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

Tel.: 06/62 553-480
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1. Felhasználási terület
A B–4259 háromkerekű, fékezhető járókeret nagymértékben segíti mindazok önálló közlekedését,
bevásárlását, mindennapi életét, akiknek csak kisebb segítségre van szükségük a megfelelő
járásbiztonság eléréséhez, gyengeség, egyensúlyzavar esetén és képesek a fékkarokat működtetni.
2. Használat
A járókeret kültéri és beltéri használatra is alkalmas. A vázszerkezethez a magasságban állítható
markolat csatlakozik, amelyre a hátsó fix kerekek rögzítésére szolgáló fékkar van felerősítve.
A járókeret használatánál a szakorvos, gyógytornász (vagy forgalmazó) tanácsát kell figyelembe
venni.
A járókeret magasságát sík, szilárd terepen úgy állítsuk
be, hogy a keretben állva a könyökök kissé hajlítottak
legyenek, de ne nyomják fel magasra a vállat.
A magassági fokozat a járókeret markolatcsövein
található egy-egy rögzítő csavar oldásával majd a
csövek egymáshoz viszonyított elmozdítása után a
kívánt furatba történő becsavarásával állítható be.
A járókeret összecsukható. Összecsukáshoz oldja a
kosár alatti rögzítő kart, majd a markolatokat megfogva
a járókeret összecsukható. Nyitáskor járjon el fordított
sorrendben. Győződjön meg arról, hogy a rögzítő kar
egyenes állásban van és a járókeretet nem lehet összecsukni.
FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy szétnyitáskor és összecsukáskor a keze, ujja ne szoruljon a
mozgó alkatrészek közé!
Amennyiben rövid időre megáll, húzza fel a markolat alatt található
fék fékkarjait, megakadályozva a járókeret elgurulását.
A hosszabb ideig történő álláshoz a fékkar lenyomásával fékezett
állapotban tudja tartani a járókeretet.

Kelt: .............................................
Eladó

……….…. .aláírás (P.H.)…….……. 20…... ………hó ….…. nap

……..….. aláírás (P.H.)………...

Vj56KY

FIGYELEM!
-

A féket minden megálláskor rögzíteni kell, a járókeret elgurulását meg kell akadályozni.
Elindulás előtt a féket ki kell oldani.
A járókeret oldalirányban nem terhelhető!
A járókeretet sík, szilárd burkolatú járófelületen lehet használni.
A járófelület oldalirányú dőlése nem haladhatja meg az 5%-ot.
A magassági méret szabályozására szolgáló bármelyik rögzítő csavar meghibásodása, a markolat
megsérülése, hibás fékrendszer, sérült kerék esetén a járókeretet nem lehet használni. A sérült
alkatrészt ki kell cserélni!
Hibás fékrendszer esetén a járókeret nem használható!
A rögzítő csavarok nem lötyöghetnek! Jó meghúzásuk szükséges.
Minden használat előtt a fékek hatékonyságát ellenőrizni kell!
Hibás reteszelő szerkezettel a járókeretet használni TILOS!
A kerekek eltörése, külső görgő felületében roncsolódása esetén a kereket ki kell cserélni –
billenés veszély, elakadás, bukásveszély miatt.
A járókeret túlterhelése tilos, a járókeret elhajlásához, esetleges töréséhez vezethet.

Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási – vagy kiszolgálási helyén lehetséges.
3. Karbantartás, tárolás
3.1 Karbantartás
A járókeret különös karbantartást nem igényel. Az összecsukást biztosító szerkezet, valamint az
összeerősítő csavaroknak az időnkénti ellenőrzése, utánhúzása
szükséges.
A használat során előfordul hogy a gumikopás vagy a
bowdenhuzal tágulása miatt a fékhatás csökken. Ebben az
esetben a fékbowden feszítésével könnyen javíthat a fékhatáson.
Lazítsa meg a bowdenfeszítő csavaron a hatlapfejű anyát, a
csavar recés fejének elcsavarásával feszítsen a bowdenhuzalon,
majd húzza meg az anyát.
3.2 Tisztítás
A járókeretet karcolásmentes mosószeres vízzel, kicsavart puha textildarabbal lehet lemosni, majd
tiszta vizes kicsavart textillel áttörölni. A járókeret minden része a háztartásokban szokásosan
használt tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető.
Ajánlatos időnként a markolatot a rárakódott szennyeződésektől megtisztítani.
3.3 Tárolás
A járókeretet a kisebb helyigénye miatt összecsukott állapotban érdemes tárolni.
3.4 Megsemmisítés
A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. Az elhasznált járókeretet a fém hulladékgyűjtő helyen
lehet leadni.
4. Jellemző méretek, adatok
Tömeg: .......................................................................... 7 kg
Felhasználó max. megengedett tömege: ........................ 100 kg
Markolat magasság: ...................................................... 800–900 mm
Magasság állíthatóság : ................................................. 25,4 mm/fokozat
Kerék méret: ................................................................. Ø 190 mm

A Használati útmutatót, Jótállási jegyet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az
eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!

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.
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