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Před použitím produktu si pečlivě přečtěte návod k obsluze!
1. OBECNÁ PREZENTACE
Děkujeme Vám za zakoupení polohovacího křesla.
Naše výrobky jsou vyvíjeny a vyráběny ve Francii v souladu s normami požadovanými pro
kvalitu a bezpečnost. Z bezpečnostních důvodů si před použitím polohovacího křesla pečlivě
přečtěte tento návod k obsluze. Uschovejte tento dokument pro další čtení.
Tato příručka obsahuje nejnovější vývoj produktů. Společnost INNOV’SA si však vyhrazuje
právo provádět úpravy bez jakékoli povinnosti upravovat nebo nahrazovat dříve dodané produkty.
Toto polohovací křeslo je určeno pro dezorientované pacienty nebo pro ty, kteří mají potíže s
chůzí. Je určeno k přepravě pouze jedné osoby. Křeslo je určeno k používání uvnitř / venku za
určitých podmínek.
Je povinné používat křeslo v přítomnosti a bdělosti třetí strany. Při použití dezorientovanou nebo
rozrušenou osobou je dohled nezbytný.
Vaše polohovací křeslo se smí používat pouze na plochách, kde se všechna čtyři kola dotýkají
země, a s dostatečným kontaktem pro vyvážené odvalování všech kol.
Používejte polohovací křeslo na rovném stabilním povrchu. Nepoužívejte křeslo na zemi pokryté
štěrkem, blátem nebo ze zaobleného dlážděného kamene, na trávě nebo na jiném nestabilním nebo
nerovném povrchu.
Polohovací křeslo nesmí být použito na jiné účely, než je uvedeno v uživatelské příručce.
V případě použití křesla na koberci, se může povrch koberce poškodit.
Používejte pouze příslušenství INNOV’SA.
Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené absencí nebo nevhodnou údržbou nebo
nedodržením pokynů v této příručce.

Dodržování pokynů k použití a údržbě je základním předpokladem záruky.
Modely PREMIUM – MONTMARTRE – ESSENTIEL – ESSENTIEL jsou zdravotnickým
prostředkem „Třídy A“.
Modely ELYSEE a ELYSEE e jsou zdravotnickým prostředkem
„Třídy B“.
Další informace získáte u autorizovaného prodejce.

A) NÁPOVĚDA A PŘÍSTUPNOST
Pro lidi, jejichž postižení znesnadňuje

čtení této příručky je možné:

- přístup na naši webovou stránku www.innov.sa.com pro zobrazení této příručky na obrazovce
a přizpůsobení velikosti písma.
-

kontaktujte svého autorizovaného prodejce s žádostí o ústní představení uživatelského návodu.
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B) OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Uživatel a ošetřovatel musí pečlivě přečíst obecné bezpečnostní a provozní pokyny pro používání
polohovacího křesla. Tato příručka poukazuje na postupy a nezbytné techniky zajišťující správné použití
produktu. Je důležité tyto techniky vyzkoušet, dokud se nebudete cítit pohodlně při používání výrobku a
provádění nejčastěji požadovaných funkcí údržby. Tuto příručku použijte jako základní příručku, ve které
mnoho lidí prezentuje úspěšně testované techniky. INNOV'SA povzbuzuje každého uživatele a obsluhu,
aby vyzkoušeli, co je pro něj nejlepší, aby vyhovoval jeho prostředí. Musí se však bezpodmínečně
dodržovat všechna doporučení tohoto manuálu. Popsané techniky v této příručce jsou výchozím bodem
pro uživatele a obsluhu, nejdůležitějším tématem je bezpečnost. Při použití dezorientovanou nebo
rozrušenou osobou je dohled nezbytný.
INNOV’SA nedoporučuje používat polohovací křeslo jako tréninkové zařízení. Pro tento účel nebylo
vyvinuto a testováno. Společnost INNOV'SA nemůže být činěna odpovědnou v případě zranění a záruka
bude považována za neplatnou. Při používání křesla musí všechna 4 kola zůstat v kontaktu se zemí, s
výjimkou překročení překážky.
Tento návod k obsluze je určen pro uživatele a distributora.

