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Obecné informace
Oceňujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti R82, která je světovým výrobcem technických pomůcek 
a zařízení pro invalidní děti a mládež. Abyste využili všech výhod a možností, které Vám tento produkt nabízí, 
doporučujeme Vám pročíst si před použitím tento návod a uschovat je k nahlédnutí v budoucnosti.
Určeným účelem
Toto zařízení tvoří modulární sedací systém, určený pro děti 
a dospělé s postižením.
Indikace
Zařízení mohou používat děti a dospělí s postižením, 
kteří nejsou schopni udržet se v poloze vsedě. Cílová 
skupina tohoto zařízení je dána funkční schopností a nikoli 
konkrétním zdravotním stavem nebo věkem.
Uživatelem je osoba sedící v zařízení. Pečovatelem je osoba, 
která zařízení obsluhuje. Nikdy nenechávejte uživatele v 
tomto zařízení bez dozoru. Zajistěte stálý dohled pečovatele.
Korzystanie z urządzenia będzie przerywane w ciągu dnia, gdy 
użytkownik będzie leżał, stał lub siedział w innym urządzeniu 
wspomagającym lub konwencjonalnym produkcie.
Zařízení je vhodné pro přepravu dětí a dospělých s  
hmotnostním rozmezím od 22 kg do maximální určené 
hmotnosti uživatele při přepravě.
Kontraindikace
Žádné kontraindikace nejsou známy.
Výstraha!
Je třeba věnovat zvláštní pozornost vyhodnocení konfigurace 
produktu a použití doplňků u uživatelů s omezenými: 
• Při senzitivních odezvách a vnímání bolesti zvažte 

dodatečnou kontrolu tlaku podpěr prostředku a 
příslušenství.

• Při zabezpečování funkcí pohybu (např. při 
bezděčných pohybech) zvažte využití prostředku s 
dynamickou opěrou zad.

• K udržení polohy vsedě používejte výrobek s vhodným 
příslušenstvím (např. s postranními opěrami, 
vestami, pásy či podpěrami paží a pultem). 

• S ohledem na schopnost udržení polohy hlavy zvažte 
použití příslušenství nebo použití produktu, který 
poskytuje opěru držení polohy hlavy.

Oblasti použití
Produkt je určen pro použití v interiéru i venku.
Přiložené nářadí:
• 5 mm imbusový klíč 

Prohlášení o shodě
Tento výrobek splňuje požadavky nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 2017/745 o zdravotnických prostředcích. 
Značka CE musí být odstraněna při přestavbě výrobku, při 
jeho užití v kombinaci s výrobkem jiného výrobce nebo při 
použití jiných než původních náhradních a spojovacích dílů 
R82. Tento výrobek rovněž splňuje požadavky v souladu s:
• EN 12182
• EN 12183
Značka CE se musí odstranit v těchto případech:
• Při přestavbě produktu
• Při používání výrobku mimo určený účel a prohlášení 

o shodě
• Při použití jiných než originálních náhradních dílů a 

příslušenství R82
Při kombinaci zařízení s jinými produkty nesmí kombinace 
změnit účel použití produktů ani upravit produkty tak, 
aby mohlo dojít k ovlivnění shody s platnými požadavky. 

Osoba/společnost odpovědná za kombinaci výrobků 
musí zajistit splnění příslušných požadavků.

