INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
TRÓJNÓG RF-300
Nr katalogowy.:
Max. bezpieczne obciążenie:
Regulacja wysokości:
Waga:

RF-300
127 kg
762 mm – 1016 mm
1,15 kg

UWAGA!
Przed rozpoczęciem korzystania z trójnogu, należy uważnie zapoznać się
z poniższymi instrukcjami.
PRZEZNACZENIE
Trójnóg przeznaczony jest do poruszania się, asekuracji podczas chodzenia, do
podparcia, utrzymania równowagi i przenoszenia ciężaru ciała w przypadkach
schorzeń urazowo – ortopedycznych kończyn dolnych. Trójnóg posiada trzy punkty
podparcia co zapewnia użytkownikowi większą stabilność podczas chodzenia.
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:
1. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.
2. Podczas korzystania z trójnogu zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich
potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra
podłoga itp.
3. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może
spowodować nieodpowiednie przystosowanie trójnogu w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
UWAGA!
Poniższe zalecenie to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub
rehabilitantem.
Wysokość trójnogu powinna być tak dopasowana do użytkownika, aby mógł on zachować wyprostowaną
postawę z lekko zgiętą kończyna górną w stawie łokciowym. Wówczas ciężar ciała podczas chodzenia
częściowo jest przenoszony na trójnóg.
MATERIAŁ

PRODUCENT:
REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03 – 310 Warszawa, POLAND
tel.: +48 22 594 03 00
fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

•
•
•
•

rurka górna wykonana z aluminium
podstawa wykonana ze wysokogatunkowej stali
rękojeść i obejma wykonana z tworzywa sztucznego
gumowe nasadki wzmocnione metalem adaptują się idealnie do wszystkich powierzchni

KOLOR:
•
rurka górna - aluminiowa polerowana
•
dolna podstawa - stal polerowana
•
rękojeść i nasadki - szare

REGULACJA WYSOKOŚCI

KARTA GWARANCYJNA
TRÓJNÓG RF-300

Aby wyregulować trójnóg na pożądaną wysokość należy:
•
•
•

wcisnąć przycisk zwalniający (rys. 1) i lekko przekręcić podstawę
ustawić pożądaną wysokość
obrócić podstawę tak aby przycisk zablokował się w otworach

Model:

Numer seryjny:

Data
sprzedaży:

Podpis i pieczątka
sprzedawcy:

Należy dokładnie sprawdzić czy przycisk jest zablokowany w otworach.
WARUNKI GWARANCJI
1.

Firma Reha Fund zapewnia Nabywcę, że przedmiot sprzedaży na który jest wydana niniejsza karta
gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz dobrej jakości.
2. Sprzęt objęty jest 18-miesięcznym okresem gwarancji.
3. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte bezpłatnie przez producenta, pod warunkiem, że sprzęt był
wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
4. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty
przyjęcia sprzętu do Punktu Serwisowego. W przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy termin
naprawy może ulec wydłużeniu o czym Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.
5. Gwarancją nie są objęte:
•
czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją sprzętu opisane w instrukcji
użytkowania
•
części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania np. elementy gumowe, szyny
sprężyny itp.
•
mechaniczne i termiczne uszkodzenia sprzętu np. urwania, stłuczenia, wygięcia, zarysowania
itp.
•
wady powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, dokonywanie
samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
6. Przed oddaniem sprzętu do Punktu Serwisowego należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania,
tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
7. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, wyłącznie w przypadku,
gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.
8. Sprzęt jest przeznaczony do użytku prywatnego. Nie należy go wykorzystywać w siłowniach i klubach
kulturystycznych.
9. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, Nabywca będzie obciążony kosztami dojazdu.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

CZYSZCZENIE
•
•

części z tworzywa należy czyścić tylko ciepłą wodą z dodatkiem mydła
części metalowe należy czyścić suchą szmatką

UWAGA!
Do czyszczenia trójnogu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających.
KONSERWACJA
•
Zaleca się regularną kontrolę trójnogu, aby upewnić się czy:
- nie pojawiły się pęknięcia lub załamania
- przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość
- otwory w rurce nie są powiększone lub wydłużone
- nie ma luzów na rękojeści
- dolne nasadki nie uległy zużyciu – jeżeli tak, należy je wymienić
UWAGA!
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przydatności trójnogu do użycia skontaktuj się z
serwisem producenta.

PRZEGLĄD/NAPRAWA (wypełnia serwis)
Lp.
1.

2.

3.

Data zgłoszenia

Nr zlecenia

Opis wady/ Zakres naprawy

Data wykonania Pieczęć i Podpis
naprawy
Serwisu