Nikdy nenechávejte uživatele bez dozoru.

Symboly uvedené v této příručce
Varování
Označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit vážná zranění, která mohou být dokonce
smrtelná.

Důležité
Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek lehká zranění
nebo materiální škody.
Není určeno k použití jako sedadlo v motorovém vozidle.
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2. PODMÍNKY POUŽITÍ
Obsluha musí vždy pohybovat polohovacím křeslem pomocí tlačné tyče a udržovat ji mírně
nakloněnou, aby se opěrka nohou nedotkla země.
Není určeno k použití jako sedadlo v motorovém vozidle.
Ergonomický tvar invalidního vozíku s rámem a jeho různého příslušenství umožňuje plnohodnotné
využití osobami trpícími těmito handicapy:
 ochrnutí
 slabost/malformace kloubů
 léze artikulace
 nemoci, jako je srdeční selhání a oběhový deficit, poruchy rovnováhy nebo kachexie a
klinické geriatrické příznaky
Pokud jde o kontraindikace, je třeba vzít v úvahu následující faktory:
 hmotnost nad 130kg
 fyzický a psychický stav
 nedostatečné životní prostředí
U těchto polohovacích křesel lze použít pouze příslušenství INNOV’SA.
Polohovací křeslo je určeno pro lidi, kteří ztratili svalovou sílu, a proto je při jejich používání nutné být
obzvláště ostražití.
Je bezpodmínečně nutné zvolit model, který je nejvíce přizpůsoben velikosti těla pacienta.
Před použitím polohovacího křesla zkontrolujte správnou funkci zvedáků a brzd a ujistěte se, že je postroj
připevněn.
Pokud je pacient posazen nebo zvednut z křesla, je bezpodmínečně nutné zabrzdit brzdy, svisle sklopit
opěrku nohou a seřídit desky na zemi, aby nedocházelo k naklánění dopředu.
Jakmile je pacient usazen v křesle, je nutné zapnout si postroj na tělo a seřídit jej těsně k tělu, aby pacient
neklouzal pod postroj. Jakmile je postroj nastaven, musí být polohovací křeslo sklopeno dozadu, aby se
posuvný efekt ukončil.
Jakmile je pacient pohodlně usazen, musí být křeslo ustálený, brzdy aktivovány, na dokonale
vodorovném povrchu a po každém pohybu musí být brzdy znovu aktivovány.
A) PROSTŘEDÍ POUŽITÍ
Vaše polohovací křeslo se smí používat pouze na plochách, kde se všechna čtyři kola dotýkají země, s
dostatečným kontaktem se zemí, aby se kola mohla vyváženě pohybovat.
Doporučuje se předem trénovat s křeslem, pokud je používáno na nerovnostech (obrubník, svah, dlažební
kostky)
Polohovací křeslo není konstruováno jako lezecké zařízení nebo k přepravě horkých
nebo těžkých předmětů. Při použití na rohožky, koberce nebo volné podlahové krytiny
může dojít k poškození podlahy.
Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené absencí nebo nevhodnou
údržbou nebo nedodržením pokynů v této příručce.
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Polohovací křeslo se má používat při teplotě pod 40 ° a v suchém prostředí, aby se předešlo jakémukoli
riziku koroze. Pokud by byl v kontaktu s vlhkostí, po použití jej otřete do sucha. Dodržování pokynů k
použití a údržbě je základní podmínkou záruky.
B) NÁSTUP A VÝSTUP NA POLOHOVACÍ KŘESLO
Pokud nemůžete pokračovat v zabezpečeném přesunu, požádejte o pomoc.
1.Umístěte polohovací křeslo co nejblíže k místu (židli, gauči, posteli..) ze kterého se chcete přesunout.
2.Ujistěte se, že jsou brzdy aktivovány.
3. Uvolněte páčku stupačky tak, aby se deska dotýkala země.
4. Pokračujte v nasedání nebo vysedání z polohovacího křesla.

