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VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany p ed zran ním si p ed použitím produktu vždy p e t te tento 
Návod k použití.

                   
P e tení návodu k použití je povinné.

Zásady vn jší úpravy a copyright
® a ™ jsou ochranné známky náležející skupin  spole ností Arjo.
© Arjo 2022.
V souladu s naší zásadou neustálého zlepšování si vyhrazujeme právo na zm nu designu 
bez p edchozího upozorn ní. Obsah této publikace nesmí být kopírován zcela ani áste n  
bez souhlasu spole nosti Arjo.



3

P edmluva.................................................................................. 4
Ur ené použití ........................................................................... 5
Bezpe nostní pokyny................................................................. 6
P ípravy ..................................................................................... 7
Ozna ení díl  ............................................................................ 8
Záv sná ramena DPS ............................................................... 9
Ramena s poutky ..................................................................... 10
Vaky ......................................................................................... 11
Popis výrobku a funkcí ............................................................ 13

Ru ní ovlada  ...................................................................... 13
Zvedání ................................................................................ 13
Nastavitelná ší ka noh podvozku ........................................ 13
Brzdy kole ek ...................................................................... 14
Vodicí/polohovací madla ..................................................... 14
Váha na pohán ném záv sném ramenu ............................ 14
Tla ítko nouzového zastavení ............................................. 15
Nouzový spoušt cí „kroužek“ ............................................... 15
Pohán né záv sné rameno ................................................ 16
Automatické bezpe nostní zastavení .................................. 16
Baterie .................................................................................. 16
Kontrolka baterie .................................................................. 16
Nabíje ka baterií .................................................................. 16

Pohán né záv sné rameno ..................................................... 17
Používání Maxi Twin ............................................................... 18
P ipojení klip /poutek (pasivní vak) ........................................ 19
Odpojení klip /poutek (pasivní vak) ........................................ 20
P ipojení klip /poutek pro nohy (pasivní vak) ......................... 21
P esun klienta – záv sné rameno DPS .................................. 22

Zvednutí ze židle ................................................................. 22
Zvednutí z l žka .................................................................. 24
Zvedání z podlahy ............................................................... 26

P esun klienta – záv sné rameno s há ky ............................. 28
Zvednutí ze židle ................................................................. 28
Zvednutí z l žka .................................................................. 29
Zvedání z podlahy ............................................................... 30
Zvedání s velkým ramenem s poutkem ............................... 30

Použití v domácí pé i .............................................................. 31
Pokyny týkající se baterie ....................................................... 33
Pokyny k išt ní a dezinfekci .................................................. 34
Pé e a preventivní údržba ...................................................... 36
Odstra ování problém ........................................................... 40
Technické specifikace ............................................................. 41
Rozm ry................................................................................... 43
Štítky na zvedáku Maxi Twin .................................................. 45
Elektromagnetická kompatibilita ............................................. 48
Díly a p íslušenství................................................................... 50

Obsah



4

P edmluva
D kujeme vám, že jste si koupili za ízení 
spole nosti Arjo.
Váš mobilní pasivní zvedák Maxi Twin™ je sou ástí 
série kvalitních výrobk  konstruovaných speciáln  
pro nemocnice, pe ovatelské ústavy a jiná 
zdravotnická za ízení.

Prosím kontaktujte nás, pokud budete mít jakékoliv 
dotazy týkající se obsluhy nebo údržby výrobku Arjo.

D kladn  si p e t te tento Návod k použití.
P ed použitím zvedáku Maxi Twin si p e t te celý tento 
Návod k použití. Informace obsažené v tomto Návodu 
k použití jsou naprosto nezbytné pro správné používání 
a údržbu za ízení, pomohou vám jej ochránit a zajistí, 
aby za ízení sloužilo k vaší plné spokojenosti. ást 
informací obsažených v tomto Návodu k použití 
je d ležitá pro vaši bezpe nost, a proto je nutné 
si návod p e íst a porozum t mu, aby nedocházelo 
k p ípadným úraz m. 