Informace o recyklaci
Pokud produkt dosáhne konce své životnosti, měl by být 
rozebrán a roztříděn dle materiálů, takže materiály mohou 
být recyklovány. V případě potřeby kontaktujte Vašeho 
místního distributora a vyžádejte si specifikaci jednotlivých 
materiálů. Kontaktujte prosím místní úřady pro informace o 
možnostech recyklace nebo likvidace použitého produktu 
způsobem, šetrným k životnímu prostředí.
Doplňky a náhradní díly
Výrobky R82 mohou být dodávány s celou řadou doplňků, 
které se volí individuálně dle potřeb uživatele. Náhradní 
díly se dají objednat. Volte doplňky dle nabídky na našich 
webových stránkách nebo kontaktujte místního dodavatele. 
Záruka společnosti R82
www.etac.com/support
Předprodejní informace a pokyny
Předprodejní informace a pokyny  jsou k dispozici 
na adrese www.etac.com, u vašeho výrobku, v části 
dokumenty.
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Bezpečnost
Znaky, symboly a instrukce umístěny na totmto zařízení nesmějí být nikdy trvale zakryty nebo odstraněny a musí být 
udržovány v původním stavu po celou dobu životnosti výrobku. Ihned vyměňte nebo opravte poškozené znaky, symboly 
a instrukce. Kontaktujte Vašeho místního dodavatele pro bližší informace.
V případě nepříznivé události související se zařízením je třeba závady včas oznámit místnímu prodejci a příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu. Místní prodejce předá informace výrobci.
Pečovatel
• Před používáním si pozorně přečtěte User Guide 

a instrukce a uchovejte je i pro budoucí používání. 
Nesprávné používání tohoto výrobku může zapříčinit 
vážné poranění uživatele.

• Tento produkt obsahuje malé části, které by mohly 
představovat riziko udušení, pokud by se dostaly z 
určeného místa.

• Vždy používejte správnou techniku zvedání a správné 
pomůcky pro tento účel.

• Nikdy nenechávejte uživatele v zařízení bez dorozu. 
Zajistěte stálý dozor dospělým člověkem.

• Při opravách musí být použity pouze nové  originální 
díly R82 v souladu s návodem a musí být dodržovány 
intervaly prohlídek předepsány výrobcem.

• Pokud máte pochybnost o bezpečném používání 
výrobku, okamžitě jej přestaňte používat a ihned 
kontaktujte Vašeho místního dodavatele.

• Informace týkající se kombinací rámu a sedačky, 
včetně max. zatížení kombinace naleznete na: etac.
com.

• Informace o přepravě naleznete v dokumentu 
„M1460 Transportation in Motor Vehicles“ dodaném 
s produktem.

Prostředí
• Před umístěním uživatele na produkt zkontrolujte 

povrchovou teplotu produktu. Zejména to platí u 
uživatelů s necitlivou kůží, kteří necítí teplo. Pokud 
povrchová teplota překročí 41 °C, před použitím 
nechte produkt vychladnout.

Uživatel
• Pokud se hmotnost uživatele blíží maximální 

povolené a nebo má nekontrolovatelné pophyby jako 
např. kymácení se, větší velikost s vyšší povolenou 
maximální zátěží nebo jiné zařízení R82 by mělo být 
zváženo.

Výrobek
• Dbejte správného nastavení výrobku a doplňků a 

ujistěte se, že všechny šrouby, matice a spony jsou 
správně dotaženy a zabezpečeny. Nářadí uchovávejte 
mimo dosah dětí.

• Ujistěte se o stabilitě zařízení před umístěním 
uživatele do něj.

• Kontrolujte zařízení a doplňky a případné 
opotřebované díly vyměňte.

• Zamezte poškrábání či jinému poškození pístnice. Při 
používání nářadí k seřízení plynové pružiny je důležité 
použít hadr či podobnou pomůcku.

• Tento výrobek byl testován na odolnost vůči 
zápalnosti na úrovni nezápalné dle EN 1021-1, EN 
1021-2 a ISO 7176-16.

• Použitím jiných než originálních podušek R82 může 
výrobek své ohnivzdorné vlastnosti ztratit.

