne produkty stojące powinny być często sprawdzane, aby zapewni, e wszystkie nakrętki, śruby i regulowane części są mocno dokręcone.

•  Nie dokonywać dostosowań do samotnych produktów medycznych, gdy użytkownik stoi w sprzęcie. Wyjątek: Jeśli opcja SOFINE została zamówiona dla rozmiaru przenośnego 
 Zing 1 Patrz strona 7, rozmiar Zing 1, Zing Rozmiar 2 Patrz strona 23. Zmiany pozycji muszą być wykonywane lub nadzorowane przez kwalifikowany opiekun lub profesjonalista 
 medyczny.

•  Brak części serwisujących użytkownika w środku. Nie obsługuj tego urządzenia w użyciu.

•  Konieczne jest sprawdzenie wysokiego tygodniowego produktu Altiment Medical Cently, aby zapewnić, że jest w bezpiecznym stanie. Zwrócić szczególną uwagę na luźny 
 sprzęt. Gdyby Twoja jednostka jest wyposażona w opcjonalną opcję elektryczną, sprawdź kable elektryczne dla dowolnego zużycia i upewnić się, że są prawidłowo podłączone. 
 Wymiana zużytych części, Główne korekty lub inne ważne poprawki powinny być obsługiwane przez autoryzowany dealer lub centrum serwisowe. Tylko Altimate Medical, Inc. 
 Zatwierdzone części zamienne należy stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności.

• Jeśli w środowisku domowym używa się wysokiej klasy medycznej, sprawdź swoją jednostkę przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani nieoczekiwan
 ych Nosić do jednostki, która mogła być niezamierzona przez zwierzęta, szkodniki lub dzieci.

•  Nigdy nie zmienia zmian podkładów, podczas gdy użytkownik w pozycji stojącej. Skonsultuj się z terapeutą lub lekarzem, aby uzyskać odpowiednie miejsce docelowe i kąt. 

•  Nigdy nie podnoś nóg ani nie wyłącz oparcia na przedni na przedni, przy użyciu następującego regulacji ramienia. Tylko opcja na supina (tylko Bantam) może być użyta do 
 podno szenia najlosunku z jednoczesnym rozwiązaniem oparcia.

•  Upewnij się, że niezbędne opcje wsparcia i wyrównania są w pozycji przed umieszczeniem użytkownika do pozycji stojącej.

• Oczekiwana żywotność wysokości samoprzylepnych produktów medycznych jest uważana za 5 lat w normalnych warunkach użytkowania. Uwaga: Może się to różnić w 
 zależności od częstotliwości użytkowania.
•  Pacjent jest zamierzonym operatorem, gdy jest używany w środowisku opieki zdrowotnej w domu.

•  Jeśli potrzebujesz przesunąć EasyPTET Bantam z jednego pomieszczenia na drugą, dowolna powierzchnia, która jest częścią głównej struktury (i jest wygodne), takie jak 
 oparcie mogą być używane..  

•  Jeśli potrzebujesz przesuwania Evevent Evolvold lub szybowca stojąca ramka z jednego pokoju do drugiej, dowolna powierzchnia, która jest częścią głównej struktury (i jest 
  wygodna), takich jak Można stosować oparcie lub taca / przednia kolumna.

• EasyPtand Bantam, EasyPevent Evolv, EasSpand szybowiec, Zing Przenośny rozmiar 1 i rozmiar Zing 2 spełniają odpowiednie wymagania EN 12182: 2012 (standard testowy).   
  Rozmiar Zing 1 spełnia obowiązujące wymagania EN12182: 1999 (standard testowy) do wytrzymałości, trwałości i stabilności przechyłu.
• Prosimy o kontakt z Altimate Medical, Inc., dla odpowiednich danych klinicznych, literatury, wytrzymałości i informacji na temat trwałości i wyników testowych w stosownych 
  przypadkach.

•  Nie zaleca się transportu urządzenia z użytkownikiem w pozycji stojącej. 

• Ekstremalne ruchy bocznie lub przód do tyłu mogą spowodować napiwek jednostki.    

•  Zaleca się, aby sprzęt jest przechowywany przy normalnej temperaturze pokojowej i poziomie wilgotności.

•  Altimate Medical Ronting Products są specjalnie zaprojektowane do stosowania z altamicznych akcesoriów i opcji medycznych. O ile nie zaznaczono inaczej, akcesoria i opcje 
  Od innych producentów nie zostały przetestowane przez Altimate Medical i nie są zalecane do użytku z samotnymi produktami medycznymi.

• Modyfikacje produktów nie są zalecane i unieważni gwarancj.   

•  EasyPave Evolvolv, Bantam i rozmiar Zing 2 z opcjonalną winą elektryczną spełnia wymagania IEC 60601-1 i 60601-1-2. *

• Blokada koła w opcji mobilnej jest utrzymanie jednostki na miejscu podczas przesyłania lub stacjonarnego stacjonarnego i nie jest przeznaczony do użycia jako hamulca 
  dynamicznego, aby zatrzymać walcowanie jednostka mobilna.

 OSTRZEŻENIE: Pielęgnacja należy podjąć podczas obsługi tego sprzętu wokół innego sprzętu, aby uniknąć wzajemnej ingerencji. Potencjalne elektromagnetyczne lub inne 
  zakłócenia mogą nastąpić do tego lub innego sprzętu. Spróbuj zminimalizować tę ingerencję, nie używając innego sprzętu w połączeniu z tym urządzeniem.*

 OSTRZEŻENIE: Nie wykonuj żadnej konserwacji ani serwisowania, gdy urządzenie jest używane.

 OSTRZEŻENIE: Główna wtyczka zasilania jest używana jako podstawowy środek odłączenia podczas ładowania. Upewnij się, że główna wtyczka jest dostępna, gdy sprzęt jest 
 w trybie ładowania / operacji. *

 OSTRZEŻENIE: Nie można wirować zasilacz / kable ładowarki wokół szyi. Kalowane kable mogą powodować uduszenie. *

 OSTRZEŻENIE: Natychmiast skontaktuj się z Altiment Medical, jeśli przestrzegasz zmian w wydajności tego urządzenia.

 OSTRZEŻENIE: Trzymaj sprzęt z dala od podgrzewanej powierzchni lub ciepła wychodzącego z kominka, cieplejsze itp.

 OSTRZEŻENIE: Trzymaj ten sprzęt z dala od wilgoci pochodzącego z nebulizatora lub czajnika parowego.

 OSTRZEŻENIE: Sprzęt ten musi być przechowywany poza zasięgiem dzieci (innych niż pacjent), zwierzęta i szkodniki.

 UWAGA: Waszyngton jest skonstruowany z materiałów, które nie obsługują spalania w normalnych warunkach. Dla bezpieczeństwa pacjenta i uczęszczania do personelu, nie 
 pozwól, aby bałagan lub zanieczyszczenia były przechowywane lub gromadzone na sprzęcie lub wokół urządzenia.

 UWAGA: Ten sprzęt został zaprojektowany, aby pomieścić szereg użytkowników; Dlatego urządzenie ma różne szczeliny regulacyjne i otwory. Unikaj umieszczania palców lub 
 innych części ciała w którymkolwiek z tych obszarów.

 OSTRZEŻENIE: Podobnie jak w przypadku dowolnego sprzętu tapicerowanego, palenia w produkcie lub wokół produktu lub odsłonięcie go do bezpośredniego źródła zapłonu, 
 takiego jak nagrzewnica przestrzeni lub pożar.

 UWAGA: Podczas używania Ten sprzęt ma różne części ruchome, zapoznaj się z urządzeniem i unikaj umieszczania rąk lub palców w pobliżu dowolnego z tych obszarów.

 OSTROŻNIE: Doradzaj przez osoby postronne, aby utrzymać się przez urządzenie podczas użytkowania.
 
 * Tylko opcja podnoszenia elektrycznego
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Fit Guide-Evolvold Medium, Duży i XT - Medium i Duży
Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje.  



Specyfikacja techniczna
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•  Jeśli uśytkownik nie spełnia poniśszych specyfikacji i nie został właściwie zamontowany przez wykwalifikowanego terapeuty lub lekarza, Altimate Medical, Inc., nie zaleca 
korzystania z naszych produktów stojścych. 

Zing specyfikacje:
Zing Przenośny rozmiar 1- został zaprojektowany, aby pomieścić większość osób do 36 “(91 cm) i do 36 funtów. (16 kg).

Ogólne wymiary Zing Przenośny rozmiar 1 (przybliżony):
Wymiary: 32 “x38.5” x33.5 “(815 x 980 x 850 mm)

Waga: 19 funtów (8,6 kg)
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 000 funtów. (000 kg)

Maksymalna szerokość wynosi 000 “(000 mm)
Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)

Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji naozycyjnej wynosi 00 “(0000 mm)
Zing Size 1- jest zaprojektowany, aby pomieścić większość osób do 44 “(112 cm) i do 70 funtów. (32 kg)

Ogólne wymiary rozmiaru Zing 1 (przybliżone):
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 000 funtów. (000 kg)

Maksymalna szerokość wynosi 000 “(000 mm)
Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)

Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji naozycyjnej wynosi 00 “(0000 mm)
Zing Size 2- ma na celu pomieścić większość osób do 40 “-60” (102-152 cm) i do 154 funtów. (70 kg)

Ogólne wymiary rozmiaru Zing 2 (przybliżone):
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 299 funtów. (136 kg)

Maksymalna szerokość wynosi 28,75 “(730 mm)
Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 71 “(1803 mm)

Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji naozycyjnej wynosi 72 “(1829 mm)
Aby uzyskać bardziej szczegółowe specyfikacje Odwiedź naszą stronę ZingSters.com

Dane techniczne WASYSTET::
Bantam (bardzo mały) - jest zaprojektowany, aby pomieścić większość osób od 28 “-40” (71-102 cm) i do 50 funtów. (23 kg)

Bantam (mały) - został zaprojektowany, aby pomieścić większość osób od 36 “-54” (91-137cm) i do 100 funtów. (45 kg)
Ogólne wymiary Bantamu bardzo małe / małe (przybliżone):

Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 160 funtów. (73 kg)
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 210 funtów. (95 kg)

Maksymalna szerokość wynosi 30 “(762 mm)
Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 65 “(165 cm)

Maksymalna długość, podczas gdy jednostka jest w pozycji naozycyjnej wynosi 64 “(162 cm)
Bantam Medium- został zaprojektowany, aby pomieścić większość osób od 4’0-5’6 “(122-168 cm) i do 200 funtów. (91 kg)

Ogólne wymiary medium Bantamu (przybliżone):
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 125 funtów. (56,7 kg)

Maksymalna szerokość wynosi 24 “(39 cm)
Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 39 “(99 cm)

Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji naozycyjnej wynosi 48 “(122 cm)
Evolvolved Medium - został zaprojektowany, aby pomieścić większość osób od 4’0 “-5’6” (122-168 cm) i do 200 funtów. (90 kg)

Wymiary ogólne Evolvolved Medium (przybliżone):
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 153 funtów. (69 kg)

Maksymalna szerokość wynosi 000 “(000 mm)
Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 76 “(193 cm)
Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)

Evolv Large - jest przeznaczony do pomieszczenia większości osób od 5’0 “-6’2” (152-188 cm) i do 280 funtów. (127 kg)
Ogólne wymiary Evolvolvo dużej (przybliżone):

Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 153 funtów. (69 kg)
Maksymalna szerokość wynosi 000 “(000 mm)

Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 79 “(201cm)
Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)

Evolvol XT - został zaprojektowany, aby pomieścić większość osób od 6’0 “-6’10” (183-209 cm) i do 350 funtów. (159 kg)
Ogólne wymiary Evolvold XT (przybliżone):

Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 170 funtów. (77 kg)
Maksymalna szerokość wynosi 000 “(000 mm)

Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 83 “(211cm)
Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)

Medium szyber - jest zaprojektowany, aby pomieścić większość osób od 4’0 “-5’6” (122-168cm) i do 200 funtów. (90 kg)
Ogólne wymiary medium błyskawicznego (przybliżone):

Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 205 funtów. (93 kg)
Maksymalna szerokość wynosi 000 “(000 mm)

Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 76 “(193 cm)
Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)

Głośnik duży - został zaprojektowany, aby pomieścić większość osób od 5’0 “-6’2” (152-188 cm) i do 280 funtów. (127 kg)
Ogólne wymiary dużego szybowca (przybliżone):

Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 205 funtów. (93 kg)
Maksymalna szerokość wynosi 000 “(000 mm)

Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 79 “(201cm)
Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)

Strapstand - jest przeznaczony do pomieszczenia większości osób od 5’0 “-6’5” (152-195 cm) i do 350 funtów. (159 kg)
Ogólne wymiary Strassand (przybliżone):

Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 000 funtów. (000 kg)
Maksymalna szerokość wynosi 000 “(000 mm)

Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)
Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)

Aby uzyskać bardziej szczegółowe specyfikacje Odwiedź naszą stronę EasyPare.com



Dane techniczne- (cd.)
• Jeśli urządzenie było narażone na działanie temperatur mniejsze niż 41˚F (5˚C), urządzenie musi ogrzać do temperatury roboczej przed użyciem. Jeśli jednostka była w gorącym 
 rodowisku lub narażona na bezpośrednie światło słoneczne, upewnij się, że wszystkie części są wygodne i bezpieczne, aby dotknąć przed pozwoleniem na użycie pacjenta. 
 Planuj i pozwolić do 12 godzin na sprzęt do aklimatyzacji, jeśli został zapisany lub narażony na ekstremalne temperatury.
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• Wysokośrodkowane produkty medyczne mogą być stosowane na maksymalnej wysokości 9 842,52 stóp (3000 metrów).

• Urządzenie to powoduje mniej niż 60 dB hałasu podczas pracy.

• Oczekiwana żywotność wysokościowego produktu medycznego jest uważana za 5 lat w normalnych warunkach użytkowania. Uwaga: Może się to różnić w zależności od częs
 totli wości użytkowania. Niektóre elementy, takie jak bateria lub tapicerka, mogą wymagać częstszej wymiany w zależności od indywidualnego użycia.

• Jeśli musisz przewieźć Altimate Medical Stal Product w pojeździe, zabezpiecz urządzenie, więc nie porusza się. Po przeprowadzeniu transportu Astymatyczny produkt 
 medyczny, aby zapewnić odpowiednio dokręcone sprzęt, a wszystkie opcje są zabezpieczone.

•  Wyposażenie stojące jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz tylko na powierzchniach poziomowych. Trzymaj kółka zablokowane podczas użytkowania.

•  Zaleca się, aby sprzęt jest przechowywany przy normalnej temperaturze pokojowej i poziomie wilgotności. 

•  NBrak części serwisowych użytkowników w systemie siłownika elektrycznego i jego komponentów. Wymiana baterii i jej instrukcje są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifi
 kowanych techników lub personelu serwisowego. Nieautoryzowana usługa lub wymiana przez niewystarczająco przeszkolony personel może prowadzić do zagrożenia.

•  Biokompatybilność i stwierdzenie alergenu: Materiały stosowane w budowie altalnych produktów medycznych są określone jako możliwie największym naciskiem na korzyści 
 medyczne dla najszerszego zakresu użytkownika. Użytkownicy, którzy znali wrażliwość na pewne materiały mogą pytać o konkretne informacje na temat konkretnych 
 składników. Ogólnie rzecz biorąc, materiały, które mogą skontaktować się z użytkownikiem, są tkaniną powlekaną poliuretanową; Tkaniny z dzianiny poliestrowej; ABS, 
 polipropylen i tworzywa sztuczne nylonowe; i poliestrowa farba na sucho. Nasze produkty są wolne od lekkich i RoHS Substancje niebezpieczne.

•  Kontrola ręczna, elementy tapicerki i taca, jeśli tak są wyposażone, są częściami zastosowanymi typu bf.

 OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzenia poza warunkami środowiskowymi podanymi w specyfikacji technicznej. Obsługa urządzenia poza określonym środowiskiem 
  warunki doprowadzą do zagrożenia.  
Klasyfikacja
• Rodzaj ochrony przed porażeniem prądem: Wyposażenie klasy II ME podczas ładowania i wewnętrznie zasilany.

• Stopień ochrony przed porażeniem prądem (rodzaj części zastosowań): Typ części zastosowań BF.

• Stopień ochrony przed wnikaniem wody lub cząstek stałych: IP21.. 

• Tryb działania: Cykl pracy 5% max, 1 minutę na / 19minf.

• Sposób (y) sterylizacji lub dezynfekcji: nie ma być sterylizowane lub dezynfekowane.

