Vedlikehold – Sikkerhet

For å opprettholde funksjon og sikkerhet bør du regelmessig sørge for at nedenstående gjøres:
• Bruk en myk og fuktig klut for å fjerne støv og smuss. Bruk såpevann for å fjerne
vanskelig smuss. Tørk med en myk klut. Følg hygienespesialistens anbefalinger
for desinfisering i sykehusmiljø.
• Kontroller at skruer muttere er ordentlig dratt til.
• Dersom ikke ditt gåstativ fungerer ordentlig - ta øyeblikkelig kontakt med din leverandør.
• Produktets forventede levetid er 5 år

P409 ASTERIA

Defekt gåstativ må ikke brukes. Utfør ingen inngrep selv!
MERK! Benyttes bare som gåhjelpemiddel. Brukerens maksvekt: P409 135 kg.
For inngrep på gåstativet (tilpasninger, mangelfulle reparasjoner etc.), utenfor
INVACAREs kontroll fraskrives ansvar.
Anvisning for destruksjon av produkt og pakning:
Når produktet er forbrukt, skal dette med tilbehør og innpakningsmateriell sorteres
på riktig måte.

2

6

7

På etiketten på P409 finnes all
viktig teknisk informasjon.
XXXXX - XX - XX

XXXXXX - XXXXXX
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77-95 cm
67 cm
Produsent:
INVACARE DOLOMITE AB, Växjövägen 303, SE-343 75 Diö, SWEDEN
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 98, www.dolomite.biz
Salgsselskaper:
Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad, N-0603 Oslo
TEL (47) (0)22 57 95 00, FAX(47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com, island@invacare.com

BRUKSANVISNING

Les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk.
Gåstativet er tilpasset både innen- og utendørsbruk.

BEREGNET BRUK

Gåstativet er bare beregnet til bruk som gåhjelpemiddel,
all annen bruk kan medføre fare for skader.

NB!

Innholdet i denne bruksanvisningen skal kommuniseres til brukeren før gåstolen
levereres.
Foreskriveren av hjelpemiddelet må sørge for at brukeren har tilstrekkelig intellektuelle og fysiske evner til å bruke gåstolen.

NO BRUKSANVISNING

1

Artikkelnummer
Produktnavn
Lotnummer
Produksjonsdato
Maks brukervekt
MERK! Se bruksanvisning.
Beregnet for inn- og utendørs bruk.
Maks bredde på gåstativet.
Produsentens navn.

1516319-2 100315
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P409 ASTERIA

P409 ASTERIA

SIKKERHET

- Kontroller at gåstativet som du har
fått er i god stand før du bruker det
- Gåstativet skal være helt utfelt
og låst når du går med det.
MERK! Benyttes bare som 		
gåhjelpemiddel.
- NB! Sitt ikke på tverrstangen
- NB! Ikke bruk tverrstangen som
støtte
- Vis forsiktighet når du går på hel		
lende underlag.
- Ikke gå opp eller ned i trapper
med gåstativet.
- Ikke bruk gåstativet i rulletrapper.
- Ikke overskrid den maksimale
brukervekten som oppgis på
gåstativets etikett.
- Deler som er utslitt, skadet eller 		
mangler må øyeblikkelig byttes ut
av en kvalifisert reparatør.
- Ikke oppbevar eller etterlat gåstativet
utendørs.
-	Kontroller med jevne mellomrom
gåstativets stabilitet og ved behov, at
skruer og muttere er dratt til,
samt at doppskorna er i god stand.
- Vis stor forsiktighet når gåstativet 		
brukes på våte eller glatte underlag.

REGULERING AV
GÅRAMENS HØYDE

Trykk den fjærende låsetappen helt til
benet frigjøres. Juster benet til ønsket
lengde og kontroller at låsetappen stikker ut fra røret. Alle ben skal ha samme
lengde.
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FØR BRUK

Før gåstativet brukes første gang skal
all emballasje fjernes.

UTFELLING

Fell ut sidearmene helt til du hører en
tydelig klikkelyd. Kontroller at sidearmene ikke kan folde inn før gåstativet
brukes.
Sitt ikke på tverrstangen på grund av tippe
risikoen!

NB!

Frigjør låseknappen kun hvis du
har tenkt å slå sammen gåstolen

SAMMENFELLING

Trykk låseknappen midt på det øvre tverrstaget og fell inn i sidearmene.
MERK! Vær forsiktig så du ikke
klemmer deg mellom stativdelene.
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