Nedovolené modifikace za ízení Arjo mohou 
ovlivnit jeho bezpe nost. Spole nost Arjo neponese 
odpov dnost za žádné nehody, události nebo 
nedostate ný výkon, k nimž m že dojít 
v d sledku nedovolené modifikace jejích výrobk .

Nahlášení neo ekávaných funkcí 
nebo událostí
V p ípad  výskytu neo ekávaných funkcí nebo událostí 
kontaktujte svého místního zástupce spole nosti Arjo. 
Kontaktní informace najdete na poslední stránce tohoto 
Návodu k použití.

Závažná nežádoucí p íhoda
Pokud se v souvislosti s tímto zdravotnickým 
prost edkem vyskytne závažná nežádoucí p íhoda 
ovliv ující uživatele nebo pacienta, pak by ji uživatel 
nebo pacient m li ohlásit výrobci i distributorovi 
zdravotnického prost edku. V Evropské unii by 
uživatel m l závažnou nežádoucí p íhodu rovn ž 
ohlásit p íslušnému orgánu v lenském stát , 
v n mž se nachází.

Servis a podpora
Každoro n  musí servisní technik spole nosti Arjo 
provést na zvedáku Maxi Twin revizní servis a zajistit 
tak bezpe nost a provozní funk nost vašeho za ízení. 

Pokud vyžadujete další informace, kontaktujte svého 
místního zástupce spole nosti Arjo, který vám m že 
nabídnout komplexní programy podpory a údržby 
k maximalizaci dlouhodobé bezpe nosti, spolehlivosti 
a hodnoty tohoto výrobku. Pot ebujete-li náhradní díly, 
obra te se na místního zástupce spole nosti Arjo. 

Pot ebné díly má na sklad  váš servisní technik.

Kontaktní informace najdete na poslední stránce tohoto 
Návodu k použití.

Definice použité v tomto Návodu 
k použití

      

Význam: Bezpe nostní varování. Nepochopení nebo 
nedodržení tohoto varování m že vést ke zran ní 
vás nebo jiných osob.
•

Význam: P ípadné neuposlechnutí t chto instrukcí 
m že vést k poškození jednotlivých díl  nebo celého 
systému.

•

Význam: Toto je d ležitá informace týkající se 
správného zp sobu používání systému nebo za ízení.
      

Význam: Název a adresa výrobce.

VAROVÁNÍ

UPOZORN NÍ

POZNÁMKA
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Ur ené použití
Za ízení musí být používáno v souladu 
s t mito bezpe nostními pokyny. Obsluha 
tohoto za ízení si rovn ž musí p e íst 
tento Návod k použití a porozum t 
v n m uvedeným pokyn m.
Pokud n emu v tomto návodu nerozumíte, 
obra te se na zástupce spole nosti Arjo.
Maxi Twin mobilní vakový zvedák. 

Zvedák je ur en ke zvedání a p evozu klient  
v nemocnicích, pe ovatelských ústavech nebo jiných 
zdravotnických za ízeních, soukromých domovech 
nebo v domácí pé i. Za ízení je ur eno pouze pro 
použití uvnit . 

Zvedák Maxi Twin se smí používat výhradn  s vaky 
a lehátky Arjo ur enými pro použití se zvedákem 
Maxi Twin. 

Výrobky smí používat pouze náležit  školený ošet ující 
personál, který je p im en  znalý ošet ovatelského 
prost edí, b žných postup  a procedur. Maxi Twin lze 
používat pro klienty do hmotnosti 182 kg (400 lbs). 

Maxi Twin je ur en pouze pro klienta, který: 

• sedí v invalidním vozíku 
• není schopen se sám podpírat 
• není schopen stát bez opory a udržet rovnováhu, 

ani áste n  
• je ve v tšin  situací závislý na pe ovateli 
Nebo pro klienta, který: 

• je pasivní 
• je tém  zcela upoután na l žko 
• je asto špatn  pohyblivý a má ztuhlé klouby 
• je zcela závislý na ošet ovateli. 
Výrobek nepoužívejte pro klienty, kte í trpí 
nekontrolovatelnými pohyby hlavy. 