C) PŘEMÍSTĚNÍ POLOHOVACÍHO KŘESLA
Nejlepším způsobem, jak pohybovat polohovacím křeslem, je otočit ho. Pokud tomu tak není, musí být
rám pevně uchopen zepředu i zezadu. Nezvedejte křeslo držením loketních opěrek nebo stupaček. K
přepravě jsou zapotřebí alespoň dvě osoby.
Při přepravě musí být dodrženy pokyny:
Přeprava pacienta sedícího na polohovacím křesle je absolutně zakázána.
Umístěte základnu sedadla vodorovně odjištěním příslušné páky a demontujte opěrku nohou.
Křeslo nyní mohou přepravovat nejméně 2 osoby.
Nikdy nezvedejte křeslo v rámu za kola, raději uchopte pevné části umístěné v přední a zadní části
základny sedadla nebo na straně pod loketními opěrkami. Přenášení křesla na schodišti / na
schodech musí být vždy prováděno dvěma osobami.
Naklánění je během přepravy zakázáno. Během přepravy by pod křeslem neměl zůstat nikdo a
žádné předměty. Může to způsobit zranění nebo poškození.

D) ŘÍZENÍ POLOHOVACÍHO KŘESLA OBSLUHOU




Nebezpečí popálení, buďte opatrní, když se pohybujete v horkém nebo chladném prostředí
(sluneční světlo, extrémní chlad, sauny atd.)
Pokud v takových prostředích zůstane určitý čas, komponenty mohou odrážet jeho teplotu.
Obsluha musí uvést křeslo do pohybu pomocí tažné tyče

E) OVLÁDÁNÍ KŘESLA V POHYBU
Obsluha musí regulovat rychlost a pohybovat se po svahu co nejpomaleji.
Vezměte v úvahu kapacitu obsluhy - pokud není dostatečně silný, aby ovládal polohovací křeslo,
zatáhněte brzdy.
Pokud je křeslo vybaveno bezpečnostním pásem, použijte ho
Nepokoušejte se přejíždět ostré, prudké povrchy
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F) ŽIVOTNOST
Očekávaná životnost tohoto produktu je pět let při každodenním používání a v souladu s bezpečnostními
pokyny, pravidelnou údržbou a vhodným používáním, jak je uvedeno v této uživatelské příručce.
Skutečná životnost závisí na frekvenci a intenzitě používání.

3. POPIS VÝROBKU
A) OPĚRKA HLAVY
 Opěrka hlavy je odnímatelná a výškově nastavitelná

B) POPRUHY
 Břišní pás
 4bodový postroj
Břišní pás
Invalidní vozík je vybaven břišním pásem s nastavitelnými a odnímatelnými popruhy. Použití
břišního pásu zajišťuje lepší polohu v případě svalových slabostí vedoucích ke špatnému držení těla a
nabízí další zabezpečení proti rizikům pádu.
Instalace břišního pásu na polohovací křeslo:
- Umístěte a připněte břišní pás tak, aby spodní část zad pacienta byla plně opřená o opěradlo
sedadla. Podle toho utáhněte, abyste zabránili sklouznutí uživatele pod pás.
Břišní pás musí být zapnutý. Je nutná úprava třetí stranou a její ostražitost. Je-li břišní pás
odnímatelný, je důležité při každém použití zkontrolovat, zda je správně ukotven k upevnění.
4bodový postroj
Za žádných okolností nelze popruhy považovat za zadržovací zařízení, a proto musí poutka na popruh
vždy zůstat přístupná uživateli pro účely zamykání a odemykání. Použití břišního pásu zajišťuje lepší
polohu v případě svalových slabostí vedoucích ke špatnému držení těla a nabízí další zabezpečení
proti rizikům pádu.

