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1. Informacje podstawowe
Szanowny kliencie,
Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera opis i ważne informacje o sposobie korzystania z wyrobu
medycznego. Mają one pomóc w poprawnym i bezpiecznym korzystaniu z produktu. Jest bardzo
ważne, aby przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu dokładnie zapoznać się z instrukcją. Szczególną
uwagę należy zwrócić na wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i zawsze ich przestrzegać.
Firma Mobilex cały czas stara się poprawiać i ulepszać swoje wyroby. Dlatego zastrzegamy sobie
prawo do zmianyn specyfikacji i danych technicznych wyrobu bez konieczności dodatkowego
powiadamioania o tym użytkowników.
Przewidziane zastosowanie i wskazania do korzystania z wyrobu
Podpórka “Leopard” jest wyrobem medycznym, którego przewidzianym zastosowaniem jest asysta i
pomoc we wstawaniu, staniu, chodzeniu i siadaniu osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach i na
zewnątrz. Wskazaniem do korzystania są schorzenia powodujące inwalidztwo nie pozwalające
siedzieć, stać i/lub chodzić samodzielnie. W związku z tym pojawia się potrzeba dodatkowej stabilnej
podpory w trakcie wykonywania powyższych czynności. Wyrób umożliwia ludziom niepełnosprawnym
samodzielne zrealizowanie większości codziennych czynności bez pomocy osób trzecich.
Korzystanie z wyrobu do jakichkolwiek innych celów, niż te opisane powyżej jest zakazane.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dystrybutorem, firmą Mobilex Sp. z o.o.
Mobilex Sp. z o.o.
Duńska 3/5
91-204 Łódź
Polska

Telefon:
Fax:
E-Mail:

+48 42 214 29 11/12/13
+45 42 214 14 05
info@mobilex.pl

2. Wytyczne dot. bezpieczeństwa
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Korzystaj z wyrobu, będącego wyłącznie w dobrym stanie technicznym
Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia lub usterki, natychmiast skontaktuj się ze
sprzedawcą wyrobu.
Przestrzegaj informacji i uwag zawartych na etykietach wyrobu.
Korzystaj z wyrobu wyłącznie do celu, do którego został on przewidziany.
Nie dokonuj żadnych przeróbek i modyfikacji wyrobu, chyba że masz na nie pisemną zgodę
wytwórcy.
W trakcie składania, rozkładania oraz wykonywania różnych, dostępnych regulacji wyrobu
zachowaj ostrożność, aby palce lub dłoń nie zostały przycięte przez elementy wyrobu.
Wyrób powinien być używany wyłącznie na równej, stabilnej nawierzchni. Wyrób nie powinien
być używany na nawierzchniach grząskich i/lub sypkich.
W trakcie użytkowania wyrobu wszystkie koła muszą przez cały czas pozostawać w kontakcie
z podłożem. Zapewnia to prawidłową równowagę wyrobu i zmniejsza ryzyko upadku.
Jeśli rolator ma być używany pozostając bez ruchu, należy zawsze zaciągnąć hamulce.
Wyrób nie może być obciążany masą większą niż maksymalne dopuszczalne obciążenie
opisane w danych technicznych oraz na etykiecie wyrobu.
Torba wyrobu nie może być obciążana masą większą niż jej maksymalne dopuszczalne
obciążenie opisane w danych technicznych oraz na etykiecie wyrobu.
Wyrób jest przeznaczony do używania wewnątrz pomieszczeń na równych i płaskich
nawierzchniach.
Wyrób nie jest przeznaczony do samodzielnego poruszania się na nim w pozycji siedzącej.
Hamulce muszą być zaciągnięte, zanim zaczniesz korzystać z siedziska.