Jestliže klient nespl uje tato kritéria, je nutné použít 
alternativní za ízení/systém. 

P esun pomocí zvedáku Maxi Twin probíhá ve 
vnit ních prostorách, nap íklad v pokoji klienta, 
spole ných prostorách nebo koupeln , ale není ur en 
k použití ve sprše ani ve venkovních prostorách.

Zvedák Maxi Twin by m l být používán pouze pro 
ú ely uvedené v tomto Návodu k použití. Jakékoli 
jiné použití je zakázáno.

Životnost za ízení 
Za ízení musí být používáno pouze k výše uvedeným 
ú el m. 

Životnost za ízení je deset (10) let, ale v závislosti 
na skladování baterie, etnosti použití a intervalech 
nabíjení je životnost baterie 2–5 let. 

Životnost za ízení je uvažována za p edpokladu, že 
je pravideln  provád na preventivní údržba v souladu 
s pokyny pro pé i a údržbu v tomto Návodu k použití. 

V závislosti na mí e opot ebení bude b hem životnosti 
za ízení pravd podobn  zapot ebí vym nit n které díly, 
jako jsou kole ka a ru ní ovlada , podle informací 
v Návodu k použití. 
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Bezpe nostní pokyny
      

VAROVÁNÍ
Zajist te bezpe nou vzdálenost mezi 
klientem a za ízením, aby nedošlo ke 
zran ní. V nujte speciální pozornost 
klient m, kte í trpí nekontrolovatelnými 
pohyby hlavy.

VAROVÁNÍ
Aby nemohlo dojít k pádu klienta, 
hmotnost uživatele musí být nižší, 
než je bezpe né pracovní zatížení všech 
použitých produkt  a p íslušenství.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k poran ní, používejte pouze 
vaky Arjo specifikované v tomto Návodu 
k použití. Pro výb r správné velikosti 
vaku použijte technické údaje v Návodu 
k použití vaku.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k zachycení, musí být vlasy, 
paže a nohy klienta udržovány blízko t la 
a b hem p emis ování musí být použity 
ozna ené úchyty.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta nebo ke zran ní 
pe ovatele, odepn te spony vaku, pouze 
pokud se váha t la klienta pln  opírá 
o l žko nebo židli.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k p evržení za ízení a pádu 
klienta, nepoužívejte za ízení na podlahách 
se žlábky, otvory nebo se sklonem v tším 
než 1:50 (1,15°).

      

Aby nedošlo ke zran ní, musí být vždy 
zajišt ny následující podmínky:
• Klient nikdy nesmí trávit ve zvedáku Maxi Twin 

dlouhou dobu, protože to m že ovlivnit tok krve 
kon etinami.

• P i p evozu musí být zvedák Maxi Twin vždy 
spušt n do bezpe né výšky o n co vyšší, 
než je b žná výška židle.

• P i p evozu musí mít klient chodidla nad zemí.
• P i posunu zvedáku Maxi Twin musí být nohy 

podvozku pouze v rovnob žné (uzav ené) pozici.

VAROVÁNÍ
Abyste zabránili nebezpe í výbuchu nebo 
požáru, nikdy nepoužívejte za ízení 
v prost edí s nadm rným obsahem kyslíku, 
v p ítomnosti zdroj  tepla nebo ho lavých 
anestetických plyn .

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k úrazu, nikdy neponechávejte 
klienta bez dozoru.

VAROVÁNÍ
Abyste p edešli pádu b hem p esunu, 
vždy se ujist te, že všechna použitá 
za ízení jsou zabrzd na.

UPOZORN NÍ
Nenechávejte/nepoužívejte zvedák Maxi 
Twin a p íslušenství delší dobu ve vlhkých, 
mokrých prostorách nebo ve sprše.
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P íprava

innosti p ed prvním použitím 
(8 krok )
1 Zkontrolujte pohledem, zda není poškozen obal. 

