ZVEDACÍ SEDÁK
Bezpečnostní opatření
Unikátní patentovaný design zvedacího sedáku
pro vysokou bezpečnost. Tento zvedací sedák je
vyroben tak, aby zaručoval co nejvyšší bezpečnost,
tady jsou opatření, které musíte dodržet:
1. Ujistěte se, zda se při vstávání máte čeho držet
Tento zvedací sedák je určen pro použití na křeslech
nebo židlích s područkami, což zaručuje stabilní sezení.
Použití na měkkých židlích, pohovkách nebo gauči je
obvykle O.K. Zvedák nedoporučujeme používat na
vozíkách, automobilech a kancelářských židlích bez
možnosti uzamčení koleček
2. Vždy se ujistěte, že zvedák před použitím nemůže
sklouznout na zem. V případě pochybností opřete židli
o zeď nebo jinou pevnou plochu.
3. Při ohýbání nebo zvedání nějakého předmětu nedávejte
žádnou váhu na nohy, jinak se zvedák začně aktivovat.

Stlačte ohybem
čalouněného sedáku.

Nastavení hmotnosti
1.Postavte zvedák na opačnou stranu od rukojetí.
2. Odlepte suché zipy okolo rukojeti k otevření zvedáku.
3. Stlačte čalouněné části plochy sedadla tak, aby se sedák
prohnul směrem ven a tím bude stlačen i píst. ( Zvedák
je vyroben tak, že to stlačení může být provedeno tisíckrát
a zvedák nebude nijak poničen.)
4. Vyberte nastavení váhy. Píst umístěte mezi dvě drážky pro
správné nastavení váhy. Ujistěte se, zda je píst bezpečně
umístěn ve středu. Způsob sezení na zvedáku si každý
uživatel zvolí sám dle jeho preferencí.

Vyberte vhodnou pozici pro
uživatele a píst umístěte mezi
zarážky.

Posazení na zvedák
Pokud jste nastavili váhu, umístěte zvedák na židli, posaďte se na rovnou část nahoru zvedáku
Zvedák s vámi bude pomalu a jemně klesat na vaší židli. ( Pokus s vámi nebude zvedák klesat
nastavte váhu na nižší)

Vstávání se zvedákem
Pokud jste připraveni na vstávání , pomalu začněte vstávat jako to děláte normálně, při naklonění
dopředu s pomocí vašich rukou a nohou. Zvedák se vám přizpůsobí a pomalu a jemně vám
pomůže vstát.

Vyměnitelné potahy
Zvedák je dodáván s pratelným,
nepromokavým černým potahem.
Nasazení potahu:
1.Po nastavení váhy na zvedáku,
ho položte na stůl s otevřeným
koncem směrem od vás.
2. Nyní můžete natáhnout potah
na zvedák.
Všimněte si,že zadní díl potahu je širší než přední, doporučujeme na potahu nechat cedulku, tak
abyste věděli, kde je přední a zadní díl.

Umístění na židli
Obvykle, zvedák by měl přesahovat přes židli jako je na
obrázku. Na židlích, které jsou velmi měkké nebo hluboké
raději umístěte zvedák dozadu. Při používání zvedáku mějte
vždy obě ruce na opěrkách židle nebo na jiné vhodné podpoře.

Péče o váš zvedák
Plocha vašeho zvedáku je potažena speciální nehořlavým a vodě odolným potahem.
Povrch polštáře můžete omýt houbičkou namočenou v saponátu nebo jiném čistícím
prostředku. ( Nikdy nenamáčejte celý zvedák ve vodě.)
Odnímatelný, vodě odolný potah můžete prát v pračce a sušit vzduchem.

Složení pro transport

Píst složte níže na spodek zvedáku.

Zvedák složte a upevněte suchým zipem,
který je umístěn na držáku rukojeti.
Záruka dle zákona
Prosím berte na vědomí, že pokud se pokusíte zvedák si sami opravit, záruka se v tomto
případě stává neplatná.
Váš dodavatel pro ČR:

SIVAK medical technology s. r. o.
Jana Masaryka 1713
500 12 Hradec Králové

tel.: 495 220 684, fax.: 495 221 327
www.sivak.cz
Střediska:
Nádražní 82, 701 00 Ostrava
ÚSP Hrabyně, 747 67
Na Topolce 1, 140 00 Praha

tel.: 596 115 329
tel.: 553 775 002
tel.: 261 211 788

