
SUNLIFT

Zdvíhacie zariadenia Sunlift 
Návod na použitie
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1. Úvod
                     

                   
       

DÔLEŽITÉ:
 

             

                    
                

   

            
• Smernica o zdravotníckych zariadeniach (93/42/EEC) 

• UNE-EN ISO 10535:2007, zdviháky na prenos ľudí so zdravotným postihnutím. Požiadavky a metódy testov (ISO 10535:2006). 

• UNE-EN 12182:2012, Technické pomôcky pre osoby so zdravotným postihnutím. Všeobecné požiadavky a metódy testov.

• IEC 60601-1 Lekárske elektrické zariadenia - Časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a základný výkon.
• UNE-EN 61000-4-15:2012, Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
• 

• UNE-EN 614-1, Bezpečnosť a ergonómia.

12-voltové znovunabíjateľné batérie, utesnené olovenou 
kyselinou.
Kapacita batérie 2.9 amp./ hod.
Vstup nabíjačky 230 VCA 50/60 Hz
Výstup nabíjačky 27.4/29.0 vcc @ 0.8a

Stupeň ochrany IPX4 

2. Určené použitie

3. Bezpečnostné pokyny  
• Pred používaním zdviháka vždy oboznámte obsluhu s jeho riadením a bezpečnostnými pokynmi.                   
• Používajte iba závesy určené pre tento zdvihák.          
• Všetky funkcie je možné jednoducho ovládať a nevyžadujú žiadnu veľkú fyzickú námahu.                      
• Elektrický zdvihák nepoužívajte v sprche.      
• Nenabíjajte elektrický zdvihák v kúpeľni.       
• Tieto zdviháky nepoužívajte na iný účel ako na zdvíhanie a premiestňovanie pacienta.              
• Zvláštnu pozornosť venujte žltým trojuholníkom, ktoré upozorňujú na miesta, kde je možné zaseknúť a zraniť si 
prsty.
                        

     • Tento zdvihák používajte jedine v súlade s inštrukciami v tomto návode. 
           

       
• Zdvihák používajte iba na rovnom, hladkom povrchu.         
•  Uvedomte si, že fyzické sily potrebné na presunutie pacienta zdvihákom na kobercoch alebo nerovnomerných a 
hrubých textúrovaných povrchoch budú väčšie ako tie, ktoré sú potrebné na plochom alebo hladkom povrchu. V 
týchto prostrediach sa odporúča starostlivé plánovanie zdvíhacej operácie, aby sa zabránilo potenciálnemu 
poškodeniu zdvíhania kvôli náročnej manipulácii

                        
                         
             
• Pred použitím vždy skontrolujte, či je typ a veľkosť závesu vhodný pre pacienta.                 

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým 
prúdomNabíjačka – typ B
Zdvihák – typ B
Bezpečnostné popruhy Oxford/Sunrise so šedou 
slučkou Použitie v rozsahut: ..............> +5° < +40° C.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli  pre produkt Sunrise Medical . Je žiadúce, aby ste si pred použitím zdviháku 
prečítali Návod na použitie, predovšetkým sa oboznámili  s pokynmi ohľadom bezpečného zaobchádzania 
a nastavovania .  V  prípade  akýchkoľvek  pochybností  ohľadom  použitia,  údržby  či  bezpečného  
zaobchádzania so zdvihákom,  neváhajte  sa  prosím  obrátiť  na  distribútora.

NEPOUŽÍVAJTE PRODUKT, POKIAĽ STE SI NEREČÍTALI UŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU, RESPEKTÍVE 
JEJ NEPOROZUMELI.   

Spoločnosť  Sunrise  Medical  získala  certifikát  ISO  9001  a  ISO  13485 ,  ktorý  vždy  potvrdzuje  
kvalitu  ich výrobkov.  Sunrise  Medical  vyhlasuje  na  vlastnú  zodpovednosť,  že  tento  produkt  
spĺňa požiadavky smernice o lekárskej smernici 93/42 / EEC smernice 2007/47 / EEC.

Zdvíhacie zariadenia majú označenie CE a spĺňajú tieto smernice CE:

Kráľovský dekrét 286/2006, 10. marca na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov z rizík súvisiacich s vystavením hluku. 
Preventing Service Mutualia S.L

Elektrické špecifikácie

Ochrana proti skratom
Nabíjačka – trieda II

Zdvihák – interný zdroj elektriny

V iných podmienkach môže byť ohrozený výkon a bezpečnosť.