Postroj musí být připevněn. Je nutná úprava třetí stranou a její ostražitost. Břišní pás je
odnímatelný, proto je důležité při každém použití zkontrolovat, zda je správně nainstalován.

C) POSUVNÁ LIŠTA
obrázek 1

Posuvná tyč umístěná za opěradlem
umožňuje řídit polohovací křesla:

obrázek 1 bis

- MONTMARTRE, ELYSEE e, ELYSEE,
PREMIUM (obrázek 1).
- ESSENTIEL, ESSENTIEL e
(obrázek 1 bis)

(A)
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(B)

D) POLOHOVÁNÍ

Modely MONTMARTRE, ELYSEE a ESSENTIEL


Ovládání pomocí ovladače

Ležící úpravy
Chcete-li sklopit sedadlo, aktivujte rukojeť umístěnou na tlačné tyči za sedadlem opěradla
(obrázek 1(A), obrázek 1bis (B)).
Tento manévr musí být proveden výhradně ošetřovatelem
Model PREMIUM

Model ELYSEE

Ležící úpravy
Chcete-li sklopit sedadlo, použijte dálkový
ovladač (obrázek 2)

e - ESSENTIEL e

Ležící úpravy
Chcete-li sklopit sedadlo ELYSEE, použijte
dálkový ovladač (obrázek 3)
Chcete-li sklopit sedadlo ESSENTIEL e,
použijte dálkový ovladač (obrázek 3b)

obrázek 2



Dvě první tlačítka umožňují aktivovat
elektrickou funkci AUTONOMY (vpřed /
vzad) pro samočinné naklápění.

obrázek 3

obrázek 3b

BÍLÉ tlačítko: vpřed
ZELENÉ tlačítko: vzad




MODRÉ tlačítko aktivuje program REST,
aby automaticky upravil sklon vašeho
sedadla, aby se vyhladilo napětí a snížilo
riziko prodlouženého stlačení (jemné
kolísání - 35min.)
ŽLUTÉ
tlačítko
aktivuje
funkci
vibračního bederního polštáře MASÁŽ
(cyklus 5 min)



Dvě první tlačítka umožňují aktivovat
elektrickou funkci AUTONOMY (vpřed /
vzad) pro samočinné naklápění.
BÍLÉ tlačítko: vpřed
ZELENÉ tlačítko: vzad
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E) SEDÁK VISCO CLASSE II
Váš sedák je vyroben z viskoelastické (paměťové) pěny s vysokou hustotou.
F) POTAH (Essentiel / Essentiel e)
Potah na sedadlo je odnímatelný a lze ho prát v pračce na 30 ° C.
Doporučujeme vám potah vložit do pracího vaku, abyste chránili jeho původní
vzhled.
Chcete-li objevit výukový program montáže, naskenujte tento QRCODE.
G) PŘEDNÍ A ZADNÍ KOLA
Modely MONTMARTRE – PREMIUM – ESSNTIEL – ESSENTIEL e

(A)

4 kola o průměru 125 mm (obrázek 4).
 Před použitím vždy zkontrolujte, že vaše kola nejsou znečištěná
 Před použitím vždy zkontrolujte, zda nejsou opotřebené pneumatiky. V
případě potřeby je vyměnte.
Při překonávání překážky NESMÍ být její výška vyšší než poloměr kola.
Pokud je překážka vyšší než poloměr kola, musí se křeslo zvednout.

obrázek 4

Brzdy (obrázek 4)
 Zatlačte brzdy nohou a zatáhněte brzdy (A)
 Chcete-li brzdy uvolnit, zvedněte nohu (A)




Tyto brzdy nesmí být použity na zpomalení křesla
Při pohybu zkontrolujte, zda brzdy nejsou v kontaktu s koly

Modely ELYSEE a ELYSEE



e

Přední kola o šířce pneumatiky o200 mm.
Zadní kola se šířkou pneumatiky o 300 mm.