• Výrobek je schválen pro přepravu ve vozidlech 
podle normy ISO 7176-19. Více informací naleznete 
v dokumentu „M1460 Transportation in Motor 

Vehicles“ dodaném s výrobkem.
• V souladu s normou ISO 7176-19 přílohou D je 

výrobek posuzován z hlediska možnosti používat 
pánevní a ramenní pásy ukotvené ve vozidle. Zařízení 
obdrželo celkové hodnocení „dobré“.
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Technické údaje
Sedadlo: ABS: Acrylonitrilbutadienstyren. Recyklovatelný
Pěna: Ohnivzdorný 
Potah: Gemma 

Výrobce
R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved 

DISTRIBUTOR 

Svého distributora naleznete na www.R82.org

Informace o servisu a údržbě
Za servis a údržbu zdravotnického prostředku nese plnou odpovědnost vlastník tohoto prostředku.
Pokud nebudou servis a údržba prostředku prováděny v souladu s pokyny, může dojít ke ztrátě  
platnosti záruky na tento prostředek. Neprovádění servisu a údržby prostředku může dále ohrozit  
klinický stav nebo bezpečnost uživatelů a/nebo jejich pečovatelů. Neprovádějte servis ani údržbu,  
pokud je ve výrobku uživatel. Budete-li potřebovat pomoc při sestavení, používání nebo provádění  
servisu a údržby zařízení, obraťte se na místního prodejce.
Životnost
Při běžném používání je životnost tohoto výrobku 8 let, 
pokud se veškerá údržba i servis provádí v souladu s 
pokyny výrobce a je prokazatelně zaznamenána. Zařízení 
může být během své životnosti opětovně vydáno k použití.
Servisní interval
Četnost kontrol se může měnit v závislosti na používání 
a opotřebení. Doporučujeme provádět kontrolu výrobku 
každý rok, při každém opětovném vydání k použití a po 
dlouhodobém skladování (déle než 4 měsíce). Kontrolu 
by měla provádět osoba, která rozumí způsobu používání 
výrobku.
Servisní kontrolní seznam:
Zkontrolujte následující prvky a seřiďte je podle určeného 
účelu:
• Opěradla a rukojeť pro zajištění opěradla v 

požadované poloze
• Zda je možné vložit doplňky a zajistit je do úchytů 

v horní části opěradla pomocí knoflíku a rukojetí 
namontovaných v úchytech

• Vložky pro úchyty v opěradle a sedáku jsou v dobrém 
stavu

• Šrouby a matky na produktu jsou dotažené.
• Zkontrolujte úchyty a přezky ohledně známek 

opotřebení
• Zkontrolujte produkt ohledně prasklin a známek 

opotřebení
• Všechny štítky na produktu jsou nedotčené.
Opravte nebo vyměňte všechny poškozené nebo 
opotřebované části.
Údržba
Před každým použitím doporučujeme:
otřít z výrobku zbytky a nečistoty hadříkem namočeným 
v teplé vodě s jemným čisticím prostředkem/mýdlem 
neobsahujícím chlór a nechat ho oschnout; před použitím 
provést vizuální kontrolu, zda nejsou některé díly  
poškozené nebo opotřebované.
Čištění
Hlavní výrobek
Tento výrobek lze čistit v pračce určené pro  
zdravotnické prostředky šetrným čisticím prostředkem při 
teplotě 60° po dobu 10 minut. K sušení použijte sušicí 
funkci pračky. Sejměte veškeré příslušenství a vyčistěte 
je samostatně.
Tkanina a potahy
Poduška je odnímatelná a potah lze vyprat v pračce při 
max. teplotě 40 °C a použití šetrného pracího prostředku.
Před praním oddělte pěnovou hmotu a potah.
Pěnová hmota
Pěnové vložky je nutné prát pouze ručně. Používejte 
teplou vodu a jemný čisticí prostředek°/ mýdlo bez 
chlóru a před použitím nechte všechny části oschnout.
Během čištění a po něm pěnu neohýbejte, nemačkejte 
ani neždímejte, protože by to mohlo mít negativní vliv na 

