Uživatelský manuál

Sitter

VAROVÁNÍ: VYVARUJTE SE VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ VYPADNUTIM NEBO VYKLOUZNUTIM DÍTĚTE ZE SEDADLA.
NIKDY NENECHÁVEJTE DĚTI BEZ DOZORU.
VŽDY MĚJTE DÍTĚ NA DOHLED.
DŮLEŽITÉ: UCHOVÁVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POTŘEBY.
BEZPEČNOST DĚTÍ JE VAŠE ODPOVĚDNOST.
VŽDY POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ PÁSY.
ZAJISTĚTE POPRUHY TĚSNĚ.
VŽDY SE UJISTĚTE, ŽE JSOU BLOKOVACÍ KOLEČKA ZAMČENÁ, KDYŽ JE ZÁKLADNA USTÁLENÁ.
PŘEDCHÁZEJTE VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ NEBO SMRTI - NEPOUŽÍVEJTE V MOTOROVÝCH VOZIDLECH.

Části
- 1 Sitter s připevněným popruhem
- 1 hrudní pás
- 1 rozkrokový popruh
- 1 popruh kolem pasu
- 1 sekundární připevňovací pásek

Univerzální
upevňovací pásky

5 způsobů, jak používat Sitter
*Zajistěte Sitter v níže uvedených aplikacích pomocí univerzálních připevňovacích popruhů

Na židli

Mobilní základna

Mobilní základna s
kolečky

Měkká základna

V kočárcích

SITTER FIXACE A PŘIPOJENÍ
Schéma zapojení

Fixace zapojená
Hrudní popruhy
Pětibodový pás
Tříbodový pánevní postroj
Pásové a rozkrokové popruhy
Upevňovací pásek
Připevnění na židli atd.
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INSTALACE PÁNEVNÍHO POSTROJE

Krok 1
Rozkrokový popruh nahoru
přes spodní středový otvor.

Krok 2
Pravý pásový pás nahoru
přes pravý otvor.

Krok 3
Levý pásový popruh nahoru
přes levý otvor.

Krok 4
Spona klipu.

Krok 3
Připněte k horní části
pravého ramenního
popruhu.

Krok 4
Odepněte pravý boční popruh a protáhněte popruh
levým otvorem u pasu.

INSTALACE HRUDNÍHO POSTROJE

Krok 1
Odepněte pravý hrudní pás
a protáhněte jej přes levý
ramenní otvor.

Krok 2
Navlékněte pásku kolem
zad a ven z pravého
ramenního otvoru.

INSTALACE POPRUHŮ

Krok 5
Závitový pásek pod
rozkrokovou smyčkou a
nahoru a ven z pravého

Krok 6
Znovu nasaďte hrudní
sponu na spodní část pravé
strany postroje na hrudi.

Krok 1
Navlečte popruh přes levou
stranu.

Krok 2
Popruh pod Sitterem upevněte na horní části smyčky
a nahoru přes pravou
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PŘIPEVNĚNÍ POPRUHŮ

Připojení na židli

Připevnění na dřevěnou základnu

Připevnění k měkké základně
* Zadní popruh
není nutný

* Ujistěte se, že
přezka je na boku

připevnění ke kočárku EIO nebo Jogger

* nainstalováno

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ SITTER
Správné seřizovací techniky
Používejte kryty ramen, abyste zabránili odření krku a
obličeje vašeho dítěte o plastové spony.

Abyste zajistili správné umístění hrudního postroje na vaše
dítě, ujistěte se, že hrudní pás leží uprostřed hrudníku
(úroveň prsou).

Pánevní postroj má speciální zámek, který zabraňuje uvolnění pánevního pásu pro udržení správné polohy pánve.

Pánevní pás má jedno tlačítko pro rychlé uvolnění, které
odemkne obě strany pánevního postroje pro rychlý a
snadný přístup k vašemu dítěti.
Upravte délku rozkrokového popruhu tak, aby pánevní pás
mohl ležet přes pánev. to zabrání položení pánevního pásu
přes dolní část břicha.

Pánevní pás má speciální zámek, který jej udržuje na
požadované délce. Pro nastavení výšky zatlačte na popruh
a uvolněte zámek.

POLOHOVÁNÍ POLOHY 25 °
Všechny základny se mohou naklonit až o 25 °
Krok 1
Odepněte připevňovací popruhy.
Krok 2
Nastavte požadovaný úhel.
Krok 3
Upevňovací popruhy pro zajištění
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ÚDRŽBA A PÉČE O PRODUKTY
Produkt Sitter je voděodolný a nepropustné, ale nenamáčejte jej. Pravidelně otírejte sedadlo jemným čisticím prostředkem.
Chcete-li prodloužit životnost pravidelně odstraňujte nečistoty ze spon a popruhů.

PÉČE O POSTROJE
Umístěte postroj do síťky na praní a perte v pračce studenou vodou a poté usušte na vzduchu.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
Kontaktujte přímo svého prodejce - Petr Junek REHABIFLEXX.
• Autorizovaným dodavatelem kočárku JOGGER je společnost:
Petr Junek - REHABIFLEXX, IČ: 76163695
• Telefon: +420 773 033 101.
• E-mail: použijte formulář na www.rehabiflexx.com.
• Zdravotní Kočárek EIO je zdravotnický prostředek třída I nesterilní, pro zdravotně postižené osoby s poruchou mobility.

OZNÁMENÍ
Na produkty od dodavatele používejte pouze příslušenství a díly dodané dodavatelem. Speciální díly nejsou zaměnitelné s
produkty jiných výrobců. Opotřebované díly okamžitě vyměňte kvůli bezpečnosti.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Naleznete na webových stránkách: www.rehabiflexx.com.

Bergeron By Design
15 South Second Street
Dolgeville, New York 13329
T 1 315 429 8407
F 1 315 429 8862
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