IP21 
• Stopień ochrony sprzętu przed dostępem do części niebezpiecznych z palcem testowym (długość 12 mm X 80 mm) i stopień ochrony przed wnikaniem stałych obiektów 
obcych ≥ 12,5 mm średnicy.

Informacja o baterii (tylko winda elektryczna) 
Medium Bantam.
Make: Timotion.
Model TBB6.
Uszczelniony żel kwasowy
24 VDC X 5 AH
Prąd wstępny (rysunek ładowania): <1,25a

Zing Size 2, Bantam Extra Małe / Małe, Evolvolved Medium / Duży / XT i Medium / Duży
Make: Linak.
Model: CB8A.
Uszczelniony żel kwasowy
24 VDC X 9A
Prąd wstępny (ładunek ładowania): Brak danych

41˚F
5˚C

95˚F
35˚C

20%

90%

700 hPa

1060 hPa

14˚F
-10˚C

122˚F
50˚C

20%

90%

700 hPa

1060 hPa

Warunki pracy Warunki przechowywania / transportu

41˚F
5˚C

104˚F
40˚C

15%

90%

700 hPa

1060 hPa

-13˚F
-25˚C

158˚F
70˚C

15%

90%

700 hPa

1060 hPa

Warunki pracy Warunki przechowywania / transportu

at 86˚F 
(30˚C)

Zing Size 1, Zing Size 2, Bantam Extra Mała, Bantam Mała, Evolv Line i linia produktów szybowca

Zing Portable Size 1

41˚F
5˚C

104˚F
40˚C

15%

90%

700 hPa

1060 hPa

-13˚F
-25˚C

158˚F
70˚C

10%

90%

700 hPa

1060 hPa

Warunki pracy Warunki przechowywania / transportu
Bantam Medium



Regulacja i użytkowanie-Zing Przenośne przeczytaj wszystkie instrukcje dokładnie przed rozpoczęciem jakichkolwiek regulacji.

Zmiana z naozycji do skłonności
Poluzuj pokrętło i naciśnij przycisk sprężyny na rurze, aby usunąć zespół podajnika na pasku. Do użycia tacy podatkowej 
naciśnij przycisk sprężyny, włóż zespół podajnika, umieścić w pożądanej pozycji i mocno dokręć pokrętło.

Poluzuj pokrętła na dnie płyty stóp. Obróć o 
180 stopni, jak pokazano. Dokręć pokrętło 
bezpiecznie. Powtórz kroki dla drugiej płyty 
stóp.

Tace-Supina
Wysokość
Aby wyregulować wysokość podajnika, poluzować pokrętło z tyłu urządze-
nia i ustawić do żądanej pozycji. Dokręć pokrętło bezpiecznie.

Głębokość
Aby dostosować głębokość podajnika, poluzuj pokrętło pod tabelą, 
ustaw do żądanej pozycji. Dokręć pokrętło bezpiecznie.

Pozycja podatna Pozycja supiny

UWAGA: Tace nie powinny być ładowane większe niż 10 funtów. (4.5 kg). Używaj ostrożności podczas 
pozycjonowania masztu z dowolnym. obiekt na tacy.
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Rozwija się
Rozłóż trzy nogi i pozycję, jak pokazano. Zablokuj mechanizm środkowy, naciskając go do zamka Pałek pin w pozycji. 
Biały symbol blokady będzie widoczny, gdy urządzenie jest zablokowane.
UWAGA: Uważaj na punkt szczypania między uchwytem a tylną nogą.

Pinezka



Regulacja i zastosowanie przenośne

Tace-Prone.
Wysokość
Aby dostosować wysokość tacy, poluzuj pokrętło z tyłu urządzenia 
i ustawiony na żądaną pozycję. Dokręć pokrętło bezpiecznie.

Kąt
Aby przyspieszyć kąt podajnika, poluzuj pokrętło z boku tacy 
i ustawić na żądaną pozycję. Dokręć pokrętło bezpiecznie.

Nakolanniki
Wysokość
Aby dostosować wielofunkcyjną wysokość podkładki do 
kolan, poluzuj pokrętło. Dostosuj do żądanej pozycji. Mocno 
dokręcić.

Głębokość / kąt
Aby dostosować wielofunkcyjną głębokość podkładki do kolan, 
poluzuj pokrętło. Dostosuj do żądanej pozycji. Mocno dokręcić. Aby 
dostosować wielofunkcyjną pozycję podkładki do kolan, poluzuj 
pokrętło i przesuń lub obróć do żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

Helh 
Regulacja 
pokrętła

Głębokość 
regulacji 
głębokości.

Pokrętło 
regulacji 
pad

Płyty stóp 
Wysokość
Aby wyregulować wysokość płytki stopowej, poluzować 
pokrętło i ustawiony na żądaną pozycję. Dokręć pokrętło bez-
piecznie.

Toe-in/Toe-out
Aby dostosować palce / uprowadzenie / uprowadzenie, 
poluzuj pokrętła pod płytkami stóp, przesuń płytki stopy na 
pozycję. Dokręć pokrętła bezpiecznie.

Uwaga: Nigdy nie zmienia położenia płyt stóp dziecka w pozycji stojącej.

6

Huśtawka 
Odsunąć tacę, rozluźnij pokrętło z jednej strony, dopó-
ki nie będziesz w stanie huśtać tacy. Huśtawka, aby 
pozwolić na transfery.

Pokrętło



Uprowadzenie
Aby dostosować uprowadzenie nogi, poluzuj pokrętło za 
podkładką miednicy.

Pasy tapicerskie i tapicerskie

Uprowadzać każdą nogę do żądanej pozycji do 15 stopni 
na nogę. Mocno dokręcić.

Skłonny
Jedną ręką podtrzymującą urządzenie, dosto-
sowując się do żądanej pozycji na naciśnięciu 
dźwigni na tylnym uchwycie i przechylaniu. Moż-
na to zrobić z użytkownikiem w urządzeniu.

Tylny 
uchwyt

Supinum
Jedną ręką podtrzymującą urządzenie, dostosowując się do 
żądanej pozycji na naciśnięciu dźwigni na tylnym uchwycie i 
przechylaniu. Można to zrobić z użytkownikiem w urządzeniu.

Regulacja i zastosowanie przenośne
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Składanie
Przycisk naciśnij przycisk Snap. Ostrożnie przeciśnij 
mechanizm blokujący, aby przynieść nogi.
UWAGA: Upewnij się, że nie uszczypnij palców.

Tapicerka jest skonstruowana z materiałem 
neoprenowym kompatybilnym na rzep. 
Padełko miednicy. Część mocowania 
haków będzie przestrzegać dowolnej 
części powierzchni tapicerki. Używaj 
ostrożności Podczas montażu pacjenta, 
aby pasy tapicerskie były bezpiecznie 
przymocowane i nie spowodują żadnego 
niepożądanego ograniczenia, uduszenia 
lub uduszenia pacjenta. Pacjenci, którzy 
mogą być hiper-czuciami lub podatni na 
alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, 
powinny być ściśle monitorowane, dopóki 
nie wiadomo, jeśli może wystąpić reakcja. 
Nie ma naturalnego lateksu używanego 
w żadnych materiałach w standardzie 
przenośnym Zing. Materiały tapicerskie 
stosowane obejmują poliester, nylon, 
neopren i poliuretan.

Wsparcie głowy
Wysokość
Aby dostosować wysokość wspornika głowicy, poluzować 
pokrętło i ustawiony na żądaną pozycję. Dokręć pokrętło 
bezpiecznie.

Głębokość
Aby dostosować głębokość wspornika głowicy, poluzuj pokrętło i 
ustawiony na żądaną pozycję. Dokręć pokrętło bezpiecznie.

Helh 
Regulacja 
pokrętła

Głębokość 
regulacji 

głębokości.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie ruszaj ani nie noszą standardy z dzieckiem.



Opcja podnoszenia elektrycznego * -Bantam medium
*Dotyczy tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyposażone.

Regulacja i rozmiar wykorzystania rozmiaru 1 i rozmiar 2
Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje.

Tace.
Czarna formowana / wychylna wysokość tacy
Aby dostosować wysokość tacy, poluzuj pokrętła z tyłu urządzenia i ustawić do żądanej pozycji. Mocno dokręcić.
Zing 1 Zing 2

Czarna formowana głębokość tacy
Aby wyregulować podajnik, poluzuj pokrętło, aż odczuwa się oporność, a następnie odwróć szare dźwignię w środku pokrętła całkowicie otwarte.
Nie kontynuuj obracania pokrętła w lewo. Wymuszanie pokrętła obok zatrzymania spowoduje uszkodzenie mechanizmu.
Taca może być teraz całkowicie usunięta lub dostosowana do żądanej pozycji za pomocą pozycje Detent Click jako przewodnik.
Zing 1 Zing 2

Głębokość tania
Poluzuj pokrętło pod tacy, pociągnij lub naciśnij do 
żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

Zing 1 Zing 2

Kąt tacy wychylnej
Aby dostosować kąt podajnika, poluzuj uchwyty grzechotki 
po obu stronach tacy, ustawione na żądaną pozycję. Mocno 
dokręcić.
Zing 1 Zing 2

Huśtawka huśtawka
Poluzuj pokrętło z jednej strony, dopóki nie będziesz w stanie huśtać tacy. Huśtawka, aby pozwolić na transfery.
Zing 1 Zing 1 Zing 2 Zing 2
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Regulacja i użycie-Zing Rozmiar 1 i rozmiar 2

Wsporniki biodrowego
Szerokość obsługi biodrowej można regulować przez rozluźnienie pokrętła za pulpitem miednicy. Obsługi biodrowe wyposażone są w 
pokrętła kciuk i ustawić śruby do pozycjonowania przed premierami / aft. Dostosuj się do żądanej pozycji i mocno dokręć.
Zing 1 Zing 2

Aby dostosować pozycję przednią / aft na podporach biodrowych, poluzuj pokrętła kciuk, dostosuj do żądanej pozycji i mocno 
dokręcić.
Zing 1 and Zing 2

Podpory boczne
Szerokość podtrzymująca boczna może być regulowana przez rozluźnienie pokrętła z tyłu urządzenia. Zawsze mocno dokręcić. 
Głębokość może być regulowana przez rozluźnienie dwóch śrub, po osiągnięciu żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

Zing 1-TT

Aby wyregulować boczną wysokość obsługi, poluzuj pokrętło, dostosuj się do żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

Zing 1-poseł, supina, 
Pionowe i podatne Zing 2

Zing 1-TT
Zing 1-poseł, supina, 
 Pionowe i podatne Zing 2
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Regulacja i użycie-Zing Rozmiar 1 i rozmiar 2

Podpory boczne- (cd.)
Obsługi boczne mają wiele otworów mocujących z tyłu podkładki, która pozwoli na dodatkowe pozycje pionowo i poziomo. 
Podkładki mogą być również przykręcone w pozycji o wysokiej, niskiej lub neutralnej dla większego zakresu podkładki.
Zing 1 Zing 2

Wieloefektywne podkładki do kolan
Aby dostosować wielofunkcyjną wysokość pod-
kładki do kolan, poluzuj uchwyt zapadkowy. Dos-
tosuj do żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

Aby dostosować wielofunkcyjną pozycję podkład-
ki do kolan, poluzuj pokrętło i obróć do żądanej 
pozycji. Szczelnie.

Podkładka cielowa z paskiem kolanowym
Aby dostosować podkładkę cielęcej z paskiem kola-
nowym, Loosenknobs po każdej stronie. Pozycja przed / 
aft i do góry do żądanego ustawienia. Mocno dokręcić.

Aby dostosować wielofunkcyjną głębokość pod-
kładki do kolan, poluzuj pokrętło. Dostosuj się do 
żądanej pozycji. Bezpiecznie.

Niezależne regulowane podkładki cielskie
Aby dostosować niezależny regulowany paddepth 
cieląt, poluzuj pokrętło. Dostosuj do żądanej 
pozycji.  Mocno dokręcić.

Usuń śruby i położenie według pożądanego do 
regulowania wysokości padu. Mocno dokręcić.

Zing 1 Zing 1Zing 2 Zing 2
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Regulacja i użycie-Zing Rozmiar 1 i rozmiar 2

Górna podkładka
Aby dostosować górną wysokość podkładki do ciała, poluzuj pokrętło, przycisnąć przycisk sprężyny i dostosuj do żądanej 
pozycji.
Zing 1 Zing 2

Wsparcie głowy
Aby dostosować głębokość wspornika głowy, 
poluzuj pokrętło z tyłu zagłówek i zjeżdżają do 
ogłoszenia. Mocno dokręcić.

Aby dostosować wysokość wspornika głowy, 
poluzuj Pokrętło z tyłu, przejdź do żądanej pozycji. 
 Mocno dokręcić.

Twarzą do twarzy
Aby dostosować wysokość aperature, poluzuj 
pokrętło na wsporniku wsporczym. Miejsce na 
pożądaną pozycję, mocno dokręcić.

Aby dostosować kąt podtrzymujący głowicę, polu-
zuj uchwyt termatchetowy i umieść na żądaną 
pozycję. Bezpiecznie.

Aby wyregulować kąt lub szerokość podkładek 
do ekspertracji, poluzuj pokrętła i umieść na 
pożądaną pozycję. Bezpiecznie pokrętła.
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Regulacja i użycie-Zing Rozmiar 1 i rozmiar 2

Platformy platformowe
Płyty stóp wysokości-plastyczne są regulowane 
tylko wysokości. Poluzuj pokrętło, ustawiony na 
żądaną pozycję. Mocno dokręcić.

Wielofunkcyjne płyty stóp
Rozluźnij wysokość uchwyty grzechotki podłącza-
jącą wspornik stóp do pionowych rur nóg, by-
dżusty wysokości płytki stopowej.

Gałki rozluźnienia uprowadzeniu do przesuwania 
stóp płytki płytkowej. Dokręć pokrętła bezpiecznie. 
Następnie.

Płyty nożowe na palce / palise-out platformy, 
intopóżowe płytki stopy przesuwne. Dokręć pokrętła 
bezpiecznie.

Plantar / Dorsi-Loose Ratchet Uchwyty do płytek 
stóp Tilt. Mocno dokręcić.

Przewijanie luzowe uchwyty grzechotki do rozprzestrze-
niania się stopków, mocno dokręcić. Poluzuj pokrętła 
pod paleczami na stopy Dokręć pokrętła bezpiecznie.

A-Paski (jeśli zamówione) paski do pożądanych 
szczelin.
B-Uchwyty stóp uchwytu b-stóp na żądaną 
pozycję. Wstaw śrubę i mocno dokręć pokrętło.

A

B

Gałki do przodu / rufowego podkładki pod płytkami 
stóp, wsuń płytki stopy na pozycję. Dokręć pokrętła

UWAGA: Nigdy nie zmienia położenia płyt stóp użytkownika w pozycji stojącej.
Uwaga: Unikaj umieszczania palców w szczelinie regulacyjnej.
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Regulacja i użycie-Zing Rozmiar 1 i rozmiar 2

Uprowadzenie nogi
Poluzuj pokrętło za padem miednicy.

Kierunkowy Caster
Zablokuj prawy tylny Caster, aby umożliwić jednostkę prowadzącą 
prosto. Przelóż kierunkową kresk zamykają pozycję kierunkową 
rzucający. Nie uniemożliwi to rzucania przed toczeniem.

Blokada sprężyny gazowej
Wyciągnij pokrętło blokady i skręcić, aby odblo-
kować. Yournit może być teraz umieszczona za 
pomocą dźwigni pedału nożnego.

Przekręć, aż pokrętło jest pionowe i blokuje się w 
pozycji

Podwójna kontrola
Ściśnij dźwignię ręki, aby umieścić urządzenie w 
pozycji w theedesired.

Użyj pedału nożnego, aby umieścić urządzenie w 
żądanej pozycji.

Uprowadzać każdą nogę do żądanej pozycji do 30 
stopni na nogę. Mocno dokręcić.
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Supina (tylko posłowie)
Odwróć dźwignię zlokalizowaną za padem miedni-
cy do pozycji “Supina, aby stać”.

Podatny (tylko posłowie)
Odwróć dźwignię znajdującą się za podkładką do 
pozycji “Prone”.

Dostosuj się do pożądanej pozycji naozycyjnej bu-
chęte pedał stóp lub przy użyciu rękawicy na opcji 
elektrycznej (tylko Zing 2) i

Zing 1 Zing 2

Zing 1 Zing 2

Dostosuj się do pożądanej pozycji leżącej przez przyg-
nębiający pedał nożny lub przy użyciu dłoni wisiorek na 
opcji teelektrycznej (tylko Zing 2) i przechylanie. Można 
to zrobić z użytkownikiem w urządzeniu.

