Návod k použití pro hrazdu s hrazdičkou
1. Účel použití:
Hrazda s hrazdičkou k lůžku je určena pro usnadnění pohybu pacientů ležících na lůžku.
2. Varování:
Hrazda s hrazdičkou k lůžku jsou určeny pouze pro lůžka vyráběná firmou PROMA
REHA s.r.o.! Jsou určeny k použití v interiéru a jejich maximální zatížení je 75 kg.
3. Technický popis a základní parametry:
Hrazda je vyrobena z ocelové silnostěnné trubky povrchově upravené práškovým
vypalovaným lakem. Ve spodní části je opatřena frézovanou aretační drážkou. V horní
části je osazena zajišťovacím kolíkem hrazdičky. Hrazdička je plastová s textilním
Hrazdička
popruhem o nastavitelné délce.
Základní technické parametry hrazdy:
Hrazda
délka 945 mm, šířka 41 mm, výška 1370 mm, hmotnost 5 kg.
4. Návod k montáži a použití:
Po odstranění všech částí obalu jsou hrazda s hrazdičkou
připraveny k umístění na lůžko. Spodní konec hrazdy c je
přizpůsoben pro zasunutí do držáků v rozích rámu lůžka. Před
zasunutím hrazdy nejprve odstraňte plastovou záslepku, kterou je
každý z držáků opatřen. Hrazda se nasazuje volným zasunutím
spodního konce c do jednoho z držáků v rozích rámu lůžka. Horní
konec hrazdy d je opatřen záslepkou f a trnem e. Mezi tyto prvky volně navlékněte oko h popruhu
hrazdičky g. Požadovanou výšku hrazdičky nastavte pomocí spony i. Otáčejte hrazdou tak, aby její horní
konec směřoval nad střed lůžka. Hrazda se samovolně zajistí v optimální poloze a již s ní nebude možno
dále otáčet. V tuto chvíli je hrazda s hrazdičkou připravena k použití. Pokud potřebujete hrazdu vychýlit ze
své optimální polohy, nadzvedněte ji o cca 15 mm vzhůru a otočte v požadovaném směru vychýlení. Po
navrácení hrazdy do optimální polohy se opět samovolně zajistí.
Demontáž se provádí vysunutím hrazdy z držáku v rohu rámu postele směrem vzhůru.
5. Čištění:
Před prvním použitím doporučujeme hrazdu s hrazdičkou řádně vyčistit. Hrazdu s hrazdičkou čistěte
běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro
zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní
čistící prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky. Při použití nevhodného mycího nebo
dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo
nedostatečné či chybné péči o hrazdu s hrazdičkou mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka.
Hrazda s hrazdičkou nejsou určeny do myček ani sterilizátorů!
6. Údržba a servis:
Hrazda s hrazdičkou nevyžadují žádnou údržbu ani servis. Jedenkrát do roka zkontrolujte plastovou sponu hrazdičky, zda není
prasklá a nehrozí uvolnění staženého popruhu, stav popruhu a v neposlední řadě plastovou hrazdičku.
7. Záruka:
Na hrazdu s hrazdičkou je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní
nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě
písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává
výrobce.
8. Likvidace produktu:
Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní
hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných
vnitřních prostorech staveb.
Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech.
Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.
Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky a
dále plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte
vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či
recyklačních dvorů.
Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování
odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!
9. Obsah balení: 1 x Hrazda s hrazdičkou, 1 x Návod k použití
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jsme oprávněni užívat výše uvedené ochranné značky
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