3. Opis
Opis wyrobu
Podpórka zapewnia dobrą zwrotność, stabilizację i poręczność. Dzięki konstrukcji krzyżakowej łatwo
ją złożyć do transportu lub przechowywania. Możliwa jest regulacja wysokości uchwytów do pchania,
aby dopasować je do wzrostu użytkownika. Wyrób wyposażony jest w wygodne miękkie siedzisko

Rev. 05/17

Page 2 of 5

UM-Leopard-PL

Mobilex sp. Z o.o.
siedziba:

Radwańska 23/1; 90-540 Łódź
www.mobilex.pl
oraz oparcie, co zapewnia użytkownikowi możliwość odpoczynku. Torba umieszczona przed
siedziskiem pozwala łatwo I wygodnie przewozić zakupy I inne drobne przedmioty. Podpórka
wyposażona jest w hamulce zapewniające bezpieczną kontrolę poruszania się. Wyrób dostarczany
jest w kartonach, złożony, co ułatwia transport.
Zawartość kartonu stanowią:
Oparcie
 1 Kompletna, złożona podpórka.
 1 Instrukcja użytkowania
Uchwyt do pchania
Dźwignia hamulca
Wspornik uchwytu
Siedzisko

Torba

Pasek do składania podpórki

Krzyżak

Pokrętło mocujące uchwyt do
pchania

Przednie kółko skrętne

Koło tylne z hamulcem

Opis montażu
 Zapoznaj się z powyższą listą elementów i upewnij się, czy niczego nie brakuje. Jeśli
zauważysz jakieś nieprawidłowości skontaktuj się natychmiast ze sprzedawcą wyrobu.
 Postaw podpórkę czterema kołami na płaskim podłożu.
 Chwyć obie rurki po bokach siedziska i równocześnie pchnij je w dół, aż rama rozsunie się na
boki i usłyszysz ”kliknięcie” blokady zabezpieczającej ramę w pozycji rozłożonej. Pchnij do
wewnątrz boczne rurki ramy podpórki próbując jzłożyć rolator. Jeśli Ci się to nie uda oznacza
to, że podpórka jest rozłożona i zabezpieczona prawidłowo.
 Zawsze upewniaj się, że rama jest całkowicie rozłożona i
stabilna, zanim użyjesz wyrobu..
 Ustaw uchwyty na wymaganej wysokości. W tym celu poluzuj
pokrętła mocujące uchwyty, wybierz wymaganą wysokość i
dokręć pokrętła. Oba uchwyty powinny być ustawione na tę
samą wysokość.
 Kiedy użytkownik stoi przy podpórce ze swobodnie
opuszczonymi rękami, uchwyty powinny znajdować się na
wysokości jego nadgarstków. Wówczas ustawione są
prawidłowo.
 Zawsze przed użyciem wyrobu upewnij się, czy wszystkie
jego elementy są prawidłowo i pewnie zamontowane.
 Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może prowadzić do
urazów ciała i uszkodzeń mienia.
Opis składania
 Aby złożyć podpórkę stań za nią. Chwyć i pociągnij ku górze
pasek do składania podpórki znajdujący się na siedzisku.
Podpórka powinna złożyć się niemal samoczynnie.
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Opis użytkowania
 Aby zmienić ustawienie wysokości uchwytów do pchania odkręć pokrętła mocujące i ustaw
uchwyt w wymwanej pozycji. Dokręć pokrętła mocujące. Oba uchwyty powinny zawsze być
ustawione na tej samej wysokości.
 Zawsze upewnij się przed użyciem, że rama jest prawidłowo rozłożona, wszystkie elementy
dobrze dokręcone i zabezpieczone, a kółka działają prawidłowo.
Hamulce
 Aby zatrzymać podpórkę po prostu pociągnij dźwignie hamulców palcami w górę, ku
uchwytom do pchania i trzymaj je w tej pozycji. Aby znowu ruszyć, po prostu puść dźwignie
hamulców, które samoczynnie opadną.
 Aby zablokować hamulce w pozycji ”zaciągniętej” pchnij dźwignie hamulców w dół, aż
usłyszysz ”kliknięcie”. Aby zwolnić hamulce pociągnij dźwignie hamulców ku górze, aż
poczujesz, że hamulce się odblokowały.
 Jeśli korzystasz z podpórki w pozycji unieruchomionej, hamulce powinny zawsze być
zaciągnięte I zablokowane. Nigdy nie pozostawiaj podpórki bez zaciągniętych hamulców, jeśli
ktoś na niej siedzi. Nigdy nie pozostawiaj podpórki bez zaciągniętych hamulców na
pochyłościach!

4. Dane Techniczne
Rozmiar

S
nr kat.: 312303

Wys. Całk. podpórki / uchwytów do pchania
(regulowana)

M
nr kat.: 312302

63 - 79 cm

L
nr kat.: 312301
79 - 99 cm

Szer. całk.