Před použitím křesla vždy zkontrolujte, zda vaše kola nejsou znečištěná.
Před použitím křesla zkontrolujte, zda nejsou opotřebené pneumatiky. V
případě potřeby je vyměňte
Při překonávání překážky NESMÍ být její výška vyšší než poloměr kola.
Pokud je překážka vyšší než poloměr kola, musí se křeslo zvednout.
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Brzdy (obrázek 5)
 Zatlačte brzdy nohou a zatáhněte brzdy (A)
 Uvolněte brzdy stisknutím nohy (B)



(A)

Tyto brzdy nesmí být použity pro zpomalení křesla.
Při pohybu zkontrolujte, zda brzdy nejsou v kontaktu s koly.

H) OPĚRKA NOHOU

(B)
obrázek 5

Úhel opěrky nohou je nastavitelný
Modely ELYSEE a MONTMARTRE
Nastavení opěrky nohou


Opěrka nohou je zvednutá díky 6polohovému hřebenu a pastorku, odděleně od sklopení.



Nastavení opěrky nohou musí být provedeno obsluhou.

Modely PREMIUM - ELYSEE

e - ESSENTIEL - ESSENTIEL e

Nastavení opěrky nohou
Úhlové nastavení opěrky nohou souvisí s polohováním sedadla a provádí se pomocí dálkového
ovládání u elektrických modelů a pomocí tlačné tyče na ESSENTIEL. Musí to provést obsluha.
I) PODNOŽKY (obrázek 6a a 6b)
Stupačka je sklopná, odnímatelná a výškově nastavitelná.

Jak nastavit opěrku nohou na modelech
ELYSEE – MONTMARTRE

Jak nastavit opěrku
nohou na modelu
PREMIUM
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Nastavení opěrky nohou


Odšroubujte seřizovač (C), abyste mohli výškově nastavit opěrku nohou (obrázek 6a a
6b).



Odepněte seřizovač (D), abyste skryli opěrku nohou pod sedadlem (obrázek a a b)

Nastavení opěrky nohou u modelů ESSENTIEL – ESSENTIEL

e

(D)

obrázek 6b bis

obrázek 6a bis

Nastavení opěrky nohou



Uvolněte tlačítko (D) a sejměte nebo upravte výšku opěrky nohou (obrázek 6a bis)



2 možné pozice (obrázek 6b bis) a (obrázek 6a bis)







Před uvedením křesla do vzpřímené polohy vždy zkontrolujte, zda pod opěrkou noh nic
neleží, aby nedošlo k přimáčknutí.
Vždy zkontrolujte, zda jsou desky stupaček rovně na podlaze.
NEVSTAVTE se a nezatěžujte desky stupaček, pokud nejsou drženy rovně na podlaze.
Před usazením nebo vyjmutím z křesla vždy zkontrolujte, zda jsou desky na podlaze
rovně.
Opěrka nohou je bezpečnostní komponent a nesmí být odstraněn.
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J) STRANOVĚ ODKLOPNÝ STOLEK

Modely ELYSEE, ELYSEE

e a MONTMARTRE

Vertikálně odklopný stolek (obrázek 7)



Vložte seřizovač do místa tomu určenému.
Utáhněte seřizovač.

Model PREMIUM - ESSENTIEL – ESSENTIEL e

Obrázek 7

Boční stolek (obrázek 8)
 Vložte držák zásobníku do otvorů k tomu určených ve sloupku.

Obrázek 8

K) PODPORA TĚLA (obrázek 9)





Připevněte boční tyč k tlačné tyči.
Vložte podpěru těla do trubice k tomu určené.
Utáhněte seřizovač

Pro model ESSENTIEL – ESSENTIEL e

Obrázek 9



Umístěte dodávaný papír A (přední strana) do vodorovného kontaktu se spodní částí tlačného
pruhu (B) a svisle s (C). (obrázek 9 bis A)



Kryt vyřízněte nebo vyvrtejte frézou do kříže vpravo nahoře nebo špičkou nůžek (obrázek 9bis
A)



Vložte papír A (zadní strana) a proveďte to znovu na stejném místě, kde jste právě vrtali.