její tvar.
Ruční čištění
Tento výrobek a jeho příslušenství je možné  
čistit ručně. Používejte teplou vodu a jemný  
čisticí prostředek / mýdlo bez chlóru a před použitím 
nechte všechny části oschnout.
Dezinfekce
Tento výrobek lze dezinfikovat pomocí 70% 
dezinfekčního roztoku IPA. Před dezinfekcí  
doporučujeme z výrobku odstranit zbytky a nečistoty 
hadříkem namočeným v teplé vodě s jemným čisticím 
prostředkem/mýdlem neobsahujícím chlór.
Materiály
• Hliník
• Plast
• Nerezová ocel
• Ocel
• Tkanina
• Pěnová hmota
Povrchová úprava
Na ochranu proti korozi byly použity následující postupy 
povrchové úpravy:
• Lakované povrchy = práškové lakování  

polyesterovými barvami nebo ED povlak
• Nelakované hliníkové díly = eloxovaný hliník
• Nelakované ocelové povrchy = pozinkování.
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A B

A B

Panda Active, size 2 240 (9 ½'') 220 (8¾'') 350 (13¾'') 130-180 (5-7'') 5.2 (11.5)

Panda Active, size 2½ 280 (11'') 250 (9¾'') 380 (15'') 130-180 (5-7'') 5.6 (12.3)

Panda Active, size 3 310 (12¼'') 290 (11½'') 400 (15¾'') 130-240 (5-9½'') 6.2 (13.7)

Panda Active, size 4 360 (14¼'') 320 (12½'') 450 (17¾'') 130-240 (5-9½'') 7.5 (16.5)

Panda Standard, size 1 220 (8¾) 220 (8¾'') 290 (11½'') 130-180 (5-7'') 5.7 (12.5)

Panda Standard, size 2 240 (9½'') 220 (8¾'') 390 (15¼'') 130-180 (5-7'') 5.7 (12.5)

Panda Standard, size 2½ 280 (11'') 250 (9¾'') 410 (16¼'') 130-180 (5-7'') 6.2 (13.7)

Panda Standard, size 3 310 (12¼'') 290 (11½'') 440 (17¼'') 130-240 (5-9½'') 7.3 (16.1)

Panda Standard, size 4 360 (14¼'') 320 (12½'') 535 (21'') 180-240 (7-9½'') 8.7 (19.2)

Panda Active, size 2 30 (66.1) - (-4°) - (27°) 280 (11") 37.2 (82)

Panda Active, size 2½ 50 (110.2) - (-10°) - (20°) 280 (11") 57.6 (126.9)

Panda Active, size 3 50 (110.2) - (-9°) - (27°) 370 (14½") 58.2 (128.3)

Panda Active, size 4 60 (132.3) -  (-6°) - (17°) 480 (19") 69.5 (153.2)

Panda Standard, size 1 30 (66.1) - (-3°) - (28°) 280 (11") 37.7 (83.1)

Panda Standard, size 2 30 (66.1) 30 (66.1) (-15°) - (32°) 280 (11") 37.7 (83.1)

Panda Standard, size 2½ 50 (110.2) 50 (110.2) (-10°) - (35°) 280 (11") 58.2 (128.3)

Panda Standard, size 3 50 (110.2) 50 (110.2) (-5°) - (36°) 370 (14½") 59.3 (130.7)

Panda Standard, size 4 60 (132.3) 57 (125.7) (-5°) - (30°) 370 (14½") 70.7 (155.8)

(XX)XXXXXXXXXXXXXX(XX)XXXXXX(XX)XXXXXX

C
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OZNAČENÍ PRODUKTU
Sedadlo Panda Futura standard a active

A) Výrobce
 Nálepka je umístěna v sedadle pod 
 polštářem vlevo. 

B) Výrobní číslo
 Nálepka je umístěna v sedadle pod polštářem 

vpravo.