Vypadá-li produkt poškozen, podejte reklamaci 
na p epravní agenturu.

2 Obal by m l být recyklován podle místních 
p edpis .

3 Zkontrolujte, zda jsou dodány všechny díly 
produktu. Porovnejte za ízení podle popisu 
produktu v tomto Návodu k použití. Pokud 
n který díl chybí nebo je poškozen – produkt 
NEPOUŽÍVEJTE!

4 Rozbalte nabíje ku baterií. Vyberte a správn  
p ipojte adaptér vhodný pro vaši elektrickou 
zásuvku. 
Další informace naleznete v Návodu k použití 
nabíje ky baterií.

5 Nabijte baterie. 

6 Dezinfikujte výrobek podle pokyn  v ásti 
Pokyny k išt ní a dezinfekci na stran  34. 

7 K uložení zvedáku Maxi Twin p ipravte suché 
místo s dobrým v tráním a mimo dosah p ím
ého slune ního sv tla.

8 Vyberte vyhrazené místo, kde bude tento 
Návod k použití uložen a bude kdykoliv 
p ístupný pro uživatele.

POZNÁMKA
Máte-li jakékoliv dotazy, obra te se na 
místního zástupce spole nosti Arjo nebo 
na odd lení podpory a služeb.

Úkony p ed každým použitím (4 kroky)
1 Zkontrolujte, zda jsou všechny sou ásti zvedáku 

na svém míst . Porovnejte s Ozna ení díl  na 
stran  8.

2 P ed použitím zkontrolujte vak. Pokud n který 
díl chybí nebo je poškozen – produkt 
NEPOUŽÍVEJTE!

4 Klient, který má sklony kopat, musí mít zk ížené 
klipy vaku pro nohy. Tím se zabrání tomu, 
aby klient spadnul v d sledku odpojení klip  
zp sobeného kopáním. Viz ást P ipojení klip /
poutek pro nohy (pasivní vak) na stran  21.

5 Za kryty pohonu jsou pohyblivé ásti. Pokud 
by se kryty poškodily, zvedák nepoužívejte. 
Kontaktujte servisního technika Arjo.

Sm ry pohybu zvedáku Maxi Twin 
Sm r jízdy p i p evozu klienta odpovídá níže 
uvedenému obrázku.
      

      

Levá a pravá strana zvedáku Maxi Twin je znázorn na 
na tomto obrázku.
      

3 VAROVÁNÍ
Aby nedocházelo ke k ížové 
kontaminaci, vždy dodržujte pokyny 
k dezinfekci v tomto Návodu k použití.

VpravoVlevo
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1 Manévrovací držadlo ty e/zvedáku

2 Rameno

3 Nastavitelné nohy podvozku

4 Kole ka s brzdou (zadní)

5 Kole ka bez brzdy (p ední)

6 Pohán né záv sné rameno DPS 

7 Ru ní ovlada

8 Záv sný bod ru ního ovlada e

9 Baterie zvedáku

10 Hlavní pohonný mechanismus zvedáku

11 Nouzový vypína

12 Nouzový spoušt cí „kroužek“

13 Oto ný ep

14 Držák ru ního ovlada e

15 Kontrolka baterie

16 Váha (p íslušenství)
      

Celý produkt:
Typ BF
Použitá ást; ochrana proti úrazu 
elektrickým proudem podle EN 60601-1.

Ozna ení díl

3

4

5

6

2

1
7

9

8

11

10

12

13

14

15

16
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Záv sná ramena DPS

Ru ní záv sné rameno DPS (dynamický polohovací systém)

Pohán né záv sné rameno DPS

Pohán né záv sné rameno DPS s váhou
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Ramena s poutky

Dvoubodové rameno s poutky (malé a st ední)

ty bodové rameno s poutky (velké)
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Štítek s rozsahem vak  je umíst n na boku záv sného ramena/
ramena s poutky pro rychlé ur ení velikosti podle barvy 
(viz kapitola „Štítky na zvedáku“).