Připevněte boční lištu na 2 dodané otvory a utáhněte dodané malé kolečko (D) (obrázek 9 bis
B)



Nasaďte boční podpěru na dodanou trubku a utáhněte dodané kolo (E) (obrázek 9 bis C)
obrázek 9 bis A

obrázek 9 bis B

obrázek 9 bis

(B)

(D)

Dodaný papír A

(E)
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L) HMOTNOST UŽIVATELE

Maximální hmotnost uživatele uvedená výrobcem by neměla přesáhnout 130 kg

M) UMÍSTĚNÍ IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU
Identifikační štítek je umístěn v zadní části polohovacího křesla (obrázek 10)
obrázek 10

4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Identifikační číslo najdete na identifikačním štítku umístěném vzadu na příčném nosníku
Maximální hmotnost uživatele

130 kg

Hloubka sedadla PREMIUM – ELYSEE –
ELYSEE e MONTMARTRE

460 mm – 480 mm – 500 mm

Hloubka sedadla ESSENTIEL – ESSENTIEL e

470 mm – 480 mm – 490 mm

Šířka sedadla PREMIUM – ELYSEE –

300 mm, 360 mm, 420 mm, 480 mm et 540 mm

MONTMARTRE
Šířka sedadla ESSENTIEL – ESSENTIEL e

380 mm, 440 mm, 500 mm, 560 mm, 650 mm

Přední/zadní kola u modelů ELYSEE a ELYSEE e

2 přední kola o šířce pneumatiky 200 mm
2 zadní kola o šířce pneumatiky 300 mm

Přední/zadní kola u modelů PREMIUM MONTMARTRE - ESSENTIEL – ESSENTIEL e

4 kola s brzdami, průměr 125 mm

Brzdy

Aktivace nohou

Opěrka nohou

Nastavitelné v úhlu

Podnožky

Nastavitelné a odnímatelné

Potahy

PVC/PU: Cocoa, Ebony, Raspberry pink v souladu s
normami 2021-2 protokol o zkoušce č.367160735
Polyester: Choco Ed, Black Ed a vzory
V souladu s normami 1021-2 – protokol o zkoušce
č.1802686.01
Strakatá látka: Brown & Grey – protokol o zkoušce
č.18.03363.01

Prošívané polstrování

Silikonové duté vlákno

Rám

Nerezová ocel

Barva rámu

Černá

Hmotnost polohovacího křesla

Od 33 do 50 kg v závislosti na velikosti

Celková délka

1000 až 1100 mm v závislosti na velikosti

Délka v náklonu

1450 až 1570 mm v závislosti na velikosti
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Šířka

650 až 770 mm v závisloti na velikosti

Celková výška

1250 mm

Výška od podlahy po loketní opěrku

650 mm

Výška od podlahy k základně sedadla

450 mm

Sklon

30°

Údaje o výkonu podle modelů
Celková délka s opěrkami nohou
Celková šířka
Délka složeného křesla
Šířka složeného křesla
Výška složeného vozíku
Celková hmotnost polohovacího křesla
Hmotnost nejtěžší části
Úhel základny sedadla
Skutečná hloubka základny sedadla
Skutečná šířka základny sedadla
Výška základny sedadla na náběžné hraně
Úhel zadního sedadla
Výška zadního sedadla
Vzdálenost mezi stupačkami a základnou sedadla
Úhel nohou při sedu
Vzdálenost mezi područkami a sedákem
Vzdálenost mezi područkami vpředu a vzadu
Průměr madla
Horizontální umístění nápravy
Poloměr otáčení

Jednotky

Min.