Hloubka sedadla

mm inch

Šířka sedadla

mm (inch)

Výška zad

mm (inch)

Opěrka sedadla na 
vzdálenost sedadla

mm (inch)

Hmotnost 
zařízení

kg (lb)

Max. hmotnost 
uživatele

kg (lb)

Max. hmotnost 
uživatele při přepravě

kg (lb)

Úhel zad Přední umístění
loketní opěrky

mm (inch)

Max. jmenovité 
zatížení
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Symboly

Pro vnitřní i venkovní používání

Poradenství a instrukce
Nejaktuálnější verze všech instrukcí je vždy dostupná na webu Etac, od-
kud se dá stáhnout a i vytisknout

Upozornění
Tento symbol je uveden v uživatelské příručce spolu s číslem odkazujícím 
na níže uvedené ilustrace. Upozorňuje na situace možného ohrožení 
bezpečnosti produktu, uživatele nebo pečovatele.
01 = Nebezpečí zachycení
02 = Riziko při naklápění
03 = Přeprava v motorových vozidlech
05 = Nesprávně použití

Techniku zvedání

• Vždy používejte správnou techniku zvedání 
a správné pomůcky pro tento účel

7



9996097901

9996097699

9996097128

9996097338

9996097339

9996097699

9996097714

9996097720

9996097725

9996097738

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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SEDADLA

Sedadlo Panda Futura je dostupné jako (A) 
STANDARD v 5 velikostech a (B) ACTIVE ve 4 
velikostech.

Sedadlo ACTIVE je tvarováno tak, aby umožnilo 
větší možnost pohybu horní části těla a je ideální 
pro aktivnější děti.

Sedadlo STANDARD je tvarováno do dvou stran, 
čímž poskytuje dítěti větší podpěru a menší 
možnosti pohybu. Požadavky na pohyb dítěte 
určují, jaký model je nejvhodnější. Oba modely 
jsou připraveny pro větší škálu doplňků.

MONTÁŽ / DEMONTÁŽ 
SEDADLA

Montáž sedadla:
Umístěte sedadlo do držáku a zatlačte ji dozadu, 
dokud „nezaklikne” na své místo. 

Nepoužívejte první otvor, do kterého „za-
padne”. Toto je pouze „bezpečnostní ot-
vor”, který „zachytí” sedadlo, pokud tlačítko 
nechtěně vyklouzne ze správného otvoru. 

Demontáž sedadla:  
Odblokujte červenou páku (B). Vytáhněte tlačítko 
(A), posuňte sedadlo dopředu a současně 
nadzdvihněte. 

9
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ZPĚTNÉ NAKLONĚNÍ
Uvolněte páku (A) k naklonění opěradla.

Pevně stiskněte opěradlo sedadla před 
uvolněním páky, čímž zabráníte náhlému 
zaklonění.

Při naklánění dozadu dejte pozor, abyste si 
neskřípli prsty mezi opěrku a sedák.

Varování 05 Nebezpečí přiskřípnutí mezi 
opěrku a rám/tlačnou vzpěru při nastavení 
úhlu opěrky zad

PRODLOUŽENÍ ZAD
1) Nastavení výšky prodloužení zad.

2) Připevněte k sobě opěrku hlavy a prodloužení 
zad. Vzpěra opěrky hlavy je používána jako 
průchodová vzpěra.

Při nastavení nástavce opěrky zad dejte 
pozor, abyste si neskřípli prsty mezi opěrku 
zad a nástavec.
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B
C

D

E

F

G
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OPĚRKA HLAVY
A) Laterální nastavení opěrky hlavy.

B) Nastavení úhlu opěrky hlavy.

C) Nastavení úhlu ramena opěrky hlavy.

D) Nastavení výšky.

A, B, C a D musejí být uvolněny, abyste 
mohli provést správné nastavení opěrky 
hlavy. Při určení správné polohy upevněte 
A, B, C a D.

E) Vzpěru opěrky hlavy lze otočit o 180° další 
přední podporu. 

F) Opěrka hlavy ve tvaru S je dostupná, pokud 
standardní vzpěra neposkytuje dost podpory.

G) Připevněte potah na opěrku hlavy.

