Návod k použití
POLE 1100 – rozpěrné madlo
POZNÁMKA: rozpěrné madlo POLE je určeno pro výšku stropu 2,10 – 3 m.

obr. 1

Ještě předtím, než začnete s montáží, změřte si pečlivě výšku stropu tam, kde chcete mít
madlo umístěno.
1. Vyjměte všechny díly z obalu a položte je na rovný povrch, jak je znázorněno na obr. 1.
2. Pokud je váš strop 2.10 m vysoký, nepoužívejte nástavec (č. 2). Upevněte vrchní
nástavec (č. 1) přímo na nástavec (č. 3), ve kterém otvory č. 1 a č. 3 nasadíme na sebe a
šroub (č. 6) zasuneme. Po zasunutí šroubu vložte závlačku (č. 7) skrz otvor ve šroubu a
ohněte konec závlačky tak jak je znázorněno na obr. 2.
3. Pokud je výška vašeho stropu 2,40 až 3,00 m, připojte vrchní nástavec (č.1) na nástavec
(č.2), ve kterém nastavte otvory tak, abyste protáhli šroub. Poté zajistěte závlačkou, jak je
znázorněno na obr. č. 2.
4. Jak je znázorněno na obr. 1, nástavec (č.2) má dva otvory, které jsou označeny "A" popř.
"B". Otvor „A“ je určen pro výšku stropu od 2,40 m. Otvor „B“ je určen pro výšku stropu od
2,70 do 3,00 m.
5. Upevněte prodlužující nástavec (č.2) na nástavec (č.3), ve kterém se otvory označené
„A“ nebo „B“ nástavce (č.2) nasadí na odpovídající otvory nástavce (č.3). Poté zajistěte dle
popisu v článku 2.
6. Nasaďte nástavec (č.5) na nástavec (č.4), jak je znázorněno na obr.č.1, ve kterém zářez
nástavce (č.4) nasadíte na vnitřní čep nástavce (č.5) tak, aby se zabránilo protáčení
nástavce (č.5) a (č.4) (viz. obr. 3)
7. Zasuňte závit nástavce (č.3) do nástavce (č.4) a umístěte rozpěrné madlo „Pole“ na
požadované místo tak, aby se nástavec (č.5) nacházel na zemi a nástavec (č.1) na stropu.
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda se distanční podložka (č.11) z umělé hmoty nachází mezi
regulační maticí (č.8) a podložkou (č.9) jak je znázorněno na obr. č. 1 dříve, než spojíte
nástavce (č.3 a č.4)
Pro zajištění rozpěrného madla mezi podlahou a stropem otáčejte regulační maticí (č.8)
pomocí klíče (obsah balení) ve směru hodinových ručiček. Utáhněte řádně regulační
matici, aby bylo madlo pevně uchyceno.
POZNÁMKA: V případě, že není madlo pevně uchyceno, uvolněte regulační matici (č.8)
a ujistěte se, zda je madlo umístěno přesně kolmo mezi podlahou a stropem. Poté matici
znovu utáhněte. Pokud je nutné další zajištění, je možné navrtat 2 dřevěné šrouby (č.10)
do stropu jak je znázorněno na obr. č. 4. Další dva šrouby mohou být namontovány skrz
nástavec (č.5) do podlahy.
Otočné držadlo nevykazuje žádná bezpečnostní rizika. Díky blokovacímu kolíčku lze
držadlo nastavit do 8 možných pozic. Zatáhněte za kolíček umístěný pod držadlem a poté
držadlem otočte do požadované pozice. Kolíček pusťte.

POZOR: Přečtěte si následující upozornění dříve, než začnete výrobek používat!

Bezpečnostní upozornění:
1. Pravidelně madlo kontrolujte na jeho pevnost.
Ujistěte se, aby bylo madlo instalováno k zemi v úhlu přesně 90°. Všechny gumové podložky musí být v kontaktu
s podlahou a stropem.
Pro osoby, které vyžadují zvláštní péči, by mělo být madlo řádně bezpečnostně zajištěno. Jedná se převážně o osoby
mentálně postižené, osoby pod vlivem léků, vysoké osoby či osoby s nadváhou, atd.
Při otáčení držadlem se vždy ujistěte, aby došlo k zacvaknutí madla do bezpečné polohy.
2. Trpíte-li vážnou chorobou či poraněním nebo berete-li léky, které mohou způsobit ztrátu rovnováhy, poraďte se prosím
nejprve se svým lékařem, ještě předtím než začnete madlo používat! Neuvážené užívání může vést k poranění osoby.
3. Výrobek není určen k tomu, aby se osoba o madlo opírala celou svou vahou. Tento produkt slouží pouze jako pomůcka
pro vstávání či sedání.
4. Veškeré pokyny uvedené v této příručce musí být plněny, aby byla zaručena pevnost a správné uchycení madla. Špatné
používání tohoto výrobku může vést k poranění užívající osoby či jiným škodám.
5. Dávejte pozor, aby si s tímto výrobkem nehrály děti nebo se na madlo nevěšely.
6. Výrobce ani distributor nenesou jakoukoli zodpovědnost za vzniklé škody či vzniklá zranění z důvodu nesprávného
používání či špatné instalace produktu.

Prosím, ještě předtím, než začnete výrobek používat, pečlivě si přečtěte bezpečnostní upozornění a pokyny uvedené
v návodu k použití!
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