INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ROTOR DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH A3002
Nr katalogowy:
Waga:

A3002
2,5 kg

UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z rotora należy
uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.
PRZEZNACZENIE
Rotor przeznaczony jest do ćwiczeń czynnych (oporowych) kończyn
dolnych i górnych przy schorzeniach urazowo ortopedycznych oraz
reumatycznych. Ma zastosowanie na oddziałach rehabilitacji, w domach
pomocy społecznej oraz do ćwiczeń w domu.

Bezpieczne
wzmacnianie mięśni

Ćwiczenia kondycyjne

Stymulacja układu
krążenia

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
1. Należy dopilnować, aby przed rozpoczęciem rotor stał na stabilnej płaskiej powierzchni.
2. Przy ćwiczeniach czynnych kończyn dolnych rotor należy ustawić bezpośrednio na podłodze.
3. Przy ćwiczeniach czynnych kończyn górnych rotor należy ustawić na stole.
4. Ćwiczenia należy przeprowadzać w pozycji siedzącej. Zamontowane nasadki przeciwpoślizgowe
zabezpieczają rotor przed przesuwaniem się.
MONTAŻ
Rotor jest dostarczany w pełni wyregulowany i zmontowany z wyjątkiem pokrętła regulującego opór. Pokrętło
należy wkręcić w otwór znajdujący się na górze łączenia pedałów z ramą. Wraz z przekręcaniem pokrętła w
prawo zwiększany jest opór stawiany podczas kręcenia pedałami.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1.

Zaleca się regularną kontrolę rotora pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia.

2.

Zaleca się regularne czyszczenie rotora miękką szmatką i wodą z mydłem. Rotor po wyczyszczeniu
należy osuszyć miękką szmatką.

UWAGA! Do czyszczenia chodzika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków
ścierających.

UWAGA! Raz na miesiąc zaleca się wkropić kilka kropel oleju przekładniowego do otworu pod
pokrętło regulacji oporu.
GWARANCJA
Sprzęt objęty jest 12-miesięcznym okresem gwarancji. Sprzęt powinien być wykorzystywany zgodnie z
przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie obejmuje:
•
czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisaną w instrukcji,
•
części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania,
•
mechanicznych i termicznych uszkodzeń sprzętu,
•
usterek powstałych wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbań,
dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
Do serwisu produkt należy dostarczyć czysty. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, Nabywca będzie
obciążony kosztami realizacji reklamacji.
Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu.
Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z
niezgodności towaru z umową.
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