Manutenção – Segurança

Para conservar o bom funcionamento e a segurança do produto, o utilizador deve
assegurar que sejam efectuadas regularmente as medidas seguintes:
• Usar um pano macio e húmido para remover poeira e sujidade. Usar água
e sabão para remover sujidade incrustada. Secar com um pano macio.
Seguir as instruções do higienista sobre desinfecção em ambientes hospitalares.
• Assegurar que os parafusos e porcas estejam bem apertados.
• Se a sua andadeira não está em perfeito estado de funcionamento, contacte 		
imediatamente o seu fornecedor. Não usar uma andadeira defeituosa. Não
efectue você mesmo intervenções!
• O tempo de vida do produto é de 5 anos

P409 ASTERIA

ATENÇÃO! Usar apenas como ajuda para caminhar. Peso máximo do utilizador: P409 135 kg. Não nos responsabilizamos por intervenções feitas na
andadeira (adaptações, reparações incorrectas etc.), fora do controlo de
INVACARE.
Instruções para destruição do produto e da embalagem:
No final da vida útil do produto, o mesmo deve ser decomposto e classificado de forma conveniente, juntamente com os acessórios e o material de
embalagem.
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Na etiqueta existente na P409 encontra-se toda a
informação técnica importante.
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77-95 cm
67 cm
Fabricante:
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
Empresas de vendas:
Invacare Lda, Rua Estrada Velha, 949, P-4465-703 Leça do Balio
TEL: (351) (0)225 1059 46/47, FAX: (351) (0)225 1057 39
portugal@invacare.com

MANUAL DE UTILIZADOR

Leia com atenção estas instruções de utilização antes de usar o produto.
O andadeira é adequado para uso tanto em interiores como ao ar livre.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

A andadeira destina-se apenas a ser utilizada como ajuda para
caminhar, qualquer outra utilização implica o risco de lesões.

NB!

O conteúdo destas instruções deverão ser entregues ao utilizador antes
de este ser utilizado.
O prescritor / revendedor deverá se assegurar que o utilizador tem
capacidades intelectuais e físicas suficientes para o uso da andadeira.

PR MANUAL DE UTILIZADOR
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N.º de artigo
1
Nome do produto
N.º de lote
Data de fabrico
Peso máximo de utilizador
ATENÇÃO! Ver no manual de utilizador.
Destina-se a ser utilizado em ambientes
interiores e ao ar livre.
8: Largura máxima da andadeira.
9: Nome do fabricante.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
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P409 ASTERIA

P409 ASTERIA

SEGURANÇA

ANTES DE USAR

- Verifique se a andadeira que lhe
foi entregue está em bom estado 		
antes de a usar.
- A andadeira deve estar totalmente
desdobrada e bloqueada quando 		
caminhar com a mesma.
ATENÇÃO! Usar apenas como
ajuda para caminhar.
- NB! Não se sentar nas barras de
encarte
- NB! Não use as barras como apoio.
- Tenha cuidado ao caminhar em
piso inclinado.
- Não suba nem desça escadas
com a andadeira.
- Não use a andadeira em escadas
rolantes.
- Não exceda o peço máximo de
utilizador indicado na etiqueta da 		
andadeira.
- Peças gastas, danificadas ou em 		
falta, devem ser imediatamente
substituídas por um reparador autorizado.
- Não deixe nem guarde a andadeira
ao ar livre.
- Verifique a intervalos regulares a 		
estabilidade da andadeira e, se 		
necessário, se os parafusos e porcas estão apertados e se os
calços das patas estão em bom
estado.
- Tenha muito cuidado ao usar a 		
andadeira em pisos molhados
ou escorregadios.

REGULAÇÃO DE ALTURA
DA ANDADEIRA

Aperte para dentro o botão elástico até
a pata se soltar. Ajuste a pata para o
comprimento desejado e verifique se o
botão de bloqueio sobressai no tubo.
Todas as patas devem ficar com o
mesmo comprimento.
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Todas as peças de embalagem devem
ter sido removidas antes da andadeira
ser utilizada por primeira vez.

DESDOBRAR

Não se sentar nas
barras de encarte
por causa do risco
de queda para trás

Desdobrar os montantes laterais até
se escutar um estalido. Antes de usar
a andadeira, assegurar que não é
possível dobrar os montantes laterais
para dentro.

NB!

Não active o botão de bloqueio
a menos que queira encartar a
andadeira

DOBRAR

Carregar no botão de bloqueio no meio
da travessa superior e dobrar os montantes laterais para dentro.
ATENÇÃO! Tomar atenção ao
risco de entalamento entre as
partes da armação.
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