Zdviháky  sú  určené  na  premiestňovanie  a  zdvíhanie  pacientov.  Smú  byť  obsluhované  výlučne  zdravotnými  pracovníkmi ,
 alebo  zaškolenými  osobami .  Sú  vhodné  na  presun  a  zdvíhanie  pacientov  tak   v   zdravotníckych   zariadeniach ,

  
ako

  
aj

 
v

  domácom   prostredí   (v   závislosti   od   špecifikácie  konkrétneho  modelu).

Pred a počas každého používania zdviháku:
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4. Popis

• Uistite sa, že nohy zdviháka smerujú paralelne. Ak sú stočené 
smerom dovnútra o viac ako 3° (pozri Obr. 1) a nie paralelne        
(pozri Obr. F v kapitole „Technická špecifikácia“), pričom nohy 
zdviháka sú zovreté o viac ako 100 mm, zdvihák 
NEPOUŽÍVAJTE.
• Vždy skontrolujte, či je bezpečná pracovná záťaž zdvihu 
dostatočná na hmotnosť pacienta.
• Nastavte záves podľa príslušných inštrukcií na použitie.
• Nezdvíhajte  pacienta , kým ste nezabezpečili , že ruky pacienta 

sú  schované  v postroji , uistite  sa , že  pacient  nedrží  pohon 
alebo mobilné kĺby.

   

• Pred  posunutím  pacienta  pomocou  zdviháka  sa  uistite,  že  je  v  popruhoch  upevnený pohodlne a zároveň tak 
blízko k podlahe ako je to len možné.
• Posuňte zdvihák opatrne: je riziko zaseknutia nôh medzi základňou zdvihu a podlahou.
• Pri posúvaní zdviháka uchopte príslušnú rukoväť. Neposúvajte zdvihák uchopením rámu, tlačením spodnej 
konštrukcie, či tlačením pacienta.
• Pri premiestňovaní pacienta nepohybujte zdvihákom rýchlejšie ako 3 km/h alebo 0,8 m/s
• Neskúšajte tlačiť zdvihák cez prekážky, ktoré by kolieska zdviháka nemohli prejsť.
• Nepoužívajte zdvihák na sklone väčšom ako približne 5°. SUNRISE MEDICAL v takom prípade doporučuje, aby pri 

prevážaní pacienta bola prítomná ešte tretia osoba. 

   

• V prípade väčšieho sklonu nenechávajte nikdy zdvihák s pacientom bez dozoru. 

• Nepoužívajte zdvihák, kým neskontrolujete, či je pohon pripevnený na oboch koncoch skrutkou a maticou.

Obr. 1• Pri zdvíhaní alebo spustení pacienta musí sprievodca držať svoje ruky ďalej od pohonu a spojovacích a pohyblivých 
častí.
    

a         r
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Rozpera
Rameno

Držadlo

Rám

Batérie

Ovládač

Pohon

Pedál rozvierania 
nôh

Hnacie kolieska s brzdou

Kľučka aretácie rámu

Hlavný podvozok

Predné riadiace kolieska
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5. Montáž

• Hlavný podvozok so štyrmi kolieskami
• Rám s ramenom a rozperou, základňu nabíjačky
• Elektrický pohon
• Ovládač 
• Batérie
• Kábel na nabíjačku

1. Odstráňte všetky časti z krabice a položte ich na zem. Niektoré časti sú tak ťažké, že ich budú musieť zdvíhať dvaja 
ľudia.  
2. Zabrzdite zadné hnacie kolieska. 
3. Vsuňte rám do podstavca podvozku až k červenej šípke. Potom otočte držadlá v smere hodinových ručičiek a 

uistite sa, že je rám pevne pripevnený.    

VAROVANIE: pri nasúvaní rámu ho nedržte na spodnej strane, aby ste si nezranili prsty. 

4. Skontrolujte, či sa nohy zavierajú a rozvierajú. 

5.   Montáž pohonu:                                                 

6. Zasuňte obal batérie k jej spodnej časti, ktorá je umiestnená na ráme zdviháka. Batériu vyberte vytiahnutím nahor.
   

   8. Vložte zástrčku ručného ovládača do jeho prijímacej zásuvky pod základňou nabíjačky.

   
9. Vložte zástrčku ovládača do adaptéra pod spodnú časť batérie. Zástrčka musí správne zapadnúť.

   
10. Stlačte tlačítka ovládača „Hore“ a „Dolu“ a uistite sa, že rameno zdviháka sa správne dvíha. Ak je všetko v poriadku, 
môžete zdvihák začať používať.

   

                        

6. Použitie 
1.

   

 Nastavenie nôh:                      
            

Nohy zdviháka sa môžu zúžiť alebo rozovrieť, aby tak uľahčili prístup k vozíku, na toaletu  atď.  
Pri  prejazde  úzkymi  dverami  alebo  chodbou  by  mali  byť  nohy  úplne  zovreté.         Nastavte ich stlačením pedála 
smerom nadol

 
  (
  
Prevádzková sila <300N)

      
Pravý pedál = nohy sa úplne uzavrú

   
      

= nohy sa úplne otvoriaĽavý pedál

   2.

 

  

   

Zadné kolieska a brzdenie: Zdvihák má dve zadné kolieska s brzdami. Zadné kolieska musia byť odbrzdené , 
pokiaľ  je rameno  zdviháka  hore tak, aby zdvihák  mohol  ísť správnym  smerom  a bol správne  zaťažený . Pokiaľ  sú 
brzdy zaistené, je to pacient, ktorý udáva smer, a to môže spôsobovať nepohodlie.                    

                          
         

3.

 

  

    

Zdvíhanie  a znižovanie  ramena : Pohyb   ramena   je  elektricky   riadený   jednoduchým   ručným  ovládačom . 
Tento ovládač má dve tlačítka ukazujúce šípku hore a dolu. 

                 
         

(Prevádzková 

 

sila<5N). Ovládač automaticky zastaví na 
konci zdvihu alebo zníženia. Ručný ovládač je napojený ku dnu nabíjačky batérie.

           
                 

4.

 

  

  

Bezpečnostné  vypnutie:

                   

červené  bezpečnostné   tlačítko  na  prednej  časti  dna  nabíjačky  vypína kompletne 
celý  zdvihák .

 

(Prevádzková  

  

sila<105N). Pokým  nie  je  tlačítko  otočené  v  smere  šípky ,  je  zdvihák  nefunkčný.  K  úplnému
 zresetovaniu  dôjde  otáčaním  tlačidla  v  smere  hodinových  ručičiek  a  jeho  následným  uvoľnením.

                      
    

3

Na priestrannom mieste otvorte opatrne krabicu. Tá obsahuje: 

Pedál 
rozvierania nôh

Rám

Kľučka aretácie 
rámu

Zodvihnite spodok zdviháku a umiestnite pohon tak, aby príslušné diery na ráme lícovali so základňou pohonu. Do 
príslušnej diery vsuňte skrutku a závit utiahnite.

7. Skontrolujte, či nie je stlačené červené tlačítko na spodnej časti batérie. 
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5. Bezpečnostné zníženie zdviháka: Umožňuje automatické zníženie ramena zdviháka v prípade, že zlyhá 
ovládanie ovládačom. Tento manéver môže byť prevedený oboma spôsobmi: manuálne alebo elektricky.
   

      
•
   
Manuálne: otáčaním cylindra v hornej časti pohonu v smere hodinových ručičiek sa motor  mechanicky  uvoľní  
a umožní  bezpečné  zníženie  ramena  zdviháka spolu s pacientom.

      •    Elektricky: tlačítko  sa  nachádza  pod  dnom  nabíjačky.  Pod  označením „EMERGENCY“ so šípkou 
smerujúcou dole. Je možné stlačiť ho pomocou ostrého hrotu (napr. pomocou pera).

6.         Posúvanie  zdviháka a premiestňovanie  pacienta:  Osoba  posúvajúca  zdvihák  musí  byť  vždy 
otočená

  
tvárou  k premiestňovanému  pacientovi,  uchopiac  pevne  oboma  rukami  tlačnú rukoväť zdviháku. 

             
                 

 7. Hlučnosť zdviháka za chodu je 45,5 dB.              (A)

7. Nabíjanie batérie

Batérie sú pripevnené v obale batérií, ktorý sa nachádza na dne nabíjačky na ramene zdviháka. Musia byť nabíjané 
len s dodanou nabíjačkou. Dodatočná základňa nabíjačky a batérie sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo, ktoré 
umožňujú, aby sa jedna batéria mohla po celú dobu dobíjať.

1. Pripojte kábel nabíjačky do nabíjacej zásuvky na nabíjačke.
2. Pripojte nabíjačku k elektrickej sieti (220 / 240 V). 
3. Nabíjanie je automatické. Úplne nabitá batéria vydrží 8 – 12 hodín. 
4. Pred použitím zdviháka najskôr odpojte nabíjačku zo siete a potom zo zdviháka. 
5. Svetla ukazujú, ako je batéria nabitá:

      
•
 
“ON” zelené svetlo c  nabíjačka  je  v  sieti

      
•
 
“CHARGE” oranžové svetlo c  batéria  sa  nabíja

      
•
 
“CHARGE” svetlo zhasne, keď je batéria plne nabitá

    Predtým, než sa batéria úplne vybije,           vždy, keď stlačíte tlačidlo zdvihu / zostupu na ručnom ovládači, pípnutie vás  
varuje,  že  pred  opätovným  nabitím  môžete  vykonať  iba  jedno  spustenie  (pomocou bezpečnostného zníženia).

       
          

6.
 
   

                        
 

 Batéria je chránená  proti úplnému vybitiu  vďaka pípnutiu signalizujúcemu   hladinu nabitia batérie. Pípnutie nie je 
počuť, ak zdvihák nie je používaný. NEIGNORUJTE ZVUKOVÝ SIGNÁL. Zvážte ďalšie použitie zdviháka a pripojte 
nabíjačku na batériu pre znovunabitie.                    

   7. Nabíjanie prebieha automaticky. Aj v prípade ponechania zdviháka napojeného na nabíjačku dlhšiu dobu, nedôjde k 
prebitiu batérie.

   
                        8. Pred opätovným používaním zdviháka, odpojte kábel nabíjačky.

            

4

Batérie

Motor 
pohonu

Manuálny ovládač

Bezpečnostná 
poistka

Bezpečnostné 
zníženie

Vstup nabíjania

Nabíjanie
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Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

POZNÁMKA: VŽDY SA UISTITE, ŽE HLAVA PACIENTA JE PO CELÝ ČAS PODOPRETÁ. 

8. Údržba batérií
•  Majte vždy batériu úplne nabitú. Ak zdvihák nepoužívate, nechajte ho pripojený k nabíjačke. Batérie sa môžu nabíjať 

cez noc: nabíjačka neumožní prebitie batérií. 
   

• Nabíjajte batérie pravidelne, aj keď zdvihák dlhodobo nepoužívate. 
• Najprv zapojte nabíjačku ku zdviháku a potom do siete. 
• Nenechávajte nabíjačku zapojenú ku zdviháku, ak ju hneď nebudete zapájať do siete. 
• Nikdy neodpojujte nabíjačku ťahaním za kábel.

9. Návod na použitie závesov Quickfit

Obr. 1
      Uistite sa, že pásy vyčnievajú von. Stiahnite záves nadol poza užívateľov chrbát, až kým nie je horná časť toaletného 

otvoru malá na spodku chrbta. Skontrolujte, či je záves správne zarovnaný vo výške ramien.
                     

           
Obr. 2

                           
      Obr.

 
3

                 
                      

NEZABUDNITE: DLHÉ PÁSY SÚ NA NOHY, KRÁTKE PÁSY SÚ NA RAMENÁ.

      Pretočte pacienta na záves a zabezpečte,bol záves a toaletný otvor v správnej výške chrbta.                
                       

 

Batérie

Vstup nabíjania

Použitie zo sedu

Použitie z ľahu

Nadvihnite pacientovu nohu a pretiahnite jeden pás pod jeho stehnom medzi nohy. Zároveň dajte pozor, aby nebol pás 
pod stehnom skrčený. Rovnako postupujte aj pri druhej nohe.

Prekrížte pásy cez nohy a zaveste ich do hákov ramena. 
Do hákov zaveste kratšie, ramenné pásy, pritom zdvihákom prejdite smerom k pacientovi. 

Prekrížte pásy pod pacientovými nohami a upevnite záves na pozíciu sedu. Pásy na ramenách nechajte čo najkratšie.

