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Informace, se kterými se prosím seznamte před použitím výrobku/ Jak zdravotnická pomůcka funguje  

1. Před použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k použití. 

2. Výrobek používejte pouze k určenému účelu. 

3. Výrobek může používat pouze personál, který je obeznámen s jeho fungováním. 

4. Údržbu, stejně jako bezpečnostní a technické kontroly, může provádět pouze autorizovaný servis nebo 
jiná odborná firma pověřená společností Koval. 

5. Montáž, revize nebo opravy může provádět pouze autorizovaný servis nebo jiná odborná firma pověřená 
společností Koval. 

6. Pokud technické úpravy, včetně vylepšení nebo revizí výrobků, neprovádí společnost Koval nebo jiná 
odborná servisní společnost pověřená společností Koval, považuje se záruka na tyto revize, jakož i na 
výrobky, na kterých byly tyto revize provedeny, za zrušenou 

Preventivní opatření  

Pečlivě si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze k určenému účelu. 

Vždy se řiďte pokyny označenými nadpisem "VAROVÁNÍ". 

Zamýšlené použití  

Toto zařízení je určeno k tomu, aby pacientovi s postižením chůze (neurogenního, svalového nebo 
ortopedického charakteru) pomohlo obnovit ztracené pohybové funkce, tedy zvedání ze sedu do stoje 
a/nebo pohyb po zemi. Zařízení je určeno pro použití v interiérech. 

Předpisy a normy  

Vždy dbejte na dodržování platných norem nebo předpisů. 

Označení CE  

Označení CE odkazuje na směrnici 93/42/EHS pro léčivé přípravky a MDR 2017/745. 

Odpovědnost a záruka  

Výrobce výrobku odpovídá za bezpečnost a spolehlivost výrobku za předpokladu, že: 

A: se výrobek používá výhradně k určenému účelu. 

B: se provádějí pravidelně kontroly funkčnosti.   
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Škody způsobené při přepravě  

Po doručení zkontrolujte, zda nejsou výrobek a jeho obal poškozeny. Vždy se řiďte datem doručení: viditelná 
poškození je třeba nahlásit do 2 dnů po doručení a skryté vady do 7 dnů po doručení. 

Sériové číslo  

Sériové číslo je uvedeno na štítku výrobku, který se nachází na levé straně základny chodítka. 
 
Použití 
Používejte pouze ve vnitřních prostorách. 

Zobrazení produktu 

Obrázek 1: 
Zobrazení páčky pro nastavení výšky 
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Obrázek 2: 
Zobrazení chodítka s rukojeťmi 

 
Připojitelné páčky k rukojetím 

 

 
 
 
Šroub pro nastavení šířky  

Plynová pružina se vzpěrou 

Obrázek 3: 

Upevnění plynové pružiny ze spodní strany 

Kolečka 100 mm s brzdami 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavitelné rukojeti



5 

 
 Péče o vás je naším posláním  

 

 
TECHNICKÉ INFORMACE 
Šířka: max. 88 cm 
Délka: max. 75 cm 
Nastavení výšky: 104 - 134 cm 
Hmotnost bez obalu:               cca 34 kg 
Nosnost: 220 kg 

 

POUŽITÍ 
Ovládání výrobku 

 
1. Nelze nastavit výška chodítka: 

Možné příčiny:  
Plynová pružina je zablokována. 
 
 

Řešení: 
Povolte spodní upevnění plynové pružiny a otočte 
ji ve směru hodinových ručiček. Plynovou pružinu 
znovu připojte. 

2. Chodítko se nehýbe: 

Možné příčiny:  
Zadní kola jsou zablokována brzdami. 
 

Řešení: 
Uvolněte brzdy.

 

ÚDRŽBA 

Výrobek doporučujeme pravidelně čistit a/nebo dezinfikovat mezi jednotlivými použitími, pokud je to nutné, 
nebo minimálně denně. Výrobek čistěte vlhkým hadříkem s teplou vodou a dezinfekčním čisticím 
prostředkem. Lze také použít dezinfekční ubrousky, které jsou napuštěné 70% (v/v) roztokem 
izopropylalkoholu. Područky jsou vyrobeny z kompozitní kůže, která se snadno udržuje a splňuje požadavky 
normy DIN 54020. Tento typ potahu lze otírat suchým nebo vlhkým hadříkem; v případě potřeby lze použít i 
prací prostředek na citlivé prádlo, který je však třeba otřít ihned po použití (skvrny je třeba odstranit co 
nejdříve, aby se zabránilo jejich absorpci materiálem). Nakonec je třeba materiál otřít teplou a čistou vodou. 

BEZPEČNOSTNÍ A TECHNICKÉ KONTROLY 

Podle "zákona o zdravotnickém prostředku" by měly být jednou ročně prováděny bezpečnostní a technické 
kontroly. 

 
OPRAVY, SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY  

V případě technických problémů kontaktujte společnost Koval nebo jejího místního zástupce.