P i zm n  velikosti vaku si p e t te Návod k použití 
pasivního vaku.
      

      

      

      

      

VAROVÁNÍ
Aby nemohlo dojít k pádu klienta, hmotnost 
uživatele musí být nižší, než je bezpe né pracovní 
zatížení všech použitých produkt  a p íslušenství.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta nebo ke zran ní 
pe ovatele, odepn te spony vaku, pouze pokud 
se váha t la klienta pln  opírá o l žko nebo židli.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k poran ní, používejte pouze vaky 
Arjo specifikované v tomto Návodu k použití. 
Pro výb r správné velikosti vaku použijte 
technické údaje v Návodu k použití vaku.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k zachycení, musí být vlasy, paže 
a nohy klienta udržovány blízko t la a b hem 
p emis ování musí být použity ozna ené úchyty.

POZNÁMKA
Je-li nutné na zvedáku Maxi Twin použít vak Arjo nebo 
Flites (jednorázový vak), vždy si p ed použitím p e t te 
návod k jejich použití.

Vaky
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Standardní profily vak  Arjo, které lze použít se zvedákem Maxi Twin
      

 Vak s klipem 
bez vycpávky

Vak s klipem 
s vycpávkou

Sí ovaný vak 
s klipem bez vycpávky

Dvojitý vak pro amputovanéVak s klipem 
k použití toalety 
s op rkou hlavy

Vak s poutky 
k použití 
toalety 

s op rkou hlavy

Vak s poutky 
k obecnému 

použití 
s op rkou hlavy

P íklady vak  s oky pro 
záv sná ramena s oky

P íklady pasivních vak  s klipem 
pro záv sná ramena DPS
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Ru ní ovlada
      

Ru ní ovlada  je opat en há kem, díky kterému jej lze jednoduše 
p ipevnit. Když ru ní ovlada  nepoužíváte, zav ste jej do 
záv sného bodu ru ního ovlada e v horní ásti sloupu (B) nebo 
do držáku ru ního ovlada e na hlavním pohonném mechanismu 
zvedáku (A). (Viz obr. 1)

Sejm te ru ní ovlada  a držte jej v ruce.

• Stisknutím tla ítka (A) zdvihnete rameno. (Viz obr. 2)
• Stisknutím tla ítka (B) spustíte rameno. (Viz obr. 2)
• Stisknutím tla ítka (C) uvedete rameno do naklon né 

polohy (pouze u pohán ného záv sného ramena). 
(Viz obr. 2)

• Stisknutím tla ítka (D) uvedete rameno do polohy sezení 
(pouze u pohán ného záv sného ramena). (Viz obr. 2)

• Stisknutím tla ítka (E) zav ete nohy podvozku. 
(Viz obr. 2)

• Stisknutím tla ítka (F) otev ete nohy podvozku. 
(Viz obr. 2)

Zvedání 
Ke zvedání a spoušt ní slouží ovlada  pohán ný elektromotorem.

Nastavitelná ší ka noh podvozku
Nohy podvozku lze otev ít do libovolné ší ky. 

Vyberte na ru ním ovlada i tla ítko „Otev ít nohy podvozku“ 
a stiskn te je, dokud nedosáhnete požadované ší ky. 

Stisknutím tla ítka „Zav ít nohy podvozku“ zav ete nohy 
podvozku. P i uvoln ní tla ítka se pohyb zastaví a nohy 
podvozku z stanou bezpe n  na míst . 
(Viz obr. 3)
      

UPOZORN NÍ
Neupus te ru ní ovlada  do vody.

POZNÁMKA
P i otvírání nebo zavírání noh pohán ného podvozku 
se ujist te, že nikdo nestojí v cest  pohybujících 
se noh podvozku.

A BObr. 1

A

B

C
D
E
F

Obr. 2

Obr. 3

Popis výrobku a funkcí
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Brzdy kole ek
Zadní kole ka podvozku jