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    Opcja: 
 

„Podno śnik — elektryczna regulacja 
wysoko ści siedziska” 

Państwa wózek jest wyposarzony w podnośnik. 
Funkcja ta pozwala w łatwy sposób dostosować 
odpowiednią wysokość siedziska.  
 

1. Parametry techniczne  

Opis Wymiary 
Zasięg wysokości siedziska 300 mm 
Zasięg pochylenia siedziska 28° 
Maks. obciążenie 130 kg 
Stabilność statyczna przy 
pochyłości*  

10° 

Stabilność statyczna pod 
górę* 

10° 

Stabilność statyczna w 
poprzek* 

10° 

Podnośnik kolumnowy LA31 i LA28 kompaktowy 
Moduł sterowania DX2 
Temperatura przechowywania 
elementów elektronicznych 

-20°C – +40°C 

Temperatura użytkowania 
elementów elektronicznych 

+5°C – +40°C 

* Kąt nachylenia siedziska nie wi ększy ni ż 10°. 
W przypadku uszkodzenia siłownika nale ży 
skontaktowa ć się z wyspecjalizowanym sprzedawc ą. 

2. Objaśnienie symboli  
 

      Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo 
      uwięzienia dłoni/palców 

 
   CE deklaracja 

3. Zasady bezpiecze ństwa  
LLLL        Nie nale ży wkłada ć palców pomi ędzy 
 ruchome cz ęści podnoś nika (patrz akapit 
 Strefy uwi ęzienia elementów 
 zewnętrznych). 
LLLL        Żaden z przewodów nie powinien si ę 
        styka ć z podłoż em lub by ć zasupłany. 
LLLL        Należy upewni ć się, że żaden przewód 

nie zostanie ściśnięty przez mechanizm 
podnosz ący. 

LLLL        Nie nale ży pokonywa ć żadnych przeszkód, 
        nachyle ń lub przemierza ć długich 
 dystansów z podniesionym siedziskiem or 
 lub przechylonym wi ęcej niz 10°, gdy ż 
 może to spowodowa ć powa żne 
 uszkodzenia, obra żenia lub prowadzi ć do 
 utraty stabilnoś ci. 
LLLL        Podczas jazdy z siedziskiem w 
 najwy ższym położ eniu pr ędkość  wózka 
 zostanie zmniejszona do programu 1.  Aby 
 uzyska ć pełną  szybkość , siedzisko nale ży 
 ustawi ć w najni ższym położ eniu.  
 
 
 

LLLL        Należy upewni ć się, że żadna osoba 
ani przedmiot nie znajduj ą się w pobli żu 
systemu regulacji wysokoś ci siedziska 
podczas korzystania z podnoś nika 
kolumnowego ze wzgl ędu na 
niebezpiecze ństwo powstania uszkodze ń 
lub doznania obra żeń.  

LLLL        Należy upewni ć się, że wózek nie 
przewraca si ę, gdy siedzisko znajduje si ę 
w najwy ższym położ eniu. 

LLLL      Nie przenosi ć pacjenta gdy podnoś nik jest 
       w najwy ższej pozycji.  

4. Strefy uwi ęzienia elementów zewn ętrznych  
Na poniższym rysunku przedstawiono różne strefy 
uwięzienia elementów zewnętrznych (obszary 1–5) 
w podnośniku kolumnowym. Należy upewni ć się, 
że palce, bi żuteria ani ubranie nie zostaną  
uwięzione w tych strefach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Obsługa  
Podnośnik w modelu można obsługiwać za 
pomocą modułu sterowania DX2. 
Wysokość siedziska w modelu można regulować w 
podobny sposób, w jaki reguluje się jego 
nachylenie lub ustawienie oparcia. Wystarczy tylko 
wybrać funkcję podnośnika kolumnowego. 
Dla modulu DX z wyświetlaczem LCD wybierz: 
Ustaw menu „Electrical adjustments - seat height 
lift” (Regulacja elektryczna — wysokość siedziska) 
w module sterującym. 

Symbol: 

 
Aby dostosować wysokość siedziska, należy 
przesunąć drążek sterowy do przodu lub do tyłu. 
Dla modulu DX z wyświetlaczem LED: siłownik 1 
odpowiedzialny za oparcie , 2 za nachylenie 
siedziska i 3 za podnośnik. 
 
Programy jazdy zostaj ą w znacznym stopniu 
ograniczone, gdy podnoś nik kolumnowy 
znajduje si ę w najwy ższym położ eniu. 
Po opuszczeniu podnoś nika do najni ższej 
pozycji wszystkie funkcje programów jazdy 
zostaj ą przywrócone. 
Więcej informacji dotyczących funkcji modułu 
sterowania znajduje się w instrukcji obsługi modułu 
sterowania DX2. 

 

 


