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I. Zastosowanie

Taboret z siedziskiem w kształcie siodła umożliwia przyjęcie swobodnej postawy siedzącej 
podczas pracy z pacjentem. Ergonomiczne kształty pozwalają utrzymać prawidłową pozycję 
bioder i kręgosłupa.

II. Części

IV. Instrukcja obsługi

 1. Uchwyt do regulacji wysokości znajduję się pod siedziskiem. Aby obniżyć wysokość należy 
pociągnąć za uchwyt i obciążyć taboret. Minimalna waga obciążenia musi wynosić co 
najmniej 40 kg. W celu podniesienia siedziska, należy również pociągnąć za uchwyt i 
podnieść siedzisko do pożądanej wysokości.

 2. Odpowiednią wysokość dostosujesz siadając na taborecie i ustawiając go tak, aby  
 kolana były zgięte pod kątem 90 stopni, a stopy spoczywały płasko na podłożu. 

V Czyszczenie i dezynfekcja

 Elementy chromowane i lakierowane: 

 Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty niezawierające środków ściernych. 
Przykładowe środki dezynfekujące: Incidur Spray, Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth 
Active.

VI. Uwagi eksploatacyjne
 
 1. Użytkować taboret zgodnie z instrukcją obsługi.
 2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

VII. Dane techniczne

III. Montaż taboretu

 Krok I
 Wsuń kółka w każdą z pięciu nóg podstawy, tak daleko jak to będzie możliwe. Użyj większego 

nacisku, aż poczujesz że podkładki są w pełni osadzone w gniazdach. Należy zachować 
ostrożność przy wykonywaniu tej czynności. (rys.1) 

 Krok II
 Siłownik należy umieścić w centralnej części podstawy, od góry.  

 Krok III
 Umieść siedzisko na połączoną z siłownikiem podstawą, dociśnij mocno i upewnij się że 

połączenie jest stabilne. (rys.3)

siłownik siedzisko kółka podstawa 

Otwierając pudełko należy sprawdzić czy wszystkie wymienione części znajdują się w środku. 

rys. 1 rys. 2 rys. 3

Wysokość (regulowana) 52-71 cm

Grubość pianki siedziska 5 cm

Średnica podstawy 53 cm

Średnica siedziska 43 cm

Waga 4,7 kg

Dopuszczalne obciążenie ... kg

Data sporządzenia instrukcji: październik 2017
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