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DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE PRZEZ 
PRZESZKOLONYCH OPERATORÓW 

NIGDY NIE PUSZCZAJ KRZESŁA PODCZAS SCHODZENIA ZE SCHODÓW.

1.  PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Dla pełnego bezpieczeństwa zaleca się, aby 
krzesło ewakuacyjne obsługiwało dwóch 
operatorów. Krzesło należy sprawdzać przed i po 
każdym użyciu, aby upewnić się, że jest sprawne.

Aby uzyskać dostęp do niniejszej instrukcji, która 
jest załączona z tyłu siedziska, należy ustawić 
krzesło w pozycji pionowej.

Zwolnij pas bezpieczeństwa, całkowicie rozłóż 
s iedz isko,  poc iągni j  rączkę  do  góry,  aż 
automatycznie się zablokuje, następnie wyreguluj 
zagłówek.

Aby umieścić użytkownika:
Gdy krzesło zostało rozłożone, a koła teleskopowe 
złożone, utrzymuj je w pozycji pionowej, przechyl 
krzesło do przodu na poziomy drążek.

Trzymaj stabilnie krzesło – pozwoli to, by 
użytkownik bezpiecznie usiadł i zapiął pas 
bezpieczeństwa.

Maksymalne obciążenie: 
150 kg.

2.  ZEJŚCIE PO SCHODACH

Gdy użytkownik znajduje się na siedzisku 
z zapiętym pasem bezpieczeństwa, lekko odchyl 
krzesło do tyłu, aż poziomy drążek podniesie się 
z podłoża, następnie zbliż się do schodów.

Gdy mamy pewność, że krzesło jest odpowiednio 
ustawione, zejdź w dół, tak aby prowadnice 
spoczywały na dwóch noskach schodowych.

Trzymając prosto plecy z rękami na górze uchwytu 
delikatnie pchnij w dół w kierunku stóp i do 
przodu. Kontroluj zejście mocno trzymając za 
uchwyt, w tempie chodzenia po schodach.

Gdy znajdziesz się u dołu schodów, przechyl 
krzesło do przodu na poziomy drążek, następnie 
użytkownik może odpiąć pas bezpieczeństwa 
i opuścić krzesło.

3.  D O  U Ż Y T K U  J A K O  W Ó Z E K 
INWALIDZKI

Przechyl krzesło do pozycji poziomej i wysuń 
pomocnicze koła teleskopowe, odchyl krzesło do 
tyłu do momentu posadowienia wszystkich 
czterech kół na podłożu.

Aby złożyć krzesło, należy przechylić krzesło do 
przodu i upewnić się, że teleskopowe koła są 
złożone, zwolnij dwa zaciski ochronne i opuść 
uchwyt, podnieś siedzisko w górę aż w pełni 
zostanie złożone.

A b y  za b ez p i e c zyć  s i e d z i s ko  za p n i j  p a s 
bezpieczeństwa i zablokuj uchwyt, następnie 
umieść krzesło w wyznaczonym miejscu na 
wsporniku ściennym.

www.krzesla-ewakuacyjne.pl
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