Varování 05 Nebezpečí přiskřípnutí mezi 
opěrku hlavy a rám/tlačnou vzpěru při 
nastavení úhlu opěrky zad
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RUČNÍ OPĚRA / TLAČNÁ 
RUKOJEŤ
Panda Standard:
Fitinky jsou připevněny na opěradle šestihranným 
klíčem (A). Ruční opěra/tlačná rukojeť jsou 
připevněny do fitinků na opěradle sedadla. 
Utáhněte páku(C).

Panda Active:
Nejdříve připevněte fitinky do opěrky zad dle 
obrázku (B). Umístěte páky do fitinků a bezpečně 
utáhněte (C).
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ODKLÁPĚCÍ OPĚRKY 
RAMEN
A) Opěrky ramen jsou připevněny na vzpěře 

opěrky ramen. Připevněte vzpěru opěrky 
hlavy do fitinku na zadní straně sedadla.

B) Vytáhněte uvolňovací tlačítko pro odklopení 
opěrek ramen nahoru a do strany. 

C) Použijte šestihranný klíč k nastavení výšky 
opěrky ramen.

D) Použijte šestihranný klíč k nastavení hloubky 
opěrky ramen.

Pečovatel by měl příležitostně zkontrolovat 
a olejem namazat odklápěcí díly - alespoň 
každé 3 měsíce.
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POSTRANNÍ OPĚRKY
Odstraňte zadní polštář a připevněte postranní 
opěrky do drážek na opěradle sedadla (A).

ODKLOPNÉ POSTRANNÍ 
OPĚRKY
Odstraňte zadní polštář a připevněte postranní 
opěrky do drážek (A) v opěradle sedadla.

Odklopné postranní opěrky lze odstranit 
stlačením červeného tlačítka (B) a poté od-
klopte.

Pečovatel by měl zkontrolovat a olejem 
namazat odklápěcí díly - alespoň každé 
3 měsíce.
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ODKLÁPĚCÍ OPĚRKY 
KOLEN
Připevněte fitink (A) pod sedadlo 4 mm 
šestihranným klíčem. Vložte opěrky kolen do 
fitinku a upevněte 6 mm šestihranným klíčem 
(B)

* Uvolněte šrouby (C) 6 mm šestihranným 
klíčem pro nastavení úhlu vzpěry opěrky 
kolen. 

* Uvolněte šrouby (B) či (D) 4 a 6 mm 
šestihranným klíčem pro nastavení hloubky. 

* U samotných opěrek lze nastavit úhel a strany 
(E) pomocí 4 mm šestihranného klíče. 

* Stlačte červené tlačítko na fitinku (F) pro od-
klopení opěrek kolen.

Pečovatel by měl zkontrolovat a olejem 
namazat odklápěcí díly - alespoň každé 
3 měsíce.

PRODLOUŽENÍ 
SEDADLA
Prodloužení sedadla je vloženo do držáku pod 
sedadlem a umístěno do požadované polohy. 
Utáhněte páku (A).
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STUPAČKY/ OPĚRKY 
NOHOU
A) Použijte přítlačnou páku k upevnění a nastav-

te hloubku vzpěry stupačky.

B) Použijte páku k nastavení úhlu vzpěry 
stupačky.

C) Použijte 6 mm šestihranný klíč k nastavení 
výšky stupačky.

D) Použijte 6 mm šestihranný klíč k nastavení 
úhlu stupačky.

E) Použijte 6 mm šestihranný klíč k nastavení 
výšky opěrky nohou.

F) Použijte 6 mm šestihranný klíč k nastavení 
úhlu nožní opěrky nohou.

ABDUKČNÍ KLÍN
A) Vybavení k montáži je připevněno 6 mm 

šestihranným klíčem.

B) Rozsocha je připevněna do držáku a její 
hloubku lze nastavit pomocí páky.
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PODRUČKY A TÁC
A) Nastavení výšky područek.

B) Nastavení tácu, do stran.

C) Nastavení hloubky tácu.

D) Nastavení úhlu tácu, nastavením úhlu 
područek.

Tác lze připevnit pouze na verzi Panda 
Futura vybavenou područkami.