5
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10. Riešenie problémov

PROBLÉM

Aktivovaná
 
ochrana

 
proti

 
úplnému

 
vybitiu.

Nesprávne zapojenie ovládania.

Otočte  bezpečnostnú  poistku  v  smere  šípok.

  
   

Batéria sa nenabíja
Zmenšite váhu zaťažujúcu pohon.

11. Údržba
               Všetky výrobky SUNRISE MEDICAL vyžadujú minimálnu údržbu, aj tak sú však pravidelné bezpečnostné 

kontroly dôležité. SUNRISE MEDICAL doporučuje, aby sa nasledujúce prehliadky robili každý deň, predtým 
než zdvihák použijete:

                 

• Uistite sa, že predné kolieska sa normálne pohybujú.           
• Uistite sa, že sa rozpera otáča voľne.          
• Skontrolujte, či je rozpera pevne pripevnená k ramenu.            • Uistite sa, že sa nohy normálne roztvárajú a zatvárajú. 
           • Uistite sa, že ovládač je v poriadku a funguje. 
          • Skontrolujte, či tlačidlo núdzového zastavenia funguje správne.

        
• Skontrolujte opotrebovanie háčikov. Nepoužívajte slučky, ktoré vykazujú známky opotrebovania alebo poškodenia 
v zdvíhacích popruhoch alebo závesoch.
                        

                   

• ROZPERA

SUNRISE   MEDICAL      doporučuje,   aby   nasledujúce   časti   zdviháka   boli   skontrolované 
autorizovaným technikom aspoň raz ročne:

  
 - Skontrolujte, či sa rozpera otáča a kolíše voľne.          
 

- Skontrolujte, či je rozpera pevne pripevnená k ramenu.             

• RAMENO 
 

- Skontrolujte

 

objímku

 

medzi

 

ramenom

 

a

 

rámom.

 

       
 - Skontrolujte úplnú otáčavosť ramena. 

         

• RÁM
 

 
- Skontrolujte, či rám pevne drží v podstavci. 
          

 - Skontrolujte montáž hydraulického valca, 
            

oba konce fixované maticou a skrutkou.

• OBAL BATÉRIE
  

 
- Skontrolujte, či tlačítko okamžitého zastavenia funguje správne. 

        
 

- Skontrolujte zapojenie ovládača a valca. 

          

•

  

NASTAVENIE NOŽIČIEK:

  

                - Skontrolujte, či sa nohy normálne otvárajú a zatvárajú. 

     

• ČAPY:

  
 

- Skontrolujte, či sú čapy nôh pevne utiahnuté 

      
 

- Skontrolujte, či sa čapy nôh voľne otáčajú. 

      
 

- Ak sa neotáčajú, namažte ich olejom. 

         
 

- Skontrolujte ich nadmernú vôľu.  

    

• PREDNÉ KOLIESKA 

  
 

- Skontrolujte, či sú predné kolieska pevne pripevnené k nohám. 

         
 

- Skontrolujte, či sa kolieska pohybujú voľne. 

        
 

- Vyčistite ich od všetkých vlákien, vlasov alebo chlpov, ktoré by sa v nich mohli hromadiť.  

            
 

- Ak je to nutné, namažte ich olejom. 

      

•

   

ELEKTRICKÝ POHON: Skontrolujte, či pohon funguje správne bez akéhokoľvek hluku. 

           

•

 

 BATÉRIE

 
 

- Batérie pravidelne dobíjajte. 

  
 

- Nedovoľte aby boli batérie úplne vybité. 

        

•

   

TEST NA NABITIE : Test na nabitie môže urobiť len autorizovaný servisný technik. 

           

6

PRÍČINA RIEŠENIE
Pohon nefunguje Stlačená bezpečnostná poistka.

Nabite batérie

Správne zapojte ovládanie.
Batéria je nabitá (svetlo svieti nazeleno). Skontrolujte správne zapojenie v sieti.

Zastavenie pohonu Preťažený zdvihák.

Batérie  sú   vybité  (pípanie  pri  pokuse  o  
ovládanie ; aktivovaná  ochrana  proti  úplnému  
vybitiu batérie).