Regulacja i użycie-Zing Rozmiar 1 i rozmiar 2
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Regulacja i użycie-bantam bardzo mały i bantam mały ^ {*}
Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje..                  *Jeśli opcja naozycji została zamówiona, patrz strona 23 do użytku.

UWAGA: Nie reguluj głębokości siedzenia, podczas gdy użytkownik jest w urządzeniu.
OSTROŻNIE: Zapewnij kolory na rurze siedziskowej i po meczu ramienia.

Głębokość siedzenia / kąt powrotu / wysokość tylna
Wyjmij tacę cienia i przynieś siedzenie do niewielkiego kąta. 

Regulacja do krótszego ustawienia: Dostosuj 
podwodzony (kąt wstecz) najpierw przygnębia-
jąc sprężynę, ale i przesuwając nie więcej niż 
dwa otwory w czasie Kontynuuj tę sekwencję, aż 
osiągniesz pożądane ustawienie i kolory na pasmie 
Izb SEAT.

Uwaga: W przypadku łatwiejszej regulacji może wymagać podnoszenia nieznacznie, ponieważ wykonana 
jest regulacja głębokości siedzenia.

Dokręć głębokość siedzenia i bezpiecznie podążanie za okręgami ramienia, gdy osiągnąłeś żądaną pozycję.

Dostosowywanie do dłuższego ustawienia: Dos-
tosuj rurkę (głębokość siedziska), najpierw przez 
przygnębianie sprężyny i przenosząc tylko jeden 
otwór na raz. Następnie dostosuj następujące 
ramię (kąt wstecz) nie więcej niż dwukolony na raz. 
Kontynuuj tę sekwencję, aż pojawi się pożądane 
ustawienie i kolory na rurce i po meczu.

Butla z gazem
Umieść stopę na pedale i podnieś za pomocą obsłudze pomocy za siedzeniem, aby pomóc podnieść urządzenie do pozycji 
stojącej. Może to być również konieczne podczas obniżania użytkownika do pozycji siedzącej.

Poluzuj pokrętła na rurze siedziskowej i następujące ramię. Nie odkręcaj pokrętła na całym sposobie podczas regulacji siedzenia.
Bantam małe regulacje kąta pleców znajdują się wokół 
pokrętła blokującego. Regulacja kąta pleców Gofrom 
Blue (najmniejsza) do zielonego (największa).

Bardzo niewielki regulacja kąta back Bantam 
znajduje się nad pokrętłem blokującym. Regulac-
ja pulbulacji przechodzi z zieleni (największa) do 
niebieskiego (najmniejsza).
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Regulacja i użycie-bantam wyjątkowo mały i mały

Wsporniki biodrowego
Opcjonalne wsporniki biodrowe można usunąć do przeniesie-
nia Zawsze mocno dokręcić.

Podpory boczne.
Opcjonalne podpory boczne można usunąć do przeniesienia 
Zawsze mocno dokręcić.

Sprawdź dopasowanie i zakłócenia, przynosząc urządzenie do maksymalnej pozycji stojącej iz powrotem do siedzenia 
ponownie (bez użytkownika siedzącego w urządzeniu), ponieważ klocki mogą nie działać idealnie na wszystkich pozycjach.

Aby dostosować kąt tacy, poluzuj oba uchwyty 
grzechotki z boku tacy i umieść żądany podajnik żądany 
kąt użytkownika, mocno dokręcić.

Obsługi biodrowego mają wiele otworów mocujących z tyłu 
poduszki umożliwiającej dodatkowe pozycje pionowo i pozio-
mo. Podkładki można również przykręcić w pozycji prostej, 
90º, 180º lub 270º.

Podpory boczne mają szereg mocowania Holeson z 
tyłu padu umożliwiającego dodatkowe pozycjonowanie i 
poziomo. Podkładki można również przykręcić w pozycji 
prostej, 90º, 180º lub 270º.

Czarna taca na czarno-czarna taca i jasna głębokość tacy

Aby dostosować wysokość tacy, poluzuj zarówno 
ratchethandles z boku urządzenia, jak i podnieś żądaną 
wysokość użytkownika tacę, mocno dokręcić.

Uwaga: Te korekty mają być dokonywane tylko podczas 
gdy TheUnit znajduje się w pozycji siedzącej.

Uwaga: Zawsze wspieraj podajnik podczas rozluźnienia 
uchwytów grzechotki, aby dostosować tacy.

UWAGA: Po umieszczeniu tacy w pozycji, upewnij się, 
że uchwyty grzechotki z boku tacy są bezpiecznie 
dokręcone.
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Aby dostosować głębokość opcjonalnej tacy, umi-
eść tacę Tray Tubeinto na kasie i otwory w górę do 
żądanej Polecia i wkładki.



Regulacja i użycie-bantam wyjątkowo mały i mały

Huśtawka tac
Czarna formowana / wielofunkcyjna wysokość tacy
Aby dostosować wysokość tacy, poluzuj pokrętła z boku 
urządzenia i ustaw do żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

Wielofunkcyjny kąt tacy
Aby dostosować kąt tacy, poluzuj uchwyty grzechotki po obu stronach 
Taca, ustawiona na żądaną pozycję. Mocno dokręcić.

Wielofunkcyjna głębokość tacy
Poluzuj pokrętło pod tacy, pociągnij lub naciśnij do żądanej 
pozycji. Mocno dokręcić.

Multi-Regulowany podajnik huśtawki
Poluzuj pokrętło z jednej strony, dopóki nie będziesz w 
stanie huśtać tacy. Taca może huśtać się zarówno w 
lewo, jak iw prawo.

Multi-Regulowany podajnik huśtawki
Huśtawka, aby pozwolić na transfery. Uwaga: Aby 
usunąć tacę, poluzuj pokrętła po obu stronach 
 taca.
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Regulacja i użycie-bantam bardzo mały i bantam małyLinia produktów regulacji i użytkowania-evold
Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje.

Standardowe płytki stóp
Wysokość - standardowe płyty stóp mają tylko regulację 
wysokości. Poluzuj zacisk podłączony do wspornika stóp 
 Post do regulacji wysokości płytki stóp.

Gałki rozluźnione w celu przesuwania płyt stóp 
razem. Dokręć pokrętła bezpiecznie.

Pokrętła poluzowane na palcach Płytki, wsuń na 
pozycję płytki stopy. Dokręć pokrętła bezpiecznie.

Standardowe podkładki do kolan
Standardowe poduszki kolanowe mają tylko regulację 
głębokości, wysokości i padrotów. Aby dostosować 
podkładki do kolan, poluzuj pokrętła i przejdź do pozyc-
ji. Szczelnie do osiągnięcia pożądanej pozycji.

Gałki do przodu / rufowego podkładki pod płytkami 
stóp, wsuń płytki stopy na pozycję. Dokręć pokrętła 
bezpiecznie.

Wielofunkcyjne płyty stóp
Plantar / Dorsi-Loose Ratchet Uchwyty do płytek 
stóp Tilt. Mocno dokręcić.

Przewijanie ratcheet Ratchet uchwytów do rozprzestrzeniania 
się stopy Talerze, mocno dokręcić. Poluzuj pokrętła pod płyt-
ami stóp i rozróżnione płyty stóp. Dokręć pokrętła bezpiecznie.

UWAGA: Nigdy nie zmienia położenia płyt stóp użytkownika w pozycji stojącej.
Uwaga: Unikaj umieszczania palców w szczelinie regulacyjnej.

Huśtawka na kolanach
Podkładki kolana huśtawki wychylają się z drogi 
buchęte przycisk czerwony, mają również regulacje sze-
rokości Andheight. Dokręcić bezpiecznie po osiągnięciu 
ogniska.

PRZESTROGA: Ustaw regulacje podkładki do kolana, gdy użytkownik znajduje się tylko w pozycji siedzącej.
18



Opcja mobilna
Aby zablokować lub odblokować koła napędowe, obróć blokadę koła napędu jedną czwartą. Użyj regulacji RIM, aby ustawić 
felgi do przodu do przodu lub rufowego, do przenoszenia lub napędu samodzielnego. Dokręć, aby zablokować w pozycji.

Wsparcie głowy
Aby dostosować głębokość wspornika głowy, 
poluzuj pokrętło z tyłu zagłówek i zjeżdżają do 
ogłoszenia. Mocno dokręcić.

Aby dostosować kąt podtrzymujący głowicę, polu-
zuj uchwyt termatchetowy i umieść na żądaną 
pozycję. Bezpiecznie.

Aby dostosować kąt podtrzymujący głowicę, polu-
zuj uchwyt termatchetowy i umieść na żądaną 
pozycję. Bezpiecznie.

Niezależne 
zamki koła 
napędowego

Niezależne 
regulacje 
kąta obręczy

Regulacja i użycie-bantam bardzo mały i bantam mały
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Głębokość siedzenia

Regulacja i użycie-bantam medium ^ {*}
Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje.                         Jeśli została zamówiona opcja na opór, patrz strona 23 do użytku.

UWAGA: Nie reguluj głębokości siedzenia, podczas gdy użytkownik jest w urządzeniu.
OSTROŻNIE: Zapewnij kolory na rurze siedziskowej i po meczu ramienia.

1.  Przed regulacją głębokości siedzenia upewnij się, że 
theController znajduje się w pozycji “Sit-to-stand”. Siedzis-
ko powinno obniżyć do pozycji siedzącej dla najłatwiejszej 
regulacji.

2.  Poluzuj pokrętło na zewnętrznej prawej stronie 
Tubeframe SEAT pod siedzeniem. Jeden pełny zwrot powin-
ien być wystarczający.

3.  Jedną ręką wspierającą tył (jeśli jest wyposażony) wciśnij 
przycisk sprężyny na zewnętrznej lewej stronie SeatTube 
pod siedzeniem. Korzystanie z tyłu jako dźwigni, głębokość 
siedziska Movethe do żądanego ustawienia, zwracając 
kolor. Jeśli głębokość theseat nie porusza się swobodnie, 
sprawdź tapicerkę fotela przed fotelem, aby upewnić się, że 
może swobodnie przesuwać się z powierzchnią siedzenia 
Thetelescoping, może być konieczne wydanie go z rzepu. 
Velcro służy do mocowania go do przodu na urządzeniu.

W tej chwili dokręć pokrętło. Jeśli urządzenie nie jest wy-
posażone z powrotem, regulacja jest kompletna. Kontynuuj.

4. Poluzuj pokrętło na następującym ramieniu.

5.  Jedną ręką, wspierając zespół z tyłu, odwróć dźwignię 
GraPlunger w środku pokrętła całkowicie otwarte. Then-
Continue, aby poluzować pokrętło, aż opór jest filc. Nie 
nocontinue, aby obrócić pokrętło w lewo. Wymuszanie 
pokrętła obok zatrzymania spowoduje uszkodzenie mecha-
nizmu.

Uwaga: Upewnij się, że jedna ręka wspierająca backas-
sembly, odwrócenie szarej dźwigni tłokowej spowoduje 
swobodnie poruszanie się backasmly.

6.  Korzystając z tyłu jako dźwigni, dostosuj następujące 
ramię Sothat kolor naklejki głębokości siedzenia pasuje do 
okna wskaźnika koloru w następującym ramieniu (pokazano 
okno wskaźnikowe).

Uwolnij szare dźwignia tłokowa, aby ponownie zaan-
gażować blokady blokady w pokrętłach zacisków. Być 
może będziesz potrzebować częściowego pokrętła i 
nieznacznie przesunąć zespół tylny, aby zapleczył kołek 
blokujący, aby zaangażować pozycję “domową”. Wenerge-
Lose szarą dźwignię tłokową i mocno dokręć pokrętła.

7. Po osiągnięciu pożądanej głębokości siedziska obróć 
pokrętło regulacji pływy, dzięki czemu siedzisko / tył znajdu-
je się w Egenelangle.
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Środowisko regulacji i użycia-Bantam

Wsporniki biodrowego
Opcjonalne wsporniki biodrowe można usunąć 
do przeniesienia Zawsze mocno dokręcić.

Podpory boczne
Opcjonalne podpory boczne można usunąć do 
przeniesienia Zawsze mocno dokręcić.

Sprawdź dopasowanie i zakłócenia, przynosząc 
urządzenie do pełnej pozycji stojącej iz powrotem 
do siedzenia ponownie z usiekanem siedzącym 
w urządzeniu. Ze względu na różnorodność reg-
ulacji, które można wykonać, podkładki mogą nie 
działać w całym ustawieniach lub konfiguracjach.

Obsługi biodrowe mają wiele otworów do 
mocowania z tyłu pad, umożliwiając dodatkowe 
pozycje pionowo ihoryzontalnie. Podkładki 
można również przykręcić w pozycji prostej, 90º, 
180º lub 270º.

UWAGA: Ustaw regulacje podkładki 
do kolan, gdy użytkownik jest tylko w 
pozycji siedzącej.
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PRZESTROGA: Nigdy nie zmienia 
położenia płyt stóp, gdy użytkownik 
znajduje się w pozycji stojącej. 

Podpory boczne mają szereg mocowania 
Holeson z tyłu podkładki, umożliwiającą dodat-
kową pozycję pozycyjną i poziomo.on w pozycji 
prostej, 90º, 180º lub 270 °.

Nakolannik
Aby dostosować podkładki do kolan, poluzuj 
pokrętła i przejdź do pozycji. Dokręcić bezpiecznie 
po zakończeniu żądanej pozycji. THESTANDARD 
Kierownicy mają tylko głębokość i regulacje obrotu 
padów. Swing wyrzuconych podkładek na kolanach 
wychylają się z drogi buchęte przycisku, mają 
również regulację szerokości i wysokości.

Opcja tyłu
Aby dostosować kąt tylnej, dostosuj pokrętło do 
żądanej pozycji.

Płyty stóp
Dostosuj płytę stóp, rozluźnienie czerwonego 
uchwytu grzechotki na płycie stóp, w górę lub w dół 
i do żądanego kąta, szczelnie. Płyty stóp mogą być 
odwrócone dla zwiększonego zakresu.

Wsparcie głowy
Aby wyregulować wysokość wspornika głowy, 
poluzuj pokrętło na opcji tylnej części, przejdź 
do żądanej pozycji i szczelnie.

Aby dostosować kąt podtrzymujący głowicę, 
poluzuj uchwyt zapadkowy i umieść do żądanej 
pozycji. Mocno dokręcić.

Aby wyregulować głębokość wspornika głowy, 
poluzuj pokrętło, gdy tył zagłówek i wsuń do 
żądanej pozycji, mocno dokręć.



Środowisko regulacji i użycia-Bantam
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Regulacja tacy cienia
Aby dostosować głębokość tacy, poluzuj każde 
pokrętło, jak pokazano cały sposób luźny. 
Następnie odwróć szarą dźwignię tłokową w 
środku każdego pokrętła całkowicie otwarte, aż 
“kliknie”. Kontynuuj poluzowanie pokrętła, aż 
opór jest filc. Nie kontynuuj obracania pokrętła 
w lewo. Wymuszanie pokrętła obok zatrzymania 
spowoduje uszkodzenie mechanizmu.
Taca może być teraz całkowicie usunięta lub 
dostosowana do żądanej pozycji za pomocą 
pozycje Detent Click jako przewodnik.

Aby dostosować kąt podajnika, poluzuj jeden 
zacisk dźwigniowy w przybliżeniu obraca się 
po obu stronach tacy, w której podłączone 
są probówki przedłużające, jak pokazano. 
Wspieraj tacę jedną ręką, zanim całkowicie 
rozluźnienie zacisku drugiego dźwigni.

Zwolnij szare dźwignie tłokowe, aby ponownie 
zaangażować tłokie blokujące w pokrętłach 
zacisków. Może być konieczne częściowo 
dokręcić pokrętła i lekko przesuwać tacę w tę 
iz powrotem, aby umożliwić pinki blokujące, 
aby angażować swoje “domowe” pozycje. W 
pełni zamknij szare dźwignie tłokowe i dokręć 
pokrętła, aby zabezpieczyć tacę.

Aby dostosować kąt podajnika, poluzuj jeden 
zacisk dźwigniowy w przybliżeniu obraca się 
po obu stronach tacy, w której podłączone są 
probówki przedłużające, jak pokazano. Wspieraj 
tacę jedną ręką, zanim całkowicie rozluźnienie 
zacisku drugiego dźwigni.

Swing-Away i regulacja tacy
Aby wyregulować wysokość tacy, poluzuj obie 
pokrętki z tyłu urządzenia i ustawić do żądanej pozycji. 
Dokręć pokrętła bezpiecznie.

Dostosuj się do pożądanego kąta i mocno 
dokręć

Przesuń powierzchnię tacy do pożądanego 
kąta i ponownie dokręć obie zaciski dźwigni 
bezpiecznie.

Aby dostosować głębokość tacy, poluzuj 
pokrętło pod tacy, ustawioną na żądaną 
głębokość i mocno dokręcić.

Regulacja tacy pochylnej
Do huśtawki, poluzuj jedną pokrętło i huśtawka.

UWAGA: Dodatkową opiekę należy wykonać, jeśli taca jest regulowana z pacjentem siedzącym w urządzeniu, aby zapewnić im wspieranie 
kamizelki klatki piersiowej, pasa klatki piersiowej lub podobnego urządzenia wspomagającego. Samo prowadnice boczne, nawet modele z 
przedniej krzywą wewnętrzną, nie powinny być opierane na wsparcie czołowe.

UWAGA: Nigdy nie wyłączaj ani nie usuwaj tacy, gdy pacjent stoi lub w częściowo stojącej pozycji.



Produkty do regulacji i użycia-Bantam

Kontroler użycie-Bantam Produkty Przejdź do EasyPort.com/videos dla krótkiego wideo na użyciu 
regulatora opcja supiny.

Tryb neutralny
Kontroler powinien być ustawiony tylko w pozycji neutralnej 
podczas zmiany między siedzą do trybów pozycjonowania.

Nie zostawiaj kontrolera w pozycji neutralnej z osobą w 
Bantamie. 

Pozycja neutralna umożliwia obsługę wspornika stóp, a tylną 
obsługę, aby swobodnie poruszać się w punktach obrotowych 
biodrowych i kolanowych, aby przejść do częściowej naozycji 
lub pełnej naozycji.

UWAGA: Jeśli regulacja kąta pleców została wyłączona 
przed przełączeniem w tryb neutralny, ilość oprawka pozos-
tanie w stosunku do poprzedniej regulacji. Na przykład, 
jeśli tył jest regulowany do 10 stopni, przyciski, podczas 
gdy pacjent jest osadzony, oparcie będzie miało 10 stopni 
poniżej równolegle z siedzeniem, jeśli urządzenie jest umi-
eszczone w pełnej wiecu. Dla komfortu i bezpieczeństwa 
pacjenta, operator lub opiekun musi być w pełni świadomy 
regulacji kąta pleców i powinno potwierdzić ustawienia 
“samego koloru” na głębokości siedziska i podłącze-
niem przed przełączeniem do trybów neutralnych lub 
opuszczkowych.

Kontroler ma 3 pozycje: 
Neutralny, sit-to-stand i na wzrok

Istnieje sprężynowy kołnierz bezpieczeństwa (czerwony kolor), 
który zapobiega przypadkowemu przełączeniu między trybami. 
Musi być podniesiony w pokrętło zmiany, zanim tryb można 
zmienić.
Tryb Sit-To-Stand
Urządzenie jest zablokowane w trybie Siedzieć, gdy wspornik 
stóp jest zablokowany do ramki podstawowej.

Należy pamiętać, że nawet jeśli kontroler jest ustawiony na 
tryb stoiska, wspornik płytki nożnej należy przynieść prosto-
padle do podłogi i zablokować na miejscu. Jeśli wspornik nie 
jest już w pozycji, można go osiągnąć, naciskając na obsługę 
pomocniczą..

Słuchaj dźwięku kliknięcia, aby wskazać, że urządzenie jest 
zablokowane w trybie Siedzieć do trybu stoiska.

Jeśli możesz przesunąć tylną obsługę, lub stopa obsługuje do 
przodu lub do tyłu, urządzenie nie jest jeszcze zablokowane w 
trybie SIT, aby stać.

Tryb siedzą do stoiska pozwala użytkownikowi poruszać się 
między pozycjami siedzącymi i stojącymi. Punkty obrotowe 
biodrowego i kolana, zachowując kąty stałych do wspornika 
wsparcia tylnego i stóp.

WAŻNE: Wszystkie głębokość siedzenia i podążające regu-
lacje ramienia powinny być wykonane za pomocą regulatora 
w trybie Sit-to-Stand.

Bantam bardzo mały
Bantam mały

Medium Bantam.

Tryb neutralny

Tryb Sit-To-Stand
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Regulacja i użycie-Bantam bardzo mały, Bantam Mały i Bantam Medium

Wykorzystanie kontrolera- (cd.)

Tryb suplika
OSTROŻNIE: Odpowiednio zamontowany i regulowany 
zagłówek musi być używany z opcją Supina.

Bantam z opcją Supina działa zarówno jako stojącego standar-
ium, jak i standardy Supina. Może być bezpiecznie przełączany 
między trybami woli, bez usunięcia użytkownika od standardy.

UWAGA: Nie dokonuj regulacji kąta wstecz w trybie Supina.

Urządzenie jest zablokowane w trybie naozycyjnym, gdy tylko 
sterownik jest ustawiony w tej pozycji.

Obsługi wspornikowe i podpórki z tyłu są zablokowane w trybie 
“w trybie wzajemnym)

Jeśli urządzenie jest zablokowane w trybie Supina, należy pod-
nieść tylko “jednostkę do punktu, w którym wspornik podkład-
owy jest” prostopadle do podłogi. Nie podnoś “jednostki obok 
tego punktu. Wymuszanie urządzenia do podniesienia przeszłoś-
ci” Punkt zatrzymania może spowodować uszkodzenie urządze-
nia.

Urządzenie jest wyposażone w obejście Mechlok. Mechanizm ten 
“zapobiega uszkodzeniom komponentem w przypadku podróży 
w trybie” zablokowanym w trybie “Supina”. Jeśli w trybie SOFINE 
z najloskonalistą “montażową na kolumnie siedziskowej (pion-
owe), zostanie aktywowany obejście Mechloka. Jeśli chcesz utr-
zymać pozycję na wznak “podczas obniżania siedzenia, koniec-
zne jest ciągnięcie na” Assist Assist w obsłudze kilku stopni, 
obniżając urządzenie do “Mechlok obejściowy DE-aktywuje. Jeśli 
nie zostanie to zrobione, standarium” Zachowuj się, jakby jest w 
trybie “SIT-to-stand”, umożliwiając “użytkownikowi powrócić do 
pozycji siedzącej.

OSTROŻNIE: Gdy w trybie SOFINE, jeśli limit zostanie 
osiągnięty, w którym “wspornik stóp jest prostopadle do 
podłogi, ale użytkownik chce” kontynuować prostszą pozy-
cję stojącą, musisz zmienić “kontroler, aby usiąść do trybu 
stoiska. To pozwoli Użytkownik “Kontynuuj w kierunku sto-
jącej pionowej bez uszkodzenia urządzenia. “Przełącznik 
krańcowy w trybie SOFINE przecina prąd do siłownika” gdy 
przewoźnik najjusta jest prostopadle do podłogi, zapobiega-
jąc “nadmiernej podróży i uszkodzenia urządzenia.

Bantam bardzo mały
Bantam mały
Tryb suplika

Bantam bardzo mały
Bantam mały

Medium Bantam.

Tryb suplika

Medium Bantam.

Tryb suplika

Bantam bardzo mały
Bantam mały
Tryb neutralny

Medium Bantam.

Tryb neutralny

Bantam bardzo mały
Bantam mały
Tryb Sit-To-Stand

Medium Bantam.

Tryb Sit-To-Stand
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Linia produktów regulacji i użytkowania-evold
Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje.

PRZESTROGA: Nigdy nie zmienia położenia płyt stóp, gdy użytkownik znajduje się w pozycji stojącej.

Głębokość siedzenia / kąt powrotu / wysokość tylna
Wyjmij tacę cienia i przynieś siedzenie do niewielkiego kąta.

1. Poluzuj pokrętło na rurze siedziskowej znajdującej się 
pod siedzeniem. Nie odkręć pokrętło głębokości siedzis-
ka przez całą drogę podczas regulacji siedzenia. 

Wciśnij przycisk sprężyny i umieść z tyłu, aby utwór 
biodrowy znajduje się jak najbliżej bioder dla bioder 
użytkownika. Dokręć pokrętło głębokości siedzenia.

Uwaga: Dostosuj kąt wstecz po zmianie każdej zmiany 
pozycji głębokości siedzenia.

Zielony obszar2. Aby dostosować kąt back, użyj pokrętła znajdującego 
się na następującym ramieniu. Przed pozycją, kąt back 
musi być ustawiony, więc wskaźnik z boku urządzenia 
znajduje się na zielono.. 

Lokalizator kąta pleców / siedzenia znajduje się z boku 
urządzenia. Gdy urządzenie znajduje się w pozycji 
siedzącej, zielony obszar wskazuje kąt powrotu.

UWAGA: Przed pozycją, wskaźnik kąta siedzenia 
/ tyłu musi znajdować się na zielono. Brak ustaw-
ienia kąta tylnego na zielono przed staniem może 
spowodować zablokowanie urządzenia w pozycji 
stojącej, powodując uszkodzenie urządzenia.

Taca / przednia podkładka
3. Aby dostosować wysokość tacy / przednich podkład-
ki, poluzuj zacisk znajduje się tuż nad częścią przednią. 
Podnieś podajnik na żądany poziom wysokości użyt-
kownika i dokręć zacisk.

Aby dostosować głębokość D612tacy / przednich pod-
kładki, poluzuj zacisk znajduje się tuż pod tacy. Przesuń 
przednią podkładkę do żądanej pozycji użytkownika i 
dokręć zacisk.
 
Uwaga: Podczas obniżania wysokości tacy trzymaj 
ręce o powierzchni pod tacą.

Nakolannik
4.  Aby dostosować głębokość podkładki do kolan, 
poluzuj han- DLE Ratchet i przejdź do pozycji. Dokręć 
uchwyt zapadkowy, gdy osiągnięta zostanie żądana 
pozycja.

Ustaw podkładkę do kolan, więc kolano użytkownika 
jest wyśrodkowane na podkładce kolanowej i tylko 2 
palce pasują do tylnej części nogi a siedzeniem.
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Linia produktów regulacji i użytkowania-evold

Płyty stóp
PRZESTROGA: Nigdy nie zmienia położenia płyt stóp, 
gdy użytkownik znajduje się w pozycji stojącej.

5.  Poluzuj zacisk łączący wspornik stóp do słupka 
siedziska, aby ustawić wysokość płytki stóp dla standar-
dowej płytki stóp. Wielofunkcyjne płyty stóp dostosowują 
się na wysokości i plantar / Dorsi.

Ustaw wysokość wspornika stóp, aby kolano użytkownika 
jest jak najbliżej obrotu siedzenia. Kość udowa powinna 
spoczywać na siedzeniu, przy niewielkim kątem w dół.

Dokręć mocno zacisk.  

Uwaga: Unikaj umieszczania palców w szczelinie reg-
ulacyjnej.

6. Płytki stóp można porwać w 4 różnych pozycjach (pal-
cach), usuwając śrubę pod frontową krawędzią płyty stóp 
z kluczem sześciokątnym i podnosząc i obracając płytę 
stóp. Upewnij się, że wycięcie płytki stóp jest umieszczone 
w jednym z czterech szczelin. Umieść śrubę z powrotem 
do płyty stopy po osiągnięciu żądanej pozycji.

Wsporniki biodrowego
7.  Obsługi biodrowego są opcjonalne i można je usunąć 
do przesyłania. Szerokość obsługi biodrowej można regu-
lować przez rozluźnienie pokrętła pod siedzeniem. Zawsze 
mocno dokręcić.

Obsługi biodrowego mają wiele otworów do mocowania z 
tyłu podkładki, która pozwoli na dodatkowe pozycje pion-
owo i poziomo. Podkładki mogą być również przykręcone 
w pozycji prostej, 90º, 180º lub 270º.

Sprawdź dopasowanie i zakłócenia, przynosząc urządze-
nie do pełnej pozycji stojącej iz powrotem do siedzenia 
ponownie bez użytkownika siedzącego w urządzeniu, 
ponieważ podkładki mogą nie działać na wszystkich pozy-
cjach.

Podpory boczne.
8.  Obsługi boczne są opcjonalne i można je usunąć do 
przesyłania. Szerokość podtrzymująca boczna może być 
regulowana przez rozluźnienie pokrętła z tyłu urządzenia. 
Głębokość wspornika boczna może być regulowana przez 
rozluźnienie pokrętła z boku urządzenia. Zawsze mocno 
dokręcić.

Obsługi boczne mają wiele otworów do mocowania z tyłu 
podkładki, która pozwoli na dodatkowe pozycje pionowo 
i poziomo. Podkładki mogą być również przykręcone w 
pozycji prostej, 90º, 180º lub 270º.

Sprawdź dopasowanie i zakłócenia, przynosząc urządze-
nie do pełnej pozycji stojącej iz powrotem do siedzenia 
ponownie bez użytkownika siedzącego w urządzeniu, 
ponieważ podkładki mogą nie działać na wszystkich pozy-
cjach. 26
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FIGA. A - Aby dostosować regulowaną wysokość podkładki w klatce piersiowej, poluzuj pokrętło i przejdź do żądanej pozycji. 
Mocno dokręcić.

FIGA. B- Dostosowanie głębokości przedniej podkładki i tacy, poluzuj pokrętło znajdujące się pod tacy. Przesuń przednią pod-
kładkę do żądanej pozycji użytkownika i dokręć pokrętło. Odwrócić podaję, wyciągnij i przekręć mechanizm blokujący i windę. 
Aby dostosować poziom ramienia nośnego, użyj Ustaw śrubę, aby ustawić do żądanej pozycji.

Regulacja tacy i podkładki w klatce piersiowej
PRZESTROGA: Po obrzuceniu tacy upewnij się, aby z powrotem na miejsce mechanizm blokujący. Nieprzestrzeganie 
tego może spowodować nagle tacę.

UWAGA: Unikaj umieszczania palców w pobliżu tray i regulacji regulacji wysokości klatki piersiowej.

Zamykający 
mechanizm

Ramię wsparcia

Ustaw śrubę

Regulowana regulacja wysokości w klatce 
piersiowej

FIGA. b

FIGA. ZA
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Linia produktów regulacji i użytkowania-evold

Głębokość ramienia i wysokość tacy

1. Wyciągnij tuleję ochrony tkaniny, aby odsłonić 
 dolna taca śruba i usuń czarny Czapka ochronna.

2. Użyj klucza sześciokątnego i klucza 13 mm i usuń 
 Nakrętka i podkładka.

3. Usuń śrubę.
 Uwaga: Możesz potrzebować pomocy z 
wyłączaniem presji śruba, przesuwając tacę.

4.  Usuń tacę.

5. Usuń czarną czapkę ochronną z nakrętki. 
Posługiwać się Klucz sześciokątny i klucz 13 mm 
i usuń nakrętkę i pralka.

6.  Umieść ramię na żądaną pozycję.

7.” Wstaw śrubę. Umieść podkładkę i nakrętkę na 
śrubę i mocno dokręcić. Umieść czarną nakrętkę 
ochronną na orzech.”

8. Włóż rurę tacy do wspornika na podajnik na żądanej 
wysokości.

Regulacja i użycie-bantam bardzo mały i bantam mały ^ {*}
Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje..                  *Jeśli opcja naozycji została zamówiona, patrz strona 23 do użytku.

Poluzuj pokrętła na rurze siedziskowej i następujące ramię. Nie odkręcaj pokrętła na całym sposobie podczas regulacji siedzenia.
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9. Za pomocą klucza sześciokątnego i dokręcić 
klucz 13mm bezpiecznie.

10.  Umieść czarną nakrętkę ochronną na nakrętkę.

11. Pociągnij tuleję ochronną ściereczki na rurce 
tacy, jak pokazano.

12. Pociągnij tuleję ochronną ściereczką na ramieniu 
podtrzymującym, aby odsłonić śrubę. Usuń czarny 
ochronny Czapka na ramieniu wsporczym.

13. Użyj klucza sześciokątnego i klucza 13 mm 
i ponownie przenieść nakrętkę i podkładkę. 
Miejsce na żądaną pozycję. Użyj klucza sześcio-
kątnego i klucza 13mm i dokręcić bezpiecznie. 
Umieść czarną nakrętkę ochronną na nakrętkę.

14. Użyj klucza sześciokątnego, aby dostosować ramię 
wsparcia na poziom Taca out.

15. Ramię wsporcze musi obsługiwać tacę, jak 
pokazano.

Regulowany taca cienia ma 6 wysokości i 6 głębokości 
 Automaty do regulacji.

Linia produktów regulacji i użytkowania-evold
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Linia produktów regulacyjnych i szybowca
Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje.

PRZESTROGA: Nigdy nie zmienia położenia płyt stóp, gdy użytkownik znajduje się w pozycji stojącej.

Głębokość siedzenia / kąt powrotu / wysokość tylna
Przynieś miejsce do niewielkiego kąta.

Poluzuj pokrętło na rurze siedziskowej znajdującej się 
pod siedzeniem. Nie odkręć pokrętło głębokości siedzis-
ka przez całą drogę podczas regulacji siedzenia.

Wciśnij przycisk sprężyny i umieść z tyłu, aby utwór 
biodrowy znajduje się jak najbliżej bioder dla bioder 
użytkownika. Dokręć pokrętło głębokości siedzenia.

Uwaga: Dostosuj kąt wstecz po zmianie każdej zmiany 
pozycji głębokości siedzenia.

Zielony obszar

Aby dostosować kąt back, użyj pokrętła znajdującego 
się na następującym ramieniu. Przed pozycją, kąt back 
musi być ustawiony, więc wskaźnik z boku urządzenia 
znajduje się na zielono. 

Lokalizator kąta pleców / siedzenia znajduje się z boku 
urządzenia. Gdy urządzenie znajduje się w pozycji 
siedzącej, zielony obszar wskazuje kąt powrotu.
UWAGA: Przed pozycją, wskaźnik kąta siedzenia 
/ tyłu musi znajdować się na zielono. Brak ustaw-
ienia kąta tylnego na zielono przed staniem może 
spowodować zablokowanie urządzenia w pozycji 
stojącej, powodując uszkodzenie urządzenia.
Taca / przednia podkładka
Aby dostosować wysokość tacy / przednich podkładki, 
poluzuj zacisk znajduje się tuż nad częścią przednią. 
Podnieś podajnik na żądany poziom wysokości użyt-
kownika i dokręć zacisk. 

Aby dostosować głębokość tacy / przednich podkładki, 
poluzuj zacisk znajduje się tuż pod tacy. Przesuń przed-
nią podkładkę do żądanej pozycji użytkownika i dokręć 
zacisk.
 
Uwaga: Podczas obniżania wysokości tacy trzymaj 
ręce o powierzchni pod tacą.
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Uchwyty ślizgowe
Nakolanniki

Nakolanniki

Płyty stóp

Uchwyty ślizgowe
Aby dostosować wysokość uchwytów glide, poluzuj zaciski zapadkowe. Dostosuj uchwyty do żądanej pozycji 
użytkownika i mocno dokręć zaciski.

Cylindry oporowe są indywidualnie regulowane, aby dostarczyć dwanaście różnych ustawień rezystancji. Obróć 
nasadkę cylindrów do żądanej odporności. Cylindry oporowe można również odłączyć przez wyłączenie pinezki. 

Płyty stóp
Dostosuj płyty stóp, rozluźnienie dwóch pokrętła na każdej płycie nożnej (dla łatwiejszego dostępu do wewnętrznej 
pokrętła, przesuń montaż nóg do przodu), więc kolana użytkownika są wyśrodkowane na poduszkach kolanowych, 
a kości udowa spoczywa na siedzeniu. Mocno dokręcić.

PRZESTROGA: Nigdy nie zmienia położenia płyt stóp, gdy użytkownik znajduje się w pozycji stojącej.
 
Uwaga: Unikaj umieszczania palców w szczelinie regulacyjnej.

Nakolanniki
Często należy osiągnąć odpowiednie dopasowanie, dostosowując wysokość płytki stopowej. W razie potrzeby 
podkładki kolanowe są niezależnie regulowane z pięcioma regulacjami. Aby dostosować podkładki do kolan, zde-
jmij śruby z podkładek kolanowych i dostosuj do żądanej pozycji. Wymień śruby i mocno dokręć.

Przed przeniesieniem przerzuć podkładki na kolano, aby umożliwić łatwiejszy dostęp.

PRZESTROGA: Nigdy nie dokonywać dostosowań do EasyP, gdy użytkownik znajduje się w pozycji stojącej. 

UWAGA: Podczas korzystania z szybowca, doradzaj uważa za ręce i stopy jasne z mechanizmu szybowca.

OSTROŻNIE: Podczas używania szybowca trzymaj ręce jasne z górnych i dolnych montażu cylindrów 
oporu.

Linia produktów regulacyjnych i szybowca
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Dostosuj goe

Dostosuj 
wysokość

Dostosuj głębokość

Dostosuj głębokość

Dostosuj wysokość

Regulacja i przeglądarka
Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje.

PRZESTROGA: Nigdy nie zmienia położenia płyt stóp, gdy użytkownik znajduje się w pozycji stojącej.

Płyty stóp
Aby dostosować uprowadzenie (palca out) płyt nożnych, 
zdejmij śrubę pod frontową krawędzią płyty stóp z 
kluczem sześciokątnym. Podnieś i obróć płytę stopy do 
żądanej pozycji. Upewnij się, że płyta stóp jest umieszc-
zona w jednym z slotów (3 pozycje dla standardowej 
płytki stopowej, 4 pozycje do opcjonalnych, wielofunk-
cyjnych płyt stópowych) i ponownego zabezpieczenia z 
śrubą.

Płyty stóp regulowane przez militę
Poluzuj zacisk łączący wspornik stóp do podstawy, aby 
dostosować wysokość płytki stopowej i Plantar / Dorsi.  

Position the height of the foot plate so the user’s knee is 
centered in the knee pad. Tighten the clamp securely.  

Uwaga: Unikaj umieszczania palców w szczelinach 
regulacyjnych.

Taca
Aby dostosować wysokość podkładki w klatce piersio-
wej lub opcjonalnej tacy, poluzuj zacisk znajduje się tuż 
nad podstawą. Podnieś tacę do żądanej wysokości i 
dokręć zacisk.

Aby dostosować głębokość klatki piersiowej lub opc-
jonalnej tacy, poluzuj zacisk znajduje się tuż pod tacy. 
Przesuń przednią podkładkę do żądanej pozycji i dokręć 
zacisk.
 
Uwaga: Podczas obniżania wysokości tacy trzymaj 
ręce o powierzchni pod tacą.

Dostosuj wysokość, Plantar / Dorsi

Nakolannik
Aby dostosować głębokość podkładki do kolan, poluzuj 
pokrętło i przejdź do pozycji. Pokrętło dokręcane po 
osiągnięciu żądanej pozycji. Aby dostosować wysokość 
podkładki do kolana, poluzuj pokrętło za podkładką 
kolana i przejdź do pozycji. Dokręcić pokrętło po uzys-
kaniu pożądanej wysokości.
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Elektryczna opcja podnoszenia ** Dotyczy tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyposażone.
Zing Size 2, Bantam Extra Mała, Bantam Small, Evold Product Line i linia produktów szybowca

Uwaga: Używaj tylko ładowarki Linak, numer modelu 
0Ch01s-00, dostarczany przez Altimate Medical z opcją 
elektryczną.

1.  Podłącz gniazdo do gniazdka ściennego. Długość kabla 
ładowarki wynosi 80 “(203 cm). Światło na ładowarce będzie 
zielone wskazujące na otwór.

2.  Podłącz przewód ładowarki do strony sterowania ręcznego. 
Światło na ładowarce obciąże się żółte wskazujące baterie. Dłu-
gość kabla sterowania ręcznego wynosi 30 “(76 cm), cofnięta.

3.  Urządzenie przybywa odłączenie z baterii, wtyczki białego 
przewodu, który dostarcza zasilanie do siłownika i czarnej linii 
produktów i przewód linii produktów szybowca dostarcza moc 
do pilota. Czarny sznur ma na nim na nim, aby prawidłowo zori-
entować złącze. W pełni naładuj baterię przed użyciem.

Uwaga: Biały sznur ma na sobie gumową podkładkę, co spra-
wia, że   jest bardzo lepka, a czasami nie zostanie całkowicie 
popychana, upewnij się, że pchniesz przewód aż do baterii.

4.  Gdy baterie są ładowane, światło na ładowarce zmieni się na 
zielono.
5.  W pełni ładuj baterie co trzy miesiące lub mniej w okresach przery-
wanego lub nieużywania.

OSTRZEŻENIE: Zawsze usuń baterię z tego sprzętu, jeśli sprzęt ten 
nie będzie używany przez jakiś czas.

Podnoszenie windy - naciśnij przycisk W górę (strzałka w górę) na 
sterowaniu ręcznym, aby podnieść siedzenie.

Opuszczanie windy - naciśnij przycisk W DOWN (strzałka w dół) na 
sterowaniu ręcznym, aby obniżyć siedzenie.

UWAGA: Upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone na 
instrukcje użytkowania. Nie pozwól, aby kable przeciągnąć na 
podłodze lub złapać na obiektach. Pokrowiec jest zainstalowany na 
tylnej ramie, aby zapisać przewód zasilający, gdy nie jest używany.

STEROWANIE RĘKĄ JEST CZĘŚCIĄ 
ZASTOSOWANĄ BF.

Ładowanie baterii
Waszyngładowa winda elektryczna wykorzystuje dwa 12-woltowe baterie ołowiowe oceniane na 2,9 amperów każda. Można 
unosić się na mocy około 100 razy na jednym pełnym naładowaniu baterii. Dźwiękowy dźwięk będzie dźwięk wskazujący, 
gdy bateria jest niska. Naładuj baterię po usłyszeniu tonu. Bateria musi być w pełni naładowana, zajmie około 8 godzin. 
Waszyngton może być podniesiony do pozycji stojącej podczas naładowania. Funkcją ładowarki jest wykrywanie pełnego 
baterii, a następnie zapewnić stały potencjalny zasilacz do przechowywania baterii w pełnym stanie bez przeładowania. 
Gdy bateria EMF wznosi się do ustawionego punktu fabrycznego, obwód ładowarki nie pozwoli na przewyższenie napięcia 
wyjściowego piku. Ta ustawienie fabryczne chroni baterię z nadmiernego wyczerpania elektrolitu, które mogą wystąpić od 
przeładowania. Ładowarka można znaleźć w woreczku narzędzia 
z tyłu urządzenia.

Bantam Extra Mała, Bantam Small, Evolvol linia 
produktów i linia produktów szybowca

Rozmiar 2.
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Wymiana baterii
Baterie są zamknięte w polu sterowania windą elektryczną (czarne pudełko, w którym przewody są podłączone). Po 
osiągnięciu baterii do końca życia i należy je wymienić, nie otwieraj pola sterującego; Skontaktuj się z ALTIMAT Medical 
Customer Customer lub dealer sprzętu medycznego, aby uzyskać informacje na temat zakupu skrzynki kontrolnej wymia-
ny. Zaleca się wymienić baterie co cztery lata. 

Skontaktuj się z lokalnym uprawnieniami do recyklingu, aby uzyskać informacje na temat dysponowania starych baterii.

Klasa IP
Ocena IP jest systemem klasyfikacji wskazującym stopień ochrony przed kurzem, wodą i uderzeniem do urządzeń elek-
trycznych i obudów. Elektryczne składniki podnoszenia są oceniane na IP21. Definicja dla IP21 jest następująca: 

Pierwsza definicja znaku: 2 - chronione przed stałymi obcymi przedmiotami o średnicy 12,5 mm i większej. Druga 
definicja znaku: 1 - chroniona przed pionowo spadającą wodą.

Zgodność elektromagnetyczna
Elektryczne komponenty opcji zostały zaprojektowane i przetestowane w celu spełnienia obowiązujących wymagań EMC. 
Problemy z niewystarczającą ze względu na niewystarczającą kompatybilność elektromagnetyczną jest mało prawdo-
podobne, jednak jeśli zauważono jakieś niezwykłe (takie jak przerywane) zachowanie opcji Elektrycznej i EasyPTET i jest 
używany obok możliwego sprzętu zakłócającego, takiego jak telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe lub Maszty ra-
diowe, może to być wskazanie zakłóceń elektromagnetycznych. Jeśli taka zachowanie wystąpi, użyj uwalniania mechan-
icznego, aby obniżyć urządzenie do pozycji siedzącej i przesunąć Easy Ompt z dala od sprzętu interferującego. Zgłoś 
dowolny wystąpienie możliwych zakłóceń elektromagnetycznych do działu obsługi klienta AMI. 

OSTRZEŻENIE: Korzystanie z akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone lub dostarczone przez pro-
ducenta tego sprzętu może spowodować zwiększoną emisję elektromagnetyczną lub zmniejszoną odporność 

elektromagnetyczną tego sprzętu i spowodować niewłaściwe działanie.

!

Wszystkie samopoczucie Medyczne Produkty Elektryczne 
wyposażone są w uwalnianie mechaniczne do stosowania w 
sytuacjach awaryjnych.

PRZESTROGA: Korzystanie z awaryjnego uwalniania me-
chanicznego jako podstawowe środki do powrotu do pozycji 
siedzącej może spowodować uszkodzenie urządzenia. Uży-
waj tylko mechanicznego uwalniania w sytuacjach awary-
jnych.   

Uwolnienie pozwala użytkownikowi zostać obniżony do pozycji 
siedzącej w mało prawdopodobnym przypadku ładunku utraty 
baterii, gdy użytkownik jest w pozycji stojącej. Siłownik wyciąga 
tylko wtedy, gdy zostanie wyciągnięty, a na siedzeniu jest waga. 
Zwolnienie znajduje się po lewej stronie siedzenia i jest oznaczo-
na czerwoną tagiem słowem “Nagwiazdki”.

1.  Aby aktywować awaryjne uwalnianie mechaniczne Wyciągnij 
kod PIN szybkiego zwalniania umieszczony po lewej stronie 
siedzenia.

2. Ściśnij uchwyt i jeśli to konieczne, pchnij na siedzeniu.  

Aktywacja mechanicznego zwolnienia awaryjnego

Electric wind Option-Zing Size 2, Bantam Extra Mała, Bantam Small, Evolvol linia produktów i linia produktów szybowca

Zing 2

Zing 2
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Opcja podnoszenia elektrycznego * -Bantam medium
*Dotyczy tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyposażone.

PRZESTROGA: Użyj tylko przewodnika dostarczonego przez Altimate Medi-
cal z opcją elektryczną. Skontaktuj się z Alstimate Medical Klient Obsługa 
dla odpowiedniego kordu dla swojego kraju lub regionu.

1.  Podłącz do gniazdka ściennego. Długość kabla ładowarki wynosi 79 “(2 
metry).

2.  W pełni naładuj baterię przez 24 godziny przed pierwszym użyciem.

3. Wewnętrzne baterie nie są serwisowane przez użytkownika. Skontaktuj się z 
Alstiment Medical Customer. Usługa wymiany, jeśli i kiedy staje się konieczna.

Działanie elektrycznej windy elektrycznej jest oczywiste i intuicyjne. Naciśnięcie 
ręcznego przełącznika wiszące do przodu rozszerza siłownik, podnosząc siedze-
nie i naciskanie wyłącznika do tyłu wycofuje siłownik, obniżając siedzenie.
Uwaga: Opcja Medium Medium Electric nie jest przeznaczona do ciągłego 
użytkowania. Cykl pracy 5% max, 1 min. / 19 min.
OSTRZEŻENIE: Zawsze wyłączaj baterię z urządzenia, jeśli sprzęt ten 
prawdopodobnie nie zostanie użyty przez pewien czas.
Podnoszenie windy - naciśnij przełącznik do przodu na ręce, aby podnieść 
siedzenie.

Obniżając windę - naciśnij przełącznik do przodu na ręce, aby podnieść 
siedzenie.

Zatrzymywanie windy - zwolnij przełącznik, aby zatrzymać urządzenie 
przed w górę lub w dół

Ładowanie baterii
Podnośnik EasyPTET Bantam Medium Elektryczny wykorzystuje uszczelnione baterie ołowiu oceniane o 5,0 Ah. Można podnosić Medium 
Wastest Bantam o około 80 razy na jednym pełnym naładowaniu baterii. Światło wskaźnika zmieni się z zieleni do bursztynu, gdy koniec-
zne jest naładowanie. Bateria musi być w pełni naładowana, powinna być dozwolona około 24 godzin. Można użyć podłoża EasyPTAST 
BANTAM. Funkcją ładowarki jest wykrywanie pełnego baterii, a następnie zapewnić stały potencjalny zasilacz do przechowywania baterii 
w pełnym stanie bez przeładowania. Zaleca się utrzymywanie urządzenia do zasilania, jeśli to możliwe, aby utrzymać stan ładunku pływa-
kowego. Podczas odłączenia, pole sterowania nadal monitoruje gotowy stan i ostatecznie wyczerpuje baterię. Jeśli urządzenie pozostanie 
odłączony przez pewien czas, stanie się konieczne, aby w pełni naładować.

