
Használati utasítás
ATC19 alumínium kerekesszék
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A lábtartó beállítása:

A lábtartó megfelelõ beállítása fontos a kerekesszék 

kényelmes használatához. A lábtartó úgy lett tervezve, 

hogy a tartócsõ végén elhelyezett csavar meglazítását 

követõen tetszõleges hosszra beállítható. Ezzel 

kiválasztható a megfelelõ hosszú lábtartó. 

A kerekesszék összecsukása:

A kerekesszék egyszerûen összecsukható. Összecsukás 

elõtt a lábtartók álljanak menetirányba, valamint a 

mûanyag talptámaszok legyenek felhajtva. Az ülõlap két 

oldalán elhelyezetett fogantyút húzza felfelé és a 

kerekesszék összecsukódik. 

Háttámla használata:

A háttámla félbe hajtható, amely a kis helyen való tárolhatóság érdekében került 

kialakítása. Az összecsukáshoz nyomja meg a képen látható módon a nagyujjával 

a zárszerkezetnél elhelyezett kallantyút, a másik kezével hajtsa le a toló kart. 

Mindkét oldalon végezze el a mûveletet. A háttámla kinyitásához fogja meg 

mindkét tolókart és emelje fel egyszerre. A zárszerkezet automatikusan bezáródik. 

FIGYELEM! A kerekesszék elejének megemeléséhez ne gyakoroljon nyomást a 

tolókarra, mert a zárszerkezet meghibásodhat. Ehhez a lábemelõ adaptert 

használja.

A kerekesszék szállítása:

A kerekesszék szállításához elõször csukja össze a terméket, majd hajtsa félbe - a fent leírtak szerint - a háttámlát. Et követõen 

távolítsa el a lábtartókat úgy, hogy húzza fel a lábtartót rögzítõ kart és vegye le a lábtartókat. 

A lábemelõ adapter használata:

Akadályhoz, vagy járdaszegélyhez érkezve a segítõ személy a lábemelõ adapterekre nyomást gyakorolva megemelheti az elsõ 

kerekeket. A járdaszegélyhez tolja a kerekesszéket az elsõ kerekekkel elõre, majd nyomja le a segítõ személy az adaptert a 

lábával. Ezzel megemelkedik az elsõ kerék. Tolókart elõre nyomva könnyedén áthaladhat az akadályon. FIGYELEM! A 

kerekesszék elejének megemeléséhez ne gyakoroljon nyomást a tolókarra, mert a zárszerkezet meghibásodhat. Ehhez a 

lábemelõ adaptert használja.

A biztonsági öv használata:

A biztonsági öv rögzíti a benne ülõ személyt a normál használat alatt. Nem 

helyettesíti a mozgó jármûvön történõ utazáskor a biztonsági övet. A kerekesszék 

nem alkalmas mozgó jármûvön való használatra! 

A biztonsági övet minden használóhoz be kell állítani. Az öv hosszát a csatokkal 

lehet állítani. A bekacsolást pedig a középen elhelyezett csatokkal lehet megtenni. 

Kioldáshoz nyomja meg a csat gombját és húzza ki a csat másik felét. 
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A használat közben annyira legyen szoros az öv, hogy a 

rögzített személy számára kellemetlen érzést ne okozzon. 

Minden használatkor ellenõrizze, hogy az öv szorossága 

megfelelõ-e. Az öv a nyakra kerülve fulladást okozhat, 

amennyiben a kerekesszékes személy kicsúszik az ülésbõl. 

Ezért a használat alatt a segítõnek figyelnie kell a 

kerekesszékes személy megfelelõ helyzetét.

Az öv mérete nem alkalmas minden méretû személynek. 

Amennyiben ilyet tapasztal, akkor használjon más 

gyártmányú szakszerû segédeszközt a kerekesszékkel élõ 

személy rögzítésére. 

Tanászok használatra:

·a kerekesszék csak kísérõ személlyel történõ beteg mozgatásra alkalmas

·a kerekesszéken elhelyezett fék kizárólag parkoló fékezésre alkalmas, nem használható mozgás közben. Fékezéshez 

húzza a kart az elsõ kerekek felé, a fék kioldásához pedig az ellenkezõ irányba. 

·10 fokosnál nagyobb lejtõn ne használja

·ejtõs területen lassan közlekedjen

·egy ember szállítására alkalmas csak

·tartsa a lábát a lábtartón mozgás közben. Soha ne álljon fel a lábtartóra

·ne használja liftben

·ne tolasson vele lejtõn

·a kerekesszékes személy soha ne hajoljon ki a kerekesszékbõl, a súlypontnak a kerekesszékben kell lenni

·csak azokat a tárgyakat próbálja elérni, ami karnyújtásra vannak

·kiemelten óvatosan közelítsen meg balesetveszélyes helyeket: ajtószûkület, lépcsõ, háztartási eszközök, 

gyerekjátékok…

·konzultáljon orvosával, hogy a kerekesszékbõl való kiszállás és beszállást milyen módon javasolja

·a féket lassításra soha ne használja csak fékezésre

Technikai adatok:

Méretek: 51x84x102 cm

Ülõlap: 48x40 cm

Ülõlap magassága: 48 cm

Összecsukott szélesség: 20 cm

Súly: 9 kg

Terhelhetõség: 115 kg

Gyakori kérdések:

Milyen helyzetekre javasoljuk a kerekesszék használatát?

Alkalmi használatra javasolt. Fõként beltéri és idõszakos kültéri használatra. Tipikus körülmények: bevásárlás, utazás, 

kirándulás…

Szükséges a gumikat felfújni?

Mivel a kerekesszéken tömör kerekek vannak, ezek felfújása szükségtelen. 

Karbantartási tanácsok:

Rendszeres karbantartás szükséges ahhoz, hogy a termék mindig megfelelõen 

mûködjön. Mindig bizonyosodjon meg, hogy a kerekesszéke megfelelõ állapotban 

van-e. 

1. Hetente egyszer általános tisztítószerrel törölje le a vázat. Amennyimen a 

szék szennyezõdik, haladéktalanul tisztítsa meg. Autó vaxxal havonta 

egyszer tisztítsa meg a fém alkatrészeket. 

2. A kárpitot szappanos tisztítószerrel tisztítsa. Sérült, szakadt kárpitot azonnal 

ki kell cserélni.
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1. Havonta egyszer ellenõrizze a kerekeket. Laza tengely, vagy csavarok esetén szorítsa meg a kötéseket. 

2. A tömör kerekeket havonta egyszer törölje le nedves ruhával. Sérült gumit ki kell cserélni.

Garancia:

Garancia idõ 12 hónap. Nem vonatkozik a gumik és a kárpit, fékek elhasználódására. Anyaghiba, vagy szerkezeti hiba esetén 

alkatrész javítás, vagy termék csere lehetséges. 

Garancia: 12 hónap.

Forgalmazó: _________________________________________-

Eladás kelte: _________________________________________

Orvostechnikai gyógyászati segédeszköz, amely megfelel a4/2009. (III. 17.) EüM rendeletnek és CE minõsítéssel 

rendelkezik.

Használatáról kérdezze meg kezelõorvosát.
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