Při nastavení opěrky rukou dejte pozor, 
abyste si neskřípli prsty mezi sedačku a 
opěrku rukou.

Nepřenášejte produkt za opěrky rukou.
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MONTÁŽ PEVNÝCH 
ZÁMKŮ
Pevné zámky lze snadno připevnit na sedadlo 
Panda a rychle upevnit a nastavit upínací pásy. 
Pásy na boky (85427-x), břišní pásy (89112-x 
a 89108-x), 5-bodové pásy (89665-x), hrudní 
popruhy (85428-x) a pásové/zkřížené vesty 
(89625-x) lze rychle upevnit do správné polohy. 
Šestihranný klíč je nutný k jejich nastavení.

Montáž na opěradlo:
* Šest pevných zámků (D) je připevněno v 

opěrce zad šestihrannými klíči. Dva horní 
pevné zámky mohou být též nastaveny do 
dolní polohy tak, aby upínací pásy vedly ko-
lem polštářů (po jejich ustřižení).

* Řemeny pásových/zkřížených vest a 5-bo-
dové pásy mohou být poté vedeny štěrbinami 
a upevněny pevnými zámky. 

Poznámka: 
 Upínací pásy lze zkrátit do správné délky po 

jejich upevnění (dbejte, prosím, aby konce 
popruhů byly zatavené).

Montáž na sedadlo:
* Na každé straně sedadla je připevněna 

šestihranným klíčem jedna syntetická deska 
držáku (A). 

* Jeden pevný zámek (B) je připevněn na obou 
stranách sedadla šestihranným klíčem pro 
pásy na boky a břišní pás (abdukční model 
(89108). 

* Pokud je připevněn břišní pás modelu T 
(89112), další pevný zámek (C) je dodán na 
každou stranu spodní části. Jsou připevněny 
šestihranným klíčem (sada B).

* Pokud je používán 5-bodový pás, dva další 
pevné zámky (C) jsou připevněny na horní 
části opěrky zad.

Standard

Active

Použijte obrázek spolu s popisem na následujících stránkach.
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VESTA A KŘÍŽOVÁ 
VESTA
Vestu a křížovou vestu můžete otevírat a zavírat 
pomocí zipu a zámků. 

Použijte tento návod a zohledněte nápovědu 
na str. 18. 

* Namontujte ramenní pásy do držáků umístěných 
na horní straně opěradla (A).

* Namontujte horní pásy do držáků umístěných 
na opěradle (B).

* Namontujte dolní pásy do držáků umístěných 
na dolní stráně opěradla (C).

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 

PÁS NA HRUDNÍ KOST
Namontujte zámky na opěradle (víz str. 15)
Pás na hrudní kost můžete otevírat a zavírat 
pomocí zámků. 

Použijte tento návod a zohledněte nápovědu 
na str. 18. 

* Namontujte ramenní pásy do držáků umístěných 
na horní stráně opěradla (A)

* Namontujte horní pásy do držáků umístěných 
na opěradle (B)

* Namontujte dolní pásy do držáků umístěných 
na dolní stráně opěradla (C)

Věnujte pozornost tomu, aby všechny   
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 
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HRUDNÍ PÁS
Namontujte zámky na opěradle (víz str. 18)
Hrudní pás můžete otevírat a zavírat pomocí 
zámků. 

Použijte tento návod a zohledněte nápovědu 
na str. 18. 

* Namontujte ramenní  pásy do držáků umístěných 
na horní stráně opěradla (A)

* Namontujte boční pásy do držáků umístěných 
na opěradle (B)

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 

PĚTIBODOVÝ PÁS
Namontujte zámky na opěradle (víz str. 18)
Pětibodový pás můžete otevírat a zavírat pomocí 
zámků. 

Použijte tento návod a zohledněte nápovědu 
na str. 18. 

* Namontujte pásy (E) do držáků umístěných 
na sedadle (D)

* Umístěte dítě v sedačce tak,aby sedělo na 
trojúhelníku (F)

* Protáhněte boční pásky (D) otvory v sedáku a 
umístěte v zámcích pod sedadlem. 