Sterowanie ręką jest częścią zastosowaną bf.

NA DÓŁ

W GÓRĘ

UWAGA: Upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone na instrukcje użytkowania. Nie pozwól, aby kable przeciągnąć na 
podłodze lub złapać na obiektach. Pokrowiec jest zainstalowany na tylnej ramie, aby zapisać przewód zasilający, gdy nie jest 
używany.

Jest to urządzenie wewnętrznie zasilane. Max. Napięcie wyjściowe: 24 V DC, 2,9 / 5a. 

IEC 60601-1 Certyfikowany zewnętrzny zasilacz z wejściem ocenił 100-240 VAC. jest używany do ładowania baterii. Medium EasyPTET 
Bantam jest przeznaczony do przestrzegania IEC 60601-1-2: 2014. Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może promieniować energię 
częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia dla innych 
urządzeń w pobliżu. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpi w określonej instalacji. Szkodliwe zakłócenia dla innych urządzeń 
można określić, obracając i wyłączony. Spróbuj poprawić zakłócenia przy użyciu jednego lub więcej z następujących:

• Reorient lub przenieść urządzenie odbierające
• Zwiększ separację między sprzętem
• Podłącz sprzęt do wylotu na innym obwodzie, z którego podłączone są inne urządzenia

Życie usługi baterii zależy od wielu czynników. Na najdłuższą żywotność utrzymuj naładowany baterię. System zaleca się ciągle podłąc-
zony do sieci w stanie ładunku pływakowego. Bateria zacznie wyczerpać się po odłączeniu od sieci. Pojedynczy czynnik najbardziej 
określony do żywotności baterii jest liczbą kompletnych cykli rozładowania / ładowania. Jeśli bateria jest całkowicie wyczerpana przed 
ładowaniem, oczekuje się, że wydajność jest poważnie degradować po zaledwie około 200 cykli. Twoja żywotność baterii będzie się 
różnić w zależności od konkretnego użycia. Jeśli bateria pozostaje w przechowywaniu przez ponad 6 miesięcy bez ładowania, może być 
uszkodzony i nie jest już zdolny do posiadania ładunku funkcjonalnego.

Skonsultuj się z Departamentem Obsługi Klienta Altimate Medical lub Twój sprzedawca sprzętu medycznego do pomocy.

Informacje o systemie 
• Napięcie wejściowe wynosi 29 ~ 45 V DC
• Maksymalne napięcie wyjściowe to 24 V DV, 2.9 / 5a  
 
Informacje o baterii
• Regulowany akumulator regulowany zaworem  
• Użycie cyklu: 14,5 ~ 14,9 V  
• Użycie gotowości: 13.6 ~ 13.8V 
• Prąd wstępny: mniej niż 1,25a   35



Wymiana baterii
Jeśli bateria osiągnęła koniec życia lub stała się uszkodzona, utracona, lub jego perfomancja pogorszyła się, skontaktuj się 
z Alstiment Medical Customer Service lub dystrybutorem sprzętu medycznego, aby uzyskać informacje na temat zakupu 
skrzynki kontrolnej wymiany.

Skontaktuj się z lokalnym uprawnieniami do recyklingu, aby uzyskać informacje na temat dysponowania starych baterii.

OSTRZEŻENIE: Wymiana baterii musi być wykonywana przez autoryzowany personel serwisowy. Niewłaściwa 
wymiana baterii może być niebezpieczna. Zobacz sekcję Informacje o baterii na stronie 31.

Klasa IP 
Ocena IP jest systemem klasyfikacji wskazującym stopień ochrony przed kurzem, wodą i uderzeniem do urządzeń elek-
trycznych i obudów. Elektryczne elementy podnoszenia, z wyjątkiem wisiorek sterowania ręcznego, są oceniane na IP66. 
Wisiorek sterowania ręcznego nie jest oceniane i nie powinien być narażony na brudne środowiska lub kontakt z płynami. 
Lekko wilgotna tkanina lub czyszczenie można wykorzystać do celów czyszczących i sanitarnych.

Definicja dla IP66 jest następująca:  
Pierwsza definicja znaku: 6 - chroniona przed stałą do poziomu “szczelnego pyłu”.
Druga definicja znaku: 6 - chroniona przed wodą przewidywaną w potężnych strumieniu (dysza 12.5 mm) przed 
obudową na pewno z dowolnego kierunku nie ma szkodliwych skutków. Nie ocenione do zanurzenia.

Zgodność elektromagnetyczna
Elektryczne komponenty opcji zostały zaprojektowane i przetestowane w celu spełnienia obowiązujących wymagań EMC. 
Jest mało prawdopodobne, że napotkasz problemy z EasyPTET z powodu nieodpowiedniej kompatybilności elektro-
magnetycznej. Jednakże, jeśli zauważysz jakieś niezwykłe (takie jak przerywane) zachowanie swojej opcji elektrycznej, a 
EasyPT jest używana obok możliwego sprzętu zakłócającego, takiego jak telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe lub 
maszty radiowe, może to być wskazanie zakłóceń elektromagnetycznych. Jeśli taka zachowanie wystąpi, użyj uwalniania 
mechanicznego, aby obniżyć urządzenie do pozycji siedzącej i przesunąć Easy Ompt z dala od sprzętu interferującego. 
Zgłoś dowolny wystąpienie możliwych zakłóceń elektromagnetycznych do działu obsługi klienta AMI.

OSTRZEŻENIE: Korzystanie z akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone lub dostarczone przez pro-
ducenta tego sprzętu może spowodować zwiększoną emisję elektromagnetyczną lub zmniejszoną odporność 

elektromagnetyczną tego sprzętu i spowodować niewłaściwe działanie.

!

Uwaga: Korzystanie z awaryjnego uwalniania mechanicznego jako podstawowe środki powrotu do 
pozycji siedzącej może spowodować uszkodzenie urządzenia. Używaj tylko mechanicznego uwalni-
ania w sytuacjach awaryjnych.   

Wszystkie samopoczucie Medyczne Produkty Elektryczne wyposażone są w uwalnianie mechaniczne 
do stosowania w sytuacjach awaryjnych. 

FIGA. 1 - Uwolnienie umożliwia obniżenie użytkownika do pozycji siedzącej w mało prawdopodob-
nym przypadku ładunku utraty baterii, gdy użytkownik jest w pozycji stojącej. Siłownik wyciąga tylko 
wtedy, gdy zostanie wyciągnięty, a na siedzeniu jest waga. Uwalnianie znajduje się po lewej stronie 
siedzenia i jest zamieszkany przez czerwony znacznik ze słowem “Emergency”.

1.  Aby aktywować awaryjne uwalnianie mechaniczne Wyciągnij kod szybkiego zwalniania znajdujący 
się pod siedzeniem.

2.  Ściśnij uchwyt i jeśli to konieczne, naciśnij uchwyt.

Aktywacja mechanicznego zwolnienia awaryjnego
FIGA. 1.

!

!

Elektryczna opcja liftamia-Bantam
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Wytyczne i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne
Altimate medyczne produkty stojące są przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik 

Altimate Medical Rating Products powinny zapewnić, że jest używany w takim środowisku.

Test emisji

Emisje RF CISPR 11 Grupa 1 Altimate medyczne produkty stojące wykorzystują energię RF 
tylko dla jego wewnętrznej funkcji. Dlatego jego emisje RF są 
bardzo niskie i prawdopodobnie nie powodują żadnej ingerencji 
w pobliski elektroniczny ekwipunek.

Altimate Medical Rating Products nadaje się do stosowania 
we wszystkich zakładach, w tym zakładach krajowych i osób 
bezpośrednio podłączonych do publicznego zasilania niskiego 
napięcia sieciowego, który dostarcza budynki wykorzystywane 
do celów krajowych.

Spełnienie Środowisko elektromagnetyczne - Wytyczne

Emisje RF CISPR 11 Klasa B

Emisje harmoniczne 
 IEC 61000-3-2.

Klasa A

Fluktuacje napięcia / 
 Emisje migotania 
 IEC 61000-3-3.

Spełniać

Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna
Altimate medyczne produkty stojące są przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik 

Altimate Medical Rating Products powinny zapewnić, że jest używany w takim środowisku.

Test immunitetu

Elektrostatyczny 
 Rozładowanie (ESD) 
 IEC 61000-4-2.

Zing Size 2. Bantam Extra 
 Mały, bantam mały, evolvolv 
 Linia produktów i szybowiec 
 Linia produkcyjna 
 ± 8 kV Kontakt 
 ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
 ± 15 kv powietrza 
 Medium Bantam. 
 ± 8 kV Kontakt 
 ± 15 kv powietrza

“Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub płytki ceram-
iczne. Jeśli podłogi są pokryte materiałem syntetycznym, wil-
gotność względna powinna mieć co najmniej 30%.”

“IEC 60601. 
 Poziom testowy”

Środowisko elektromagnetyczne - WytycznePoziom zgodności

Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać 
typowemu środowisku komercyjnemu lub szpitalnemu.

Elektryczny szybki 
 Przejściowy / seria 
 IEC 61000-4-4.

± 2 kV dla mocy 
 przewody zasilające 
 ± 1 kV do wejścia/ 
wyjścia linie

Przypływ 
 IEC 61000-4-5.

± 1 kv line (y) do linii
 
± 2 kv line do ziemi

± 2 kV dla mocy
 przewody zasilające 
 ± 1 kV do wejścia / wyjścia 
 linie

± 1 kv line (y) do linii
± 2 kv line do ziemi

Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać 
typowemu środowisku komercyjnemu lub szpitalnemu.

Spadki napięcia, krótkie 
 przerwy i 
 Odmiany napięcia 
 Wejście zasilania 
 linie 
 IEC 61000-4-11.

Zing Size 2. Bantam Extra 
 Mały, bantam mały, evolvolv 
 Linia produktów i 
szybowiec Linia produk-
cyjna 
 0% UT; 0,5 cyklu w 0 °, 
 45 °, 90 °, 135 °, 180 °, 
 225 °, 270 ° i 315 ° 
 0% UT; 1 cykl 
 70% UT; 25 i 30. 
 cykle. 
 0% UT; 250 i 300. 
 cykle. 
 Medium Bantam. 
 <5% UT 
 (> 95% DIP w UT) 
 za 0,5 cyklu. 
 40% UT. 
 (60% DIP w UT) na 5 
 cykle. 
 70% UT. 
 (30% DIP w UT) 
 za 25 cykli 
 <5% UT 
 (> 95% DIP w UT) za 5 s

Zing rozmiar 2. Bantam bardzo mały, 
 Bantam Mała, Evolvol linia produktów i 
 Linia produktów szybowca. 
 0% UT; 0,5 cyklu w 0 °, 45 °, 90 °, 
 135 °, 180 °, 225 °, 270 ° i 315 ° 
 0% UT; 1 cykl 
 70% UT; 25 i 30 cykli 
 0% UT; 250 i 300 cykli 
 Medium Bantam. 
 <5% UT 
 (> 95% DIP w UT) 
 za 0,5 cyklu. 
 40% UT. 
 (60% DIP w UT) na 5 cykli 
 70% UT. 
 (30% DIP w UT) 
 za 25 cykli 
 <5% UT 
 (> 95% DIP w UT) za 5 s

Jakość zasilania w sieci powinna być typowym środowiskiem 
handlowym lub szpitalnym. Jeśli użytkownik Altimate Medical 
Rating Products wymaga dalszej pracy podczas przerw w zasila-
niu zasilania, zaleca się, aby Alstimate medyczne produkty stojące 
są zasilane z zasilania bezprzerwowego lub baterii.

“Częstotliwość zasilania 
 (50/60 Hz) agnetyczny 
 pole 
 IEC 61000-4-8.”

Zing rozmiar 2. 
Bantam Bardzo mały 
/ mały, Evolold i szy-
bowiec 30 A / M 
50 Hz i 60 Hz 
Medium Bantam. 
30 A / M

Zing Size 2. Bantam Extra 
Mały / mały, Evolwolet, i 
Szybowiec 
30 A / M 
50 Hz lub 60 Hz 
Medium Bantam. 
30 A / M

Pola magnetyczne częstotliwości mocy powinny być na pozio-
mie charakterystyczne dla typowej lokalizacji w typowym śro-
dowisku handlowym lub szpitalnym.

NOTE: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

Zing Size 2. Bantam Extra 
 Mały, bantam mały, evolvolv 
 Linia produktów i szybowiec 
 Linia produkcyjna 
 ± 8 kV Kontakt 
 ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV powietrza 
 Medium Bantam. 
 ± 8 kV Kontakt 
 ± 15 kv powietrza

Opcja podnoszenia elektrycznego.
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Portable i mobilny sprzęt komunikacji RF powinien być nie używał 
bliżej żadnej części szybowca EasyPlist, w tym Kable, niż zale-
cana odległość rozdzielania z równania mającego zastosowanie 
do częstotliwości nadajnika. 

Zalecana odległość separacji.
 
d = 1,2 √p 
D = 1,2 √P 80 MHz do 800 MHz

d = 2,3 √P800 MHz do 2,5 GHz-Zing Rozmiar 2. Bantam bardzo 
mały, 
 
Bantam Mała linia produktów i linia produktów szybowca 
D = 2,3 √P800 MHz do 2,7 GHz-Bantam Medium Gdzie p jest 
maksymalną moc wyjściową władzy nadajnikaw Watts (W) zgodnie 
z producentem nadajnika i D Zalecana odległość oddzielania w 
metrach (m).

Mocne strony z stałych nadajników RF, jak określono przez 
Sieczna strona elektromagnetyczna powinna być mniejsza niż 
zgodność  poziom w każdym zakresie częstotliwości.
b Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu urządzeń oznaczonych 
Poniższy symbol:

Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna
Altimate medyczne produkty stojące są przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik 

Altiment Produkty medyczne powinny zapewnić, że jest używany w takim środowisku.

Test immunitetu

Prowadzone RF. 
IEC 61000-4-6.

Zing rozmiar 2. Bantam 
Bardzo mały, Bantam 
Mała, Evolvolska linia 
produktów i linia produk-
tów szybowca 
3 V. 
0,15 MHz - 80 MHz 
6 V W ISM i Amateur 
zespoły radiowe między 0, 
 5 MHz i 80 MHz 
80% AM w 1 kHz 
Medium Bantam 
6 Vrms. 
 50 kHz do 80 MHz

IEC 60601 
 Poziom testowy

Środowisko elektromagnetyczne - Wytyczne

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie większy zakres częstotliwości. 
Uwaga 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Propagacja elektromagnetyczna jest dotknięta absorpcją i refleksją od 
struktur, przedmioty i ludzie.

Spełnienie 
 Poziom

Promieniowany RF 
IEC 61000-4-3.

Zing rozmiar 2. 
Bantam Bardzo mały, 
Bantam Mały, Evolvold 
Product Linia i szy-
bowiec. Linia produk-
cyjna 
10 V / m 
80 MHz do 2,7 GHz 
Medium Bantam 
3 V / M 
80 MHz do 2,7 GHz

Zing rozmiar 2. Bantam 
Bardzo mały, Bantam 
Mały, Evolvold Product 
Produkt linii i szybowca 
Linia 
10 V / m 
80 MHz do 2,7 GHz 
Medium Bantam 
3 V / M”

mocne strony z stałych nadajników, takich jak stacje bazowe dla radia (komórkowe / bezprzewodowe) telefony i lądowe radia mobilne, amatorskie 
radio, jestem A transmisja radiowa FM i transmisja telewizyjna nie można przewidzieć teoretycznie z dokładnością. Aby ocenić środowisko elektromag-
netyczne ze względu na stałe Należy wziąć pod uwagę nadajniki RF, należy rozważyć ankietę miejsca elektromagnetycznego. Jeśli zmierzona siła pola 
w lokalizacji, w której Altimate Medical Wykorzystane są produkty stojące przekraczają odpowiedni poziom zgodności RF, należy przestrzegać samego 
produktu medycznego. Sprawdź normalne działanie. Jeśli zaobserwowano nieprawidłową wydajność, mogą być konieczne dodatkowe środki, takie jak 
re-orienting lub przenoszenie wysokości Medyczny produkt stojący.
 
B W zakresie częstotliwości 150 kHz do 80 MHz, mocne strony powinny być mniejsze niż 3 V / m.

Pola zbliżeniowe. 
 spełnił minimum. 
 wymóg 
 Sekcja 8.10 z 
 IEC 60101-1-2.

Zing Size 2. Bantam Extra 
Mały, bantam mały, 
Linia produktów evold i 
Linia produktów szybow-
ca. 
3 V. 
0,15 MHz - 80 MHz 
6 V W ISM i Amateur 
zespoły radiowe między 0, 
15 MHz i 80 MHz 
80% AM w 1 kHz 
Medium Bantam. 
6 Vrms.