Nabite batérie
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• ČISTENIE:
 - Zdvihák čistite obyčajným mydlom a vodou alebo dezinfekčnými prostriedkami na tvrdé povrchy            
 

- Nepoužívajte agresívne alebo drsné čistiace prostriedky, pretože povrchová úprava by sa mohla poškodiť.               
 

- Nepoužívajte agresívne alebo drsné čistiace prostriedky, pretože lak povrchu by sa mohol poškodiť. 
           

  
NÁHRADNÉ DIELY:

 
                       

      

• Záves  • Batérie          • Joystik   • Krabica ovládania  • Pohonná jednotka 
• Kolesá   • Kompletná konštrukcia  • Kompletný podvozok • Kompletný rám a rameno • Nabíjačka a kábel nabíjania 

12. Technická špecifikácia

Rozmery

Micro Mini Midi Major
130 kg 130 kg 150 kg 175 kg

Max šírka s nohami/ ramenami pri sebe 545 mm 540 mm 640 mm 650 mm
Max výška (bez zaťaženia)  A 1.725 mm 1.870 mm 1.940 mm 2.006 mm
Min výška (bez zaťaženia) (B) 1.130 mm 1.280 mm 1.285 mm 1.435 mm
Max výška rozpery (bez zaťaženia) (C) 1.483 mm 1.628 mm 1.688 mm 1.813 mm
Min výška rozpery (bez zaťaženia) 460 mm 513 mm 555 mm 575 mm
Polomer otáčania s nohami od seba (D) 1.130 mm 1.240 mm 1.380 mm 1.500 mm
Nohy/ ramená od seba (E):
Max šírka (vonkajšia) 870 mm 940 mm 1.075 mm 1.185 mm
Max šírka (vnútorná) 740 mm 810 mm 980 mm 1.105 mm
Nohy/ ramená pri sebe (F):
Max šírka (vonkajšia)  545 mm 540 mm 640 mm 650 mm
Max šírka (vnútorná) 465 mm 470 mm 540 mm 520 mm

100 mm 100 mm 100 mm 110 mm
20 mm 20 mm 20 mm 15 mm
75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
16,6 kg 17,54 kg 17,6 kg 22,75 kg

13,34 kg 13,6 kg 15,1 kg 18,1 kg
2,76 kg 2,76 kg 2,76 kg 2,76 kg

2x12v gélové 2x12v gélové 2x12v gelové 2x12v gélové
2.9 Amph 2.9 Amph 2.9 Amph 2.9 Amph

230v / 50 Hz 0.12 A 230v / 50 Hz 0.12 A 230v / 50 Hz 0.12 A 230v / 50 Hz 0.12 A
28v. 0.5 Amph 28v. 0.5 Amph 28v. 0.5 Amph 28v. 0.5 Amph

Nabíjačka: Trieda II 
Zdvihák: Vnútorný 
elektrický okruh

 

Typ B

1.340 mm

Min celková dĺžka                                      
(s kolesami otočenými dnu)

970 mm 1.065 mm 1.160 mm 1.275 mm

Max celková dĺžka                                        
(s kolesami otočenými von)

1.110 mm 1.130 mm 1.225 mm

 

130 150 175

Pri požadovaní náhradného dielu je dôležité uviesť sériové číslo zdviháka. Takto máte istotu, že Vám bude 
dodaný správny náhradný diel pre Váš zdvihák. Možno požadovať nasledovné náhradné diely:
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Bezpečné pracovné zaťaženie

Celková výška nôh/ ramien
Svetlá výška
Predné kolesá
Zadné kolesá
Hmotnosť – rám, rameno, 
elektronické súčasti
Hmotnosť základne
Hmotnosť batérií
Batérie
Kapacita batérie
Vstup nabíjačky
Výstup nabíjačky
Ochrana proti elektrickému výboju Nabíjačka: Trieda II 

Zdvihák: Vnútorný 
elektrický okruh

Nabíjačka: Trieda II 
Zdvihák: Vnútorný 

elektrický okruh

Nabíjačka: Trieda II 
Zdvihák: Vnútorný 

elektrický okruh

Stupeň ochrany proti elektrickému výboju Nabíjačka 
a zdvihák: 

Nabíjačka
 a zdvihák: Typ B

Nabíjačka
 a zdvihák: Typ B

Nabíjačka  
 a zdvihák: Typ B
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• Životnosť zdvihákov SUNLIFT je najmenej 5 rokov. Narastá vhodným resp. adekvátnym používaním produktu.                        
• Úžitná doba batérie je 1 – 2 roky v závislosti na používaní a počte nabití.