Max.

mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
stupeň
mm
mm
mm
stupeň
mm
mm
stupeň
mm
mm
mm
mm

900
640
710
640
1320
28
12
0
460
320
450
95
870
450
20
170
400
20
125

1350
760
900
760
1320
43
22
30
500
560
450
95
870
450
90
170
400
20
140

mm

355

900
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5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Očekávaná životnost polohovacího křesla závisí na použití, skladování, pravidelné údržbě a čištění.
A) PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
Abyste udrželi polohovací křeslo INNOV’SA v dobrém stavu, musíte provést pravidelnou
údržbu následovně:





Utahujte šrouby, rukojeti, nastavovací tlačítka.
Kontrolujte brzdy.
Zkontrolujte sedadlo (čistotu, praskliny, poškození konstrukčních dílů atd.) A vyčistěte jej. V
případě potřeby povlak vyměňte.
Čistěte kola. V případě potřeby kola vyměňte.

B) ČIŠTĚNÍ
Očistěte plastové části polohovacího křesla vhodným čisticím prostředkem. Pečlivě si přečtěte
konkrétní informace o vašem čisticím produktu. Používejte výhradně houbu nebo měkký kartáč.
Plastové díly jsou například brzdy, opěrka nohou atd.

C) RECYKLACE
Likvidace a recyklace musí být prováděny v souladu s platnými pravidly a zákony platnými v
každé zemi.
Všechny elektrické součásti musí být odstraněny a recyklovány jako elektrické součásti.
Plastové části musí být odevzdány ve spalovnách odpadu nebo recyklovány. S ocelovými
částmi a koly je třeba zacházet jako s kovovým odpadem.

6. ZÁRUKA
Záruční podmínky
Záruka polohovacího křesla se vztahuje na všechny konstrukční vady vzniklé v důsledku selhání
materiálu nebo výroby po dobu 2 let počínaje dnem dodání. Datum nákupu musí být napsáno na
certifikátu obsaženém v této příručce.
V rámci této záruky zahrnujeme pouze bezplatnou opravu nebo výměnu dílů, u nichž bylo uznáno, že
jsou vadné, po schválení společností INNOV’SA. Tímto zdůrazňujeme, že opravy nebo výměny dílů
budou prováděny pouze s novými náhradními díly po posouzení společnosti INNOV’SA.
Odmítáme jakoukoli odpovědnost nebo odpovědnost za jakékoli škody způsobené nepřiměřenou,
nesprávnou nebo nevyhovující montáží nebo opravami, neopatrností a opotřebením, jakož i úpravami
součástí nebo prvků prováděnými uživatelem nebo třetí stranou. V těchto případech nelze uplatnit
odpovědnost našeho výrobce.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení povlaků, kol, trubek (pryže) atd. Škody způsobené silou
nebo nesprávným použitím nejsou kryty. Na škody vzniklé v důsledku používání uživateli s hmotností
nad maximální povolenou hmotností každého z našich modelů se záruka nevztahuje. Záruka je platná
pouze při přísném dodržování pokynů pro údržbu.
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ZÁRUČNÍ OSVĚDČENÍ
Příjmení:
Jméno:

Adresa:
PSČ:
Město:
Datum nákupu:
Pro uplatnění záruky musí být jasně uvedeno datum nákupu.

Model:
Výrobní číslo:

Razítko distributora:

Tato křesla jsou zdravotnické prostředky vyrobené v souladu se směrnicí:
93/42/CEE : 2007
Děkujeme za respektování životního prostředí. Tento výrobek a jeho obaly podléhají selektivnímu třídění
odpadu. Produkt a obaly na konci životního cyklu by měly být recyklovány v autorizovaném sběrném
zařízení. Využití odpadu přispěje k ochraně životního prostředí.
Abychom mohli neustále zlepšovat kvalitu našich služeb, předejte nám prosím své poznámky týkající se
kvality, funkčnosti nebo používání našich produktů, které vyvíjíme.

POZNÁMKY
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