OSTRZEŻENIE: Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne RF (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak kable antenowe i anten zewnętrzne), 
nie należy stosować bliżej niż 30 cm (12 cali) do dowolnej części sprzętu stojącym, w tym kable określone przez producenta. W przeciwnym razie 
może spowodować degradacja wydajności tego sprzętu.

“Oceniane maksymalne wyjście 
 moc nadajnika w

150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.5 GHz

Odległość oddzielania według częstotliwości nadajnika

d = 1.2 √P

m

d = 1.2 √P d = 2.3 √P

.12 .12 .23

.38 .38 .73
1.2 1.2 2.3
3.8
12

3.8
12

7.3
23

W

0.01
0.1
1
10
100

Zalecane odległości oddzielania między 
 Przenośne i mobilne sprzęt komunikacyjny RF i samopniowe produkty medyczne

Wysokie produkty medyczne stałe są przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym sterowane są zakłócenia RF. Klient 
lub użytkownik Altimate Medical Transing Product może pomóc zapobiegać zakłóceniom elektromagnetycznym, utrzymując minimalną odległość między 
przenośnymi i mobilnymi urządzeniami RF Komunikacji (nadajniki) i samopniowe produkty medyczne stojące zgodnie z zaleceniami poniżej, zgodnie z 
maksymalną mocą wyjściową sprzętu komunikacyjnego.

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie większy zakres częstotliwości.
Uwaga 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Propagacja elektromagnetyczna jest dotknięta absorpcją i refleksją od 
struktur, obiektów, i ludzie.

W przypadku nadajników znamionowych przy maksymalnej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej, zalecana odległość rozdzielania D w metrach (M) 
można oszacować Równanie mające zastosowanie do częstotliwości nadajnika, w którym p jest maksymalną mocą wyjściową oczyszczającą nadajnik w 
Watts (W) zgodnie z Producent nadajnika.

Opcja podnoszenia elektrycznegoRegulacja i użytkowanie-Zing Przenośne przeczytaj wszystkie instrukcje dokładnie przed rozpoczęciem jakichkolwiek regulacji.

38



Dopasuj przewodnik-Bantam bardzo mały i mały przeczytaj wszystkie instrukcje dokładnie przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek regulacji.
Płyty stóp
Zmierzyć odległość od dołu stopy do dolnej części nogi za 
kolanem. (ZA)

Zanim dziecko jest w standardzie, poluzuj zaciski (nie usuwaj) 
na płytkach stóp i dostosuj się do wysokości, która mierzono 
dla płyty stóp do wysokości siedziska. (A) Dokręć bezpiecznie.

Uwaga: Nie reguluj głębokości siedzenia, podczas gdy dziecko 
jest w urządzeniu.

OSTROŻNIE: Zapewnij kolory na rurze siedziskowej i po meczu 
ramienia.
 
Zmierz odległość od tyłu kolana do tyłu pośladków. (B)

Wyjmij tacę cienia i przynieś siedzenie do niewielkiego kąta. (B)

Użyj następujących kroków, aby dostosować głębokość siedze-
nia. Użyj pomiaru B z przodu siedzenia do fotela z powrotem. 
(B)  

1. Poluzuj pokrętła na rurze siedziskowej i następujące ramię. 
Nie odkręcaj pokrętła na całym sposobie podczas regulacji 
siedzenia. (DO)

Korekty Bantam o bardzo małym podłączonym ramieniu (kąt 
wstecz) znajdują się nad pokrętłem blokującym. Regulacja kąta 
pleców przechodzi z zieleni (największa) do niebieskiego (najm-
niejsza). (DO)

Regulacje małego podłączenia Bantam (kąt wstecz) znajdują się 
poniżej pokrętła blokującego. Regulacja kąta pleców przecho-
dzą z niebieskiego (najmniejszego) do zielonego (największe). 
(DO)

2.  Regulacja do krótszego ustawienia: Dostosuj następu-
jące ramię (kąt back), najpierw przygnębiając przycisk sprężyny 
i przemieszczając się nie więcej niż dwa otwory w czasie w 
kierunku niebieskiego ustawienia. (FA)

3.  Dostosuj rurkę (głębokość siedzenia) jeden otwór na raz. 
Kontynuuj tę sekwencję, aż osiągniesz pożądane ustawienie i 
kolory na rurze siedziskowej i następujące dopasowanie ramie-
nia, w kierunku niebieskiego ustawienia. (RE)

4.  Dostosowywanie do dłuższego ustawienia: Dostosuj 
rurkę (głębokość siedzenia), najpierw przygnębiając przycisk 
sprężyny i przesuwając tylko jeden otwór na raz. (RE)

5.  Dostosuj następujące ramię (kąt wstecz) nie więcej niż dwa 
otwory na raz. Kontynuuj tę sekwencję, aż osiągniesz pożądane 
ustawienie i kolory na rurze siedziskowej i po meczu ramienia. 
(MI)

Uwaga: W przypadku łatwiejszej regulacji może być koniec-
zne podnoszenie siedzenia, ponieważ dokonuje się regulacji 
głębokości siedzenia.

Dokręć głębokość siedzenia i bezpiecznie podążanie za okręga-
mi ramienia, gdy osiągnąłeś żądaną pozycję.

Okresowo sprawdź swoją ramkę stojącą, aby upewnić się, 
że jest w bezpiecznym stanie

ZA

B

ZA

B

do do

mi

re
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Dopasuj przewodnik-Bantam średnio przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek regulacji.
Pomiar
Przed przeniesieniem do medium Bantam, zmierzyć przybliżoną 
głębokość siedzenia. Zmierzyć z tyłu kolana do tyłu (a). Zmierz 
ustawienia płyty stóp stóp, mierząc od dołu nogi za kolanem, 
na dno leczenia (b).

Jeśli zamówiono opcję SOFINE, upewnij się, że sterownik 
znajduje się w pozycji “Sit-to-stand” przed regulacją głębokoś-
ci siedzenia (C). Siedzenie powinno być obniżone do pozycji 
siedzącej dla najłatwiejszej regulacji.

Głębokość siedzenia
Użyj pomiaru (A), aby dostosować głębokość siedzenia na stan-
dardzie, zmierzyć z przodu siedzenia do tyłu. 

Aby dostosować głębokość siedzenia, poluzuj pokrętło pod 
siedzeniem (D). Jedną ręką wspierającą tylną (jeśli jest wy-
posażony) naciśnij przycisk sprężyny na zewnętrznej lewej 
stronie rury siedziska pod siedziskiem (E). Korzystanie z tyłu 
jako dźwigni, przesuń głębokość siedzenia do żądanego ustaw-
ienia, zwracając kolor. Dokręć pokrętło bezpiecznie (d).

Pamiętaj, aby mieć jedną rękę, wspierając zespół pleców (F). 
Poluzuj pokrętło na następującym ramieniu (g). Z jedną ręką 
podtrzymującą zespół tylnego odwróć szary dźwignię tłokową 
w środku pokrętła całkowicie otwartego (H). Następnie kon-
tynuuj poluzowanie pokrętła, aż opór jest filc. Nie kontynuuj 
obracania pokrętła w lewo. Wymuszanie pokrętła obok zatrzy-
mania spowoduje uszkodzenie mechanizmu.

OSTROŻNIE: Upewnij się, że jedna ręka wspierająca zespół 
tylnego, odwrócenie szarej dźwigni tłokowej spowoduje swo-
bodnie poruszanie się zespołu pleców.

Korzystając z tyłu jako dźwigni, dostosuj następujące ramię, 
aby kolor naklejki głębokości siedziska pasuje do koloru na 
następującym ramieniu w oknie wskaźnika. Zwolnij, aby zam-
knąć szarą dźwignię tłokową, aby ponownie zaangażować tłok 
blokujący w pokrętle zacisku. Może być konieczne częścio-
wo dokręcić pokrętło i nieznacznie przesuń zespół z tyłu, aby 
umożliwić pin blokujący, aby zaangażować pozycję “domową”. 
Dokręć pokrętło bezpiecznie.

Kąt back
Po osiągnięciu pożądanej głębokości siedzenia obróć pokrętło 
regulacji kąta pleców (I), więc siedzenie / tył znajduje się w 
pożądanym kącie.

Płyty stóp
Użyj pomiaru (b), aby dostosować wysokość płytki stopy. Polu-
zuj uchwyty grzechotki (j) na płytkach stóp, aby dostosować 
wysokość i uchwyty grzechotki (J) na płytkach stóp, aby dos-
tosować wysokość i plantar / Dorsi. Dokręć uchwyty grzechot-
ki po pozycjonowaniu. Kolana powinny być nieco niższe niż 
biodro z nogami spoczywającymi na siedzeniu.

Nakolanniki
Umieść biodra użytkownika tak blisko, jak to możliwe, aby 
standarowczy obraz biodrowy (K). Ustaw podkładki kolanowe 
na kolanach, nie wychodząc więcej niż przestrzeń palca między 
tyłu kolana a siedziskiem (L). Mocno dokręć kolana (m).

Okresowo sprawdź swoją ramkę stojącą, aby 
upewnić się, że jest w bezpiecznym stanie

b
ZA

(C) (D)

(E) (F)

(G) (H)

(I) (J)

(K) (L) (M)
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Fit Guide-Evolvold Medium, Duży i XT - Medium i Duży
Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje.

Measure
1.  Przed przeniesieniem do Evolva, pomiar przybliżonej (a) 
głębokości siedziska i ustawienia płytki stóp na (b).

Uwaga: Te korekty mają być dokonywane tylko podczas 
gdy jednostka jest niezamieszkana.

Głębokość siedzenia
2. Użyj powyższego pomiaru (A), aby dostosować głębokość 
siedzenia na standardzie, zmierzyć z przodu siedzenia do tyłu. 
Aby dostosować głębokość siedzenia, poluzuj pokrętło pod 
siedzeniem (C). Wciśnij przycisk przystawki na rurze regula-
cyjnej podczas przesuwania pleców (D). Dostosuj głębokość 
siedzenia, aż osiągnięto odpowiedni środek pomiaru. Dokręć 
pokrętło (C) po regulacji.

Uwaga: Poniższe korekty mają być dokonywane tylko w 
pozycji siedzącej.

Kąt back.
3. A Po osiągnięciu żądanej głębokości siedzenia obróć 
pokrętło regulacji kąta tylnej (E), dzięki czemu wskaźnik kątowy 
(F) znajduje się na zielonym obszarze przed staniem.

Uwaga: Powtórz kroki 2 i 3 dla każdej regulacji kolorów.

Platy stóp-Evolvolv
4. Użyj pomiaru (b), aby dostosować wysokość płytki sto-
py. Poluzuj uchwyty (G) Ratchet uchwytów na płytkach stóp, 
aby dostosować wysokość i Plantar / Dorsi. Dokręć uchwyty 
grzechotki po pozycjonowaniu. Kolana powinny być nieco 
niższe niż biodra (h).

Płyty stóp-szybowiec
5.  Użyj pomiaru (b), aby dostosować wysokość płytki sto-
py. Poluzuj pokrętła (G) na płytkach stóp, aby dostosować 
wysokość. Napisze pokrętła po pozycjonowaniu. Kolana powin-
ny być nieco niższe niż biodra (h).

Pozycjonowanie
5. Pozycjonowanie 5. Ustaw biodra użytkownika tak blisko, jak 
to możliwe do obrotu biodrowego (i) Evolwolucji. Aby określić 
prawidłowe pozycjonowanie na Evolv, tylko dwa palce powinny 
zmieścić się między frontem siedzenia a tyłu kolana (j). sworzeń. 
Aby określić prawidłowe pozycjonowanie na ewolucji, tylko dwa
palce powinny zmieścić się między frontem siedzenia a tył 
kolano (j).

Kolana pad-evolvolv
6.  Dostosuj podkładkę kolanową (k), aby wygodnie pasuje do 
kolan.

Kolano pad-szybowiec
6.  Wsuń na podkładki do kolan (j) i zabezpiecz pasy łydki za 
kolanami.

Okresowo sprawdź swoją ramkę stojącą, aby upewnić się, że jest w bezpiecznym stanie

(C) (D) 

(B) (A) 

(F) (E) 

(G) Evolvolv (G) szybowiec 

(K) Evolvolv

(J) Evolvolv

(K) szybowiec

(H) (I) 
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Dopasuj przewodnik-Przeczytaj dokładnie wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
regulacji.

1.  Aby korzystać z muszla, umieść wózek inwalidzki jak na-
jbliżej poduszki kolanowej. Kółka na pasie na pasie powinny 
być zablokowane.

2.  Ustaw stopy w płytkach stóp. Dostosuj wysokość podkładki 
do kolana, aby kolana wyśrodkowane w podkładce do kolan. 
Z zamkniętym wózkiem inwalidzkim przesuń się do przodu na 
siedzeniu, dzięki czemu kolana nawiązują kontakt z podkładką 
kolanową.

3.  Zaczekać pasek do jednej z ramion podnoszących i przynieś 
drugą stronę wokół ciała. Następnie zacznij pasek do drugiego 
ramienia podnoszącego.

4.  Po przymocowaniu paska do ramion podnoszących, dos-
tosuj pozycję haka. Pasek można regulować, aby pomieścić 
różne osoby. Zmiesz się to w zależności od wielkości paska i 
obwodu jednostki.

5.  Dostosuj umieszczenie paska pod pośladkami, tak aby gór-
na krawędź paska jest nieznacznie pod linią pasa. Wsuń go na 
miejsce, jak pokazano.

6.  Częściowo podnieś użytkownika, pompując uchwyt siłowni-
ka w kierunku użytkownika do naprężenia paska. W tym czasie 
iw razie potrzeby zmień pasek. Kontynuuj, aż użytkownik jest w 
pozycji stojącej. Wózek inwalidzki użytkownik powinien pozos-
tać w pozycji i dostępny, aby użytkownik mógł powrócić do 
pozycji siedzącej.

UWAGA: Nigdy nie dostosuj paska, gdy w pozycji stojącej.
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Centrowanie bioder (a):
Biodro użytkownika powinno być wyśrodkowane zgodnie z 
punktem obrotowym standardy, zapewniając odpowiednie 
dopasowanie biodra podczas korzystania z uprowadzenia, dos-
tosuj elementy wsporcze w górę lub w dół pozycji biodrowej. 

Wysokość stóp (b):
Zmierzyć odległość od biodrowego użytkownika na dno stopy.

Wysokość podkładki kolana (C):
Zmierz odległość od biodra użytkownika do środka kolana.

C

A

Dopasowanie Przewodnik-Zing Rozmiar 1 i Zing Rozmiar 2
Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje.



Konserwacja
Ta sekcja dotyczy wszystkich osób, które mogą mieć interakcję z urządzeniami, w tym uczestników, opiekunami i personelem serwisowym.

Konieczne jest sprawdzenie wysokiego tygodniowego produktu Altiment Medical Cently, aby zapewnić, że jest w bezpiecznym stanie. Altimate Medical Translation Regulacje produktu 
wymienione w instrukcji obsługi produktu można wykonać przez operatora, postępując zgodnie z instrukcjami użytkowania. Po dokonaniu regulacji sprawdź wysokiej jakości produkt 
medyczny, aby zapewnić, że wszystkie elementy sprzętowe i regulowane są prawidłowo zabezpieczone na instrukcje użytkowania. Wymiana zużytych części, głównych korekt lub 
innych ważnych korekt powinny być obsługiwane przez autoryzowanego dostawcy lub centrum serwisowego. Tylko Altimate Medical, Inc., zatwierdzone części zamienne należy sto-
sować w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności.

•  Sprawdź wysokościowe produkty medyczne o stałym poziomie co najmniej w tygodniu, aby zapewnić wszystkie nakrętki, śruby i regulowane części są bezpiecznie dokręcone, nie 
do tego może spowodować powstanie części, które mogą powodować zagrożenie zadławiące dla dzieci.