60,8 cm

Szer. całk. (po złożeniu)

22,5 cm

Dł. całk.

66 cm

Wys. siedziska nad podłoże

49 cm

54 cm

Szer. siedziska

61 cm

46 cm

Rozmiar kół

202 x 35 mm

Max. obciążenie podpórki

150 kg

Max. obciążenie torby

5 kg

Masa wyrobu

6,9 kg

Hamulce

7,0 kg

7,3 kg

2 hamulce z funkcją postojową

Oznakowanie
Etykieta znamionowa jest zlokalizowana na jednej z dolnych rurek ramy.
Do użytku wewn. i na
zewn. pomieszczeń

Dane wytwórcy

Maks. waga użytkown.
Maks. szerokość
Maks. obciąż torby

Data produkcji

Nr seryjny
Transport wyrobu
Wyrób jest łatwy do składania i przewożenia w dowolnych środkach transportu. Wyrób nie może
służyć jako siedzisko lub podpora dla osób znajdujących się w jadących pojazdach. Na czas
transportu wyrób powinien zostać złożony i zabezpieczony w sposób eliminujący ryzyko
nieprzewidzianych ruchów
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Akcesoria
Do tego wyrobu nie przewidziano żadnych dodatkowych akcesoriów.

5. Pielęgnacja i czyszczenie
Czyść wyrób regularnie I utrzymuj go w czystości. Zwykłe zabrudzenia elementów platikowych i
metalowych można usuwać z pomocą wilgotnej ściereczki i standardowego domowego, łagodnego
detergentu. Zapoznaj się z instrukcją używania detergentu. Nie używaj preparatów żrących,
wybielaczy, ani rozpuszczalników. Wysusz wyrób suchą ściereczką.
Smaruj osie kól odpowiednim preparatem smarującym okresowo lub jeśli koła zaczną skrzypieć.
Sprawdzej sztywność i zamocowanie wszystkich elementów wyrobu. W razie potrzeby dokręć
poluzowane śruby. Wymieniaj wszelkie uszkodzone lub zużyte elementy wyrobu natychmiast po
zauważeniu usterki.
Pomimo solidnej konstrukcji i wykorzystania odpornych materiałów wyrób podlega stopniowemu
zużyciu. Dlatego zalecamy, aby produkt był sprawdzany co jakiś czas przez autoryzowany serwis
wyrobów ortopedycznych.

6. Najczęstsze problemy i ich rozwiązania
Symptomy

Prawdopodobne przyczyny

Rozwiązanie problemu

Koła nie obracają się gładko I
równomiernie

Pomiędzy kołami I widelcami
znajduje się bród.

Wyczyść przestrzeń pomiędzy
kołami I widelcami. Nasmaruj koła.

Hamulce nie działają prawidłowo
lub jeden z hamulców działa słabiej
niż drugi.

Linka hamulca nie jest prawidłowo
wyregulowana.

Konieczna regulacja hamulców.
Skontaktuj się z serwisem.

Siedzisko nie otwiera się
prawidłowo I nie leży płasko na
ramie

Rama wyrobu nie jest całkowicie
rozłożona

Sprawdź, czy pomiędzy elementy
ramy nie dostały się przedmioty
utrudniające jej rozłożenie. Usuń
przyczynę i rozłóż całkowicie ramę.

7. Utylizacja wyrobu
Wyrób nie powinien być usuwany wraz ze zwykłymi odpadkami. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą,
aby ustalić właściwy sposób utylizacji wyrobu.

8. Gwarancja
Mobilex oferuje dwuletnią gwarancję na usterki i uszkodzenia wyrobu wynikające z błędów
produkcyjnych lub wad materiałowych. Elementy wyrobu ulegające normalnemu zużyciu w trakcie
użytkowania (np. koła, elementy hamulców) nie podlegają gwarancji. Usterki i uszkodzenia
wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z wyrobem, użytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem, nieautoryzowanych przeróbek wyrobu itp. nie podlegają gwarancji. W razie usterki
należy skontaktować się ze sprzedawcą wyrobu. Gwarancja nie pokrywa kosztów transportu wyrobu
do i z serwisu.Gwarancja nie dotyczy ewentualnych szkód materalnych, ani urazów wynikających z
usterek wyrobu.
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