* Ramenní pásy jsou namontovány do zámků 
v horní části opěradla(A).

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 
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KYČELNÍ Y-PÁS
Namontujte fixační zámky na sedačku - viz str. 18. 
 
Kyčelní pás se zapíná a rozepíná pomocí spony.  
 
Řuďte se instrukcemi níže a také na straně 18.  
 
* Upevněte popruhy do zámků pod sedákem / 

opěrkou zad (D).  
 
* Upevněte popruhy do zámků pod sedákem / 

opěrkou zad (E).  
 
Popruhy (D) a (E) mohou být zaměněny.  

Dbejte prosím správného upěvnění 
popruhů v zámcích. Zámky i popruhy 
pravidelně kontrolujte. 

BEDERNÍ PÁS
Bederní pás můžete otevírat a zavírat pomocí 
zámků. 

Namontujte pásy do držáků umístěných na 
sedáku(D).

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 
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PÁNEVNÍ POPRUHY
Použijte tento návod a zohledněte nápovědu 
na str. 18. 

* Otevřete zámky (G).
* Namontujte pásy (D) do držáků umístěných 

pod sedákem (D).
* Umístěte dítě na popruzích a zamkněte zámky 

(G) kolem stehen.

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 

KOTNÍKOVÉ PÁSY
Kotníkové pásy můžete otevírat a zavírat pomocí 
suchého zipu a zámků (A). 

Použijte tento návod pro namontování pásů. 

* Odstraňte zámky (C)
* Protáhněte pásy (B) otvory v opěrce nohou
* Namontujte zámky (C) a ujistěte se, že pásy 

jsou dobře připevněné. 
Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační 

a seřizovací  prvky byly správně umístěny a 
zajištěný. Pravidelně kontrolujte jejich stav. 

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 

22



A

A

B

C
Z

NOŽNÍ PÁSY
Nožní pásy můžete otevírat a zavírat pomocí 
suchého zipu a zámků (A).  

Použijte tento návod pro namontování pásů. 
* Odstraňte zámky (C).
* Otevřete a protáhněte pásy (A) otvory v opěrce 
nohou.
* Zamkněte pásy kolem nohou dítěte. 
Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační 
a seřizovací prvky byly správně umístěny a 
zajištěný. Pravidelně kontrolujte jejich stav. 

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 

MANŽETY 
Manžetu můžete otevírat a zavírat pomocí 
zámku (A). 

Použijte tento návod pro namontování manžet. 
* Umístěte manžety kolem zápěstí dítěte.
* Namontujte pás (B) kolem tyče opěrky 

předloktí. 

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 
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PÁS H
Namontujte zámky na opěradle (víz str. 16)
Pás H můžete otevírat a zavírat pomocí zámku. 

Použijte tento návod a zohledněte nápovědu 
na str. 16. 

* Namontujte ramenní  pásy do držáků umístěných 
na horní stráně opěradla (A)

* Namontujte boční pásy do držáků umístěných 
na opěradle (B)

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 

THERMO BAG (FUSAK)
* Umístěte fusak w sedátku.
* Otevřete boční zipy fusaku a umístěte dítě 

v sedátku 
* Zamkněte boční zipy.

Ve fusaku se nacházejí otvory (zavřené suchým 
zipem), které dovolují protažení … bederního 
pásu. 

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 

PLÁŠTĚNKA S KAPUCÍ  
Pláštěnku se nakládá na kočár ze zadu, kolem 
těla dítěte a pak směrem dolu na opěrku nohou. 
Tímto způsobem bude pláštěnka také chránit 
sedátko. 

Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační 
a seřizovací  prvky byly správně umístěny a 
zajištěný. Pravidelně kontrolujte jejich stav. 

Věnujte pozornost tomu, aby všechny 
fixační a seřizovací  prvky byly správně 
umístěny a zajištěný. Pravidelně kontro-
lujte jejich stav. 
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