Szerviz egységek:
REHAB-ÉSZAK KFT.
3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.
3300 Eger, Knézich u. 20.
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.)
REHAB-GENERAL KFT.
1044 Bp., Reviczky utca 38.

Tel.: 06/46 508-284
Tel.: 06/35 300-224
Tel.: 06/36 320-826
Tel.: 06/47 560-130

Tel.: 06/1 320-1606; Tel.: 06/20 950-4735

REHAB-HUNGARIA KFT.
6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B.
Tel.: 06/66 441-137;

Tel.: 06/20 952-2135

PROMOBIL ZRT.
1106 Budapest, Keresztúri út 4/a.

Tel.: 06/1 433-7196;

Tel.: 06/80 201-276

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT.
1044 Budapest, Megyeri út 205.

Tel.: 06/1 230-0593

JÓTÁLLÁSI JEGY
Eladószerv tölti ki!
A vásárlás napja: 20……... …………..…………..….hó …..nap
(hónap betűvel)
Levágandó jótállási, javítási szelvények

…………………………..
aláírás (P.H.)
Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre

3

Kelt:…………………20… …………...….hó ……nap

3
Bejelentés időpontja……………………...……….
Megjavítás időpontja:…………………………..…
Bejelentett hiba:….……………………………………...……
Elhárított hiba:………………..……………………..………
A jótállás új határideje:………………………..
Munkalapszám:……………….………………….
Kelt:………………. 20..… ……………...hó ……..…nap

Eladó:

………………………
aláírás (P.H.)
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY
2
Típus: B-4261
Gyártási szám:
Kelt:…………………20… …………...….hó ……nap

Aláírás (P.H.)
Bejelentés időpontja………………….………….
2
Megjavítás időpontja:……………………………
Bejelentett hiba:….……………………………………...……
Elhárított hiba:………………..……………………..………
A jótállás új határideje:………………………….
Munkalapszám:…………………………………
Kelt:………………. 20..… ……………...hó ……..…nap

Eladó:

………………………..
aláírás (P.H.)
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY
1
Típus: B-4261
Gyártási szám:
Kelt:…………………20… …………...….hó ……nap

Eladó:

Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg
arról, hogy a Jótállási jegy és annak minden szelvénye
kitöltésre került!

Tel.: 06/62 553-480

PRÍMA PROTETIKA KFT.
5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY
Típus: B-4261
Gyártási szám:

Használati útmutató
B-4261
Állítható, összecsukható kerekes járókeret

………………………..
aláírás (P.H.)

Aláírás (P.H.)
Bejelentés időpontja………………….………….
1
Megjavítás időpontja:……………………………
Bejelentett hiba:….……………………………………...……
Elhárított hiba:………………..……………………..………
A jótállás új határideje:…………………………..
Munkalapszám:……………….………………….
Kelt:………………. 20..… ……………...hó ……..…nap

Aláírás (P.H.)

1. Felhasználási terület:
A B-4261 típusú állítható, összecsukható kerekes járókeret olyan személyek részére
javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint állás, és járásbiztonsága ily
módon megoldható, azonban többirányú megtámasztásra is szükségük van.
A járókeret elején lévő 2 db műanyag kerék a továbbítást és a haladást könnyíti meg, míg
gumivégek a biztonságos támaszkodást segítik elő.
Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.
2. Jellemző méretek, adatok
A felhasználó maximálisan megengedett testtömege: 100 kg.
A két alapméretben készülő járókeret fogantyúinak magasságát 25 mm-enként lehet
beállítani:
felnőtt méret esetén:
785 mm – 1050 mm -ig
gyermek méret esetén:
640 mm – 810 mm –ig
Beállítás a következőképpen történik:
A fogantyútartó csövek végeinél található műanyag forgatógombos csavarokat ki kell
lazítani (kb. 20 mm), majd a fogantyúkat a megfelelő magassági méretre kell állítani. A
fogantyúkat a csavarok visszacsavarásával fixen, mozgás- kotyogásmentesen kell
rögzíteni. A művelet végén a csővégeket lezáró műanyag gyűrűket vissza kell tolni a
helyükre.
FIGYELEM!
Amennyiben a forgatógombos csavarokat túlságosan vagy teljesen kicsavarták, a
visszacsavaráskor ügyelni kell arra, hogy a fémgyűrű menetes furata és a keretcső furata
fedésbe kerüljön!
3. Használat
A járókeret használatánál a szakorvos, gyógytornász (vagy forgalmazó) utasítását kell
figyelembe venni. A járókeret beltéri használatra alkalmas.
A járókeret magasságát sík, szilárd terepen úgy kell beállítani, hogy a keretben állva, a
könyökök kissé hajlítva legyenek, a tenyérre támaszkodva viszont a könyökök
kiegyenesedjenek, de ne nyomják fel magasra a vállakat.
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A járástanulást az alábbiak szerint kell kezdeni:
a lépés első fázisaként kissé megemelve féllépésnyire előre kell tolni a kerekeken a
járókeretet és meg kell támasztani a gumivéges lábakon. Majd a beteg, gyenge, fájós
lábbal közé kell lépni úgy, hogy közben függőlegesen mind két kézzel a keretre kell
támaszkodni (tehermentesítve a fájós lábat) és a jó lábbal kissé eléje kell lépni.
A járókeret összecsukható a merevítő rudazat (krómozott) középső csuklórészének
megemelésével. A szétnyitás a merevítő rudazat kiegyenesítésével és végpontig történő
lenyomásával történik
A járókeret a magassági méretének 1/10-re csukható össze.
FIGYELEM!
- TILOS a jó végtaggal kezdeni a járást
- A járókeret oldalirányú terhelése TILOS!
- A járókeretet sík, szilárd burkolatú járófelületen lehet használni.
- A járófelület oldalirányú dőlése nem haladhatja meg az 5 %-ot.
- Soha ne fogja a markolatot, vizes, zsíros, krémes kézzel!
- Csak az előírt botvéggumi használható belső méret Ø 22 mm.
- A botvéggumit elhasználódása (elnyíródás, elkopás) esetén ki kell cserélni, ellenkező
esetben csúszás és billenés veszélye áll fenn.
- A magassági méret szabályzására szolgáló csavarok meghibásodása esetén a
járókeretet nem lehet használni. A sérült, elgörbült alkatrészt ki kell cserélni!
- A műanyag markolat megsérülése esetén a járókeret nem használható! A markolat
csere szükséges!
- A kerekeket külső felületük roncsolódása esetén ki kell cserélni – billenés veszély,
elakadás, bukásveszély miatt.
- A rögzítő csavarok nem lötyöghetnek! Időnkénti meghúzásuk szükséges.
- A keret szétnyitásakor a merevítők rögzítő csuklószerkezete a végpontig (pattintásig)
ki legyen nyitva.
Rosszul kinyitott járókeretet használni TILOS!
4. Karbantartás, tárolás
4.1. Tisztítás
A járókeret minden része a háztartásokban szokásosan használt tisztító és
fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető.
Ajánlatos időnként a műanyag markolatot a rárakodó szennyeződésektől
megtisztítani.
4.2. Tárolás
A járókeretet összecsukott állapotban fektetve lehet tárolni.
4.3. Karbantartás
A járókeret rendszeres karbantartást nem igényel, de használatkor esetlegesen
meglazuló csavarokat meg kell húzni!
4.4. Megsemmisítés
A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő
helyen lehet leadni.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által átvett termékre társaságunk a jogszabályok által
meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvétel napjától számított 12 hónap.
A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és
bélyegzésével.
A jótállási igény a jótállási jeggyel és a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló
egység telephelyén) érvényesíthető.
A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok
bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. A jótállás megszűnik, ha a hiba
rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás,
szakszerűtlen beavatkozás, a meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár
(villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.
A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a
természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe.
A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen
feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a
visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbodott jótállási idő.
Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet
kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a területileg
illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett
működő békéltető testületekhez fordulhat.
A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.
A Használati útmutatót, és a Jótállási jegyet a kihordási idő végéig meg kell őrizni,
ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!

REHAB Zrt.
A

csoport tagja.

2000 Szentendre, Kalászi út 3.
Telefon: 06-26/88-62-88
Fax: 06-1/239-4330