Czyszczenie / sanitizing 
•  Tylko rutynowe czyszczenie, żadna inna konserwacja nie jest wymagana przez pacjenta.
•  Utrzymuj urządzenie czyste i chronić przed kłaczką, pyłem i światłem słonecznym
•  Oczyść jednostkę łagodnym, nie-ściernym środkiem dezynfekującym lub mydłem i wodą.
•  Nie używaj wybielacza ani żadnych innych środków czyszczących na bazie wybielacza na EasyP.
•  Chusteczki dezynfekujące są bezpieczne w przypadku powierzchni metalowych i nie-porowatych.
•  Użyj wilgotnej gąbki z łagodnym mydłem lub łagodnym, nie-ściernym środkiem dezynfekującym.
•  Spot Clean Neopren z łagodnym mydłem i wodą.
•  Osłony neoprenowe można usunąć, a ręcznie przemywa wodą. Powietrze osusz okładki. Zawsze używaj opieki podczas usuwania i wymiany okładek.
•  Nie suszaj czystych elementów tapicerskich.
•  Jeśli Easy Otwarta jest używana z jednym użytkownikiem, wyczyść urządzenie co miesiąc lub w razie potrzeby.
•  Jeśli wykorzystywana jest w środowisku wielokrotnym użytkownikiem, urządzenie należy oczyścić po każdym użyciu..

Tkaniny pokryte uretanami (dartex lub ogólne odpowiednik)
•  Zalecane instrukcje czyszczenia i dezynfekcji powinny być przestrzegane, gdy tylko możliwe, aby uniknąć uszkodzenia membrany PU, co może prowadzić do przedwczesnej awa-
rii pokrywy.
•  W przypadku zabrudzenia powierzchownego należy użyć jednorazowego wytarcia i ciepłego roztworu neutralnego detergentu. Nie używaj ściernych środków czyszczących.
•  Dezynfekcja przy użyciu 0,1% roztworu podchlorynu sodu (1000ppm chlor), nie zaleca się silniejszych roztworów wybielaczy.
•  Dokładnie spłucz pozostałe roztwór czyszczący z wodą i suchą tkaniną przed ponownym użyciem lub przechowywania.
•  Nie prasować.

Informacje o lateksach.
• Wszystkie składniki sprzętu nie są wykonane z lateks, nie wykonane z naturalnego kauczuku lateksowego i mogą być umieszczone bezpośrednio na skórę.

Konserwacja siłownika hydraulicznego 
•  Początkowy okres przerwy w przybliżeniu 50-100 pełnych cykli jest normalne dla jednostki hydraulicznej. Bardzo bliskie dopasowanie części zamieszkania daje każdą pompę 
własną przerwę “”czuć”” i Dźwięk podpisu, sygnalizowany przez piszcząc lub mniej niż gładki skok.
•  Jeśli pompa przecieka olej lub nie utrzymuje się prawidłowo skontaktuj się z lokalnym dostawcą EasyPent dla wymiany.  
•  Nie wywieraj nadmiernej siły na uchwycie pompy lub używać uchwytu pompy, aby przenieść wysokość samopnirzędnego produktu medycznego. Może to spowodować uszkodze-
nie uchwytu pompy i / lub mechanizm pompy i unieważni dowolną gwarancję.
•  Konserwacja użytkownika nie jest wymagana lub zalecana na pompie hydraulicznej. Nigdy nie stosuj smaru, oleju domowego, smaru lub podobnego produktu do dowolnej części 
urządzenia. Niektóre com. Funty mogą reagować z uszczelkami stosowanymi w produkcji tego produktu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnić każdą gwarancję.
•  Nie przekraczaj oceny limitu wagi.
•  Jeśli waszyngton została wysłana i narażona na temperaturę mniejszą niż 41˚F (5˚C), jednostka hydrauliczna musi się ogrzać do temperatury pokojowej przed użyciem. 
Niepowodzenie śledzenia tego kroku może uszkodzić urządzenie i sprawić, że nie działa.
• Po osiągnięciu pozycji stojącej pompa może osiedlić jeden skok, jest to normalne.
•  Nie zawsze jest konieczne naciśnięcie uchwytu pompy przez całą drogę do obniżania siedzenia. Spróbuj nacisnąć uchwyt w różnych pozycjach, jeśli trudno jest obniżyć 
siedzenie. 
•  Jeśli urządzenie znajduje się w pozycji stojącej i niezajęte, konieczne jest stosowanie ciśnienia na siedzeniu urządzenia podczas pchania uchwytu pompy z powrotem.

Oczyszczanie siłownika hydraulicznego
Pompa hydrauliczna na EasyP ma duże prawdopodobieństwo uzyskania powietrza uwięzionego w wewnętrznych działaniach urządzenia. Jest to zwykle wyrządzone przez obsługę 
tranzytową i jest dość normit. Postępuj zgodnie z prostymi krokami poniżej, ponieważ ręczne układy hydrauliczne mogą nigdy nie działać prawidłowo, chyba że uwięziony powietrze 
jest prawidłowo oczyszczone. Jednostka musi być w temperaturze pokojowej dla tej procedury.

1.  Pompuj uchwyt, aż do osiągnięcia pełnego rozszerzenia.
2.  Teraz kontynuuj pompowanie uchwytu powoli przez dodatkowe 10 uderzeń. Spowoduje to prawidłowo oczyścić system.

Ponowne użycie
• Przed ponownym sprzedawaniem produktu lub ponownego wykorzystania przez innego konsumenta produktu należy sprawdzić, oczyszczane / dezynfekowane przez 
specjalistycznych sprzedawców sprzętu medycznego. Wszelkie zużyte elementy lub komponenty, które pokazują oznaki degradacji materiału, należy wymienić. Dealerzy 
sprzętu medycznego dokona determinacji, jeśli produkt nie nadaje się do ponownego sprzedawania lub ponownego użycia. Uwaga: Oczekiwana żywotność samoprzylepnych 
produktów medycznych jest uważana za 5 lat w normalnych warunkach użytkowania. Uwaga: Może się to różnić w zależności od częstotliwości użytkowania.

Poważne incydenty
• Jeżeli poważne incydent miało miejsce w odniesieniu do twojego stołu, zgłoś ten incydent do Altimate Medical. Jeśli nie jesteś w stanie zgłosić się bezpośrednio do 
Altimate Medical Medical, możesz zgłosić go do dealera sprzętu medycznego, który następnie zgłosi incydent do Medycyny Altiment. Zgłaszaj również incydent właściwy 
organ państwa członkowskiego, w którym się znajdujesz.
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Rozwiązywanie problemów
Moja długość nogi jest zbyt krótka dla standarstwa.. 
Odwróć i zamieniaj płyty stopy pozostawione w prawo.
Evolv Large: Wymień duże wsporniki stóp ze średnim wspornikami.

Jedna z ramion na mojej tacy jest krótsza niż druga, czy to jest poprawne?
Tak, jest to zaprojektowane, aby najpierw ustawić dłuższą ramię, a następnie krótsze ramię.

Właśnie otrzymaliśmy nasz Bantam i na tacy, jest szybki kod PIN, aby zabezpieczyć tacę na miejscu, ale po obu stronach znajdują się dwie śruby. Czy mogę użyć śrub, aby zabez-
pieczyć tacę na miejscu?
Śruby i nakrętki są używane jako przewodnik głębokości tacy. Możesz przenieść je do dowolnej z otworów na ramieniu regulacji tacy w zależności od osoby za pomocą urządze-
nia. Aby użyć, usunąć z tacy, umieść podajnik prawidłową głębokość, a następnie ponownie zainstaluj w otworze najbliżej tray top. Spowoduje to zatrzymanie ramion na właściwej 
głębokości, więc jest łatwiejsze i szybsze podczas mocowania tacy. Aby zabezpieczyć podajnik, znajdują się dwie szybkie szpilki do kabli po obu stronach urządzenia. Sprawdź 
obie strony, aby upewnić się, że oboje są tam. Czasami, w żegludze, poruszają się, więc na pierwszy rzut oka tylko jedna strona jest widoczna.

Moja EasyPTET nie pójdzie w pełną pozycję stojącą: 
Od czerwca 2011 r. Waszydku (tylko ręczna tylko pompa hydrauliczna) jest wyposażona w funkcję bezpieczeństwa, aby zapobiec przemieszczeniu mechanizmu podnoszenia / 
podtrzymywania ramienia w zdarzeniu kąt wsteczny jest nieprawidłowo dostosowywany w celu przekraczania zalecanego kąta. Urządzenie nie osiągnie pełnej pozycji, chyba że kąt 
back jest regulowany w obrębie zielonego zakresu w pozycji siedzącej. Patrz strona 41, aby uzyskać prawidłowe instrukcje.

Moja EasyPTET nie zostanie prawidłowo uwolni ze stołu do pozycji siedzącej:  
• Spróbuj nacisnąć uchwyt z powrotem do różnych pozycji; Nie naciskaj pompy ciężko w jedną pozycję. 
• Waga na siedzeniu jest potrzebna, aby urządzenie było prawidłowo zstąpi; Jeśli urządzenie jest niezamieszkane lub użytkownik jest pochylony do przodu i nie ma wystarczającej 
wagi, jest rozprowadzane na siedzeniu, nałóż ciśnienie ręcznie do tyłu siedzenia, podczas gdy z powrotem na uchwyt pompy. 
• Upewnij się, że kąt kątowy jest prawidłowo ustawiony, jeśli kąt tylnych jest zbyt daleko do przodu lub z powrotem urządzenie może nie zstąkać prawidłowo. Dostosuj kąt tylnego w 
kierunku 90 stopni, więc uwolni się prawidłowo.

Moja hydrauliczna nie działa płynnie, nie przecieka oleju, ale działający niespójny:
Z jednostką niezamieszkaną, pompuj go aż do stojącego. Gdy siedzenie znajduje się w pozycji stojącej, pompę 12 do 15 dodatkowych uderzeń do krwawienia powietrza i cyrkulacji 
płynu. Wróć na uchwyt pompy, aby przywrócić siedzenie do pozycji siedzącej, można zastosować ciśnienie ręką do tyłu fotela podczas odsuwania z powrotem na uchwyt pompy. 
W większości przypadków oczyszczanie pompy hydraulicznej wyeliminuje niespójne działanie.

Moje siedzenie Evolvold nie pójdzie do pozycji siedzącej:
Przyjrzyj się uważnie cztery główne śruby ramki, które przymocować przedni koniec do tyłu. Najczęściej wsporniki montażu pompy w kształcie nerek nie są prawidłowo zabezpiec-
zone. Są one ustawione nad śrubami ramowymi z odsłoniętym otworem, w którym śruby powinny przejść. Te kąty / podnosi pompę i nie pozwolą, aby urządzenie przejść do kom-
pletnej pozycji siedzącej. Usuń główne śruby i upewnij się, że przejdą przez przednią ramkę, ramkę tylną i wsporniki montażowe pompy.

Evold Electric Lift:
Upewnij się, że sznury są w pełni siedzące w skrzynce baterii. Pierścień do przelotu na sznurach sprawiają, że jest to bardzo ciasne dopasowanie. Odłącz przewody i podłącz je, 
naciskając ciężko.

Evolvolold z huśtawką:
Usuń szybki kołek i po prostu podnieś kołnierz po przeciwnej stronie obok ramy i wyjść.

Taca cienia nie jest poziomem:
Jeśli taca cienia jest opierająca się do przodu lub z powrotem, wyreguluj kąt back. Jeśli taca jest pochylona od prawej do lewej, dostosuj śrubę Ustaw na ramieniu podporowym, 
aby wyrównać ramię nośną.

Jak używać obrotowego siedzenia:
Wciśnij dźwignię pod siedzeniem i obróć w prawo lub pozostały 90 ° lub, aż zamyka się w pozycji. Przenieś do siedzenia i wciśnij dźwignię, aby odblokować i obrócić do pozycji do 
przodu.

Jak mogę powiedzieć, czy mam medium Evolvolve lub duży / XT:
Zmierzyć siedzenie. Przód do tyłu: XT / Duży jest 22 “; Średni jest 18 “

Jak zamówić części:
Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą sprzętu medycznego i przygotuj numer seryjny. Jeśli lokalny dealer sprzętu medycznego jest nieznany, wywołaj Alstimate Medical Customer 
Service, (800) 342-8968, a także gotowy numer seryjny.
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Technologia stojąca powinna być wykorzystywana wyłącznie pod kierunkiem lekarza z zaleceniami do Protokołu Programu Stałego oraz wszelkich środków medycznych. Programy 
stojące powinny być monitorowane przez terapeuta uczestnictwa. Altimate Medical utrzymuje politykę ciągłego ulepszenia produktu i zastrzega sobie prawo do zmiany funkcji, specy-

fikacji i cen bez uprzedniego powiadomienia. Sprawdź z Altimate Medical, aby uzyskać najnowsze informacje.

262 West 1st St.
Morton, MN 56270 USA
Toll Free: +1-800.342.8968 or +1-507.697.6393
Fax Free: 877.342.8968 or 507.697.6900
email: info@easystand.com
EasyPare.com.

Ograniczona gwarancja
Gwarancja ta jest rozszerzona tylko do pierwotnego nabywcy / klienta (lub dostawcy, który nie jest konsument, który nie kupuje lub odsprzedaje). Altimate Medical, Inc., gwarantu-
je produkty EasyP i Zing przed wadami materiałami i wykonawczym, jak wymieniono poniżej.w.

Ramki stalowe - 5-letnia gwarancja
Siłownik hydrauliczny - 2-letnia gwarancja
Wiosna gazowa - 2 lata gwarancyjna
Składniki tapicerowane, plastikowe podkładki, części gumowe, pomalowane powierzchnie, łożyska i inne części nie są specjalnie zidentyfikowane powyżej - 90-dniowa gwarancja

Gwarancja na elementy opcji windy elektrycznej jest następujące:  
Wisiorek siłownika i ręki - 2 lata gwarancji
Skrzynka sterownicza i bateria - 90 dni
Ładowarka do baterii - 90 dni

Okres gwarancji rozpoczyna się na pierwotnym terminie statku od Altimate Medical. Każdy produkt udowodnił Altiment Medical Satysfakcja, aby być wadliwym i w okresie 
gwarancyjnym, zostanie naprawiona lub zastąpiona w opcji Alstimate Medical.

Altimate Medical Sole Obowiązek i wyłącznym lekarstwem na mocy niniejszej gwarancji ogranicza się do takiej naprawy i / lub wymiany. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych 
opłat roboczych poniesionych w instalacji części zamiennych. Opłaty za fabrykę do fabryki są kosztem konsumenta do sprzedawcy. Opłaty za zwrot towarowania będą przed-
płacone przez Altimate Medical. W przypadku serwisu gwarancyjnego skontaktuj się z autoryzowanym dostawcą, z którego kupiłeś swój wysoki produkt medyczny. W przypadku, 
gdy nie otrzymasz zadowalającego serwisu gwarancyjnego, napisz bezpośrednio do Altimate Medical na poniższym adresie. Nie zwracaj produktów do naszej fabryki bez uprzed-
niego autoryzacji.

Ograniczenia i wyłączenia: Powyższa gwarancja nie ma zastosowania do produktów seryjnych numerowanych produktów, jeśli numer seryjny został usunięty lub zniszczony. 
Produkty podlegające zaniedbaniu, nadużyciom, niewłaściwym zastosowaniu, niewłaściwym działaniu, niewłaściwą konserwację, niewłaściwe przechowywanie lub odszkodowanie 
poza kontrolą Altimate Medical nie są objęte niniejszą gwarancją, a ocena będzie wyłączona wyłącznie przez Altimate Medical. Produkty zmodyfikowane bez wyraźnej pisemnej 
zgody Medical Medical Medical (w tym, ale nie wyłącznie, modyfikacja poprzez zastosowanie nieautoryzowanych części lub załączników) nie są objęte niniejszą gwarancją. 
Gwarancja nie ma zastosowania do problemów wynikających z normalnego zużycia lub nieprzestrzegania instrukcji. Gwarancja będzie nieważna, jeśli części nie są produkowane 
przez Altimate Medical lub Części niezgodne z oryginalnymi Specyfikacjami sprzętu dodaje się do produktu Altimate Medical. 

POWYŻSZA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I ZAMIAST WSZYSTKICH INNYCH WYRAŹNYCH GWARANCJI. ALTIMATE MEDICAL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAK-
IEKOLWIEK ZAWIESZENIA LUB PRZYPADKOWE SZKODY.

Altimate Medical utrzymuje politykę ciągłego ulepszenia produktu i zastrzega sobie prawo do zmiany funkcji, specyfikacji i cen bez uprzedniego powiadomienia. Sprawdź z 
Altimate Medical, aby uzyskać najnowsze informacje.

Po życiu produktu:
After life of the product:
Recykling zgodnie z kodami recyklingu twojego kraju.
Recykling wszystkie części metalowe.
Części z tworzyw sztucznych należy usuwać lub poddać recyklingowi zgodnie z dyrektywą w Twoim kraju.
Zapytaj do lokalnego zarządzania i środkiem do recyklingu do lokalnych kodów.
Powróć siłownik hydrauliczny lub cylinder tłumiący (tylko elektryczne) do Altimate Medical, Inc.
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