                       
• Úžitná doba závesov je 1 – 2 roky v závislosti na používaní a spôsobe prania, ako i druhoch pracích prostriedkov a 
type vody.
                          

       
• Úžitná doba motorového pohonu je 11 000 cyklov (použitie zdviháka 6-krát denne po dobu 5 rokov).

                

13. ZÁRUKA 

SUNRISE MEDICALposkytuje  záruku na tento produkt na 2 roky od dátumu uvedeného  na faktúre, bločku alebo na 
dodacom  liste. Pre výrobky  obsahujúce  batérie  je záruka  na batérie  6 mesiacov . Táto záruka  sa vzťahuje  na diely, 
ktoré potrebujú výmenu, na inštaláciu a dopravu. V záručnej reklamácii musí užívateľ predložiť doklad o kúpe             
(rozhodujúcim je dátum kúpy).

                    
                   

                 
    Záruka sa nevzťahuje na:

•        OPOTREBOVANIA spôsobené bežným používaním,   napríklad na poťahoch, pneumatiky,  duše, ráfiky, kolesá, tkaniny,  atď.
•    NEHODY, napríklad      ohnuté konštrukcie, škrabance, plochá pneumatika, atď.
• NESPRÁVNE POUŽITIE a škody spôsobené užívateľmi, ktorí vážia viac ako je hmotnostný limit uvedený v 
užívateľskej príručke.
                      

• NEDOSTATOČNÁ ÚDRŽBA a nedodržanie pokynov na ochranu výrobku v užívateľskej príručke.
                 

• ÚPRAVY ALEBO OPRAVY vykonávané osobami, ktoré nie sú poverené spoločnosťou Sunrise Medical.
               

•    PRODUKTY BEZ FAKTÚRY ALEBO VÝROBNÉHO ČÍSLA       (ak  je uvedené).

14. Likvidácia odpadu  
                    

                      
                      

       
                    

15.  Teplota a vlhkosť pri uskladnení
Teplota uskladnenia: 0º - 40º
Vlhkosť uskladnenia: 20% - 80%

ŽIVOTNOSŤ PRODUKTU
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Nižšie uvedené symboly  znamenajú , že v súlade s miestnymi  zákonmi  a predpismi  by sa mal váš produkt  zlikvidovať 
oddelene od domového odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti , vezmite ho do zberného miesta 
určeného  miestnymi  orgánmi . Samostatný  zber  a recyklácia  vášho  produktu  v čase  likvidácie  pomôže  zachovať 
prírodné zdroje a zabezpečiť, aby sa recykloval spôsobom, ktorý chráni životné prostredie.
Uistite sa, že ste právnym vlastníkom výrobku pred zabezpečením likvidácie v súlade s vyššie uvedenými 
odporúčaniami.



POZNÁMKY
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Sunrise Medical GmbH & Co.KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-111
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical Limited
High Street Wollaston
West Midlands DY8 4PS
England
Tel.:  +44 (0) 1384446688
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical S.A.
13, Rue de la Painguetterie
37390 Chanceaux sur Choisille
France
Tel.: +33 (0) 247554400
Fax: +33 (0) 247554403
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical Srl
Via Riva 20, Montale
29100 Piacenza (PC)
Italy
Tel.: +39 0523-573111
Fax: +39 0523-570060
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical A.G.
Lückhalde 14
3074 Muri bei Bern
Switzerland
Tel.: +41 (0) 31-958-3838
Fax: +41 (0) 31-958-3848
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical AS
Rehabsenteret
1450 Nesoddtangen
Norway
Tel.: +47 (0) 66963800
Faks: +47 (0) 66963838
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical AB
Britta Sahlgrens gata 8A
421 31 Västra Frölunda
Sweden
Tel: +46 (0) 31-748 37 00
Fax: +46 (0) 31-748 37 37
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
Nederlands
Tel.: +31 (0) 3060-82100
Fax: +31 (0) 3060-55880
www.sunrisemedical.com

G2 A/S
Graham Bells Vej 21-23 A
8200 Arhus N
Denmark
Tel.: +45 87 41 31 00
Fax: +45 87 41 31 31
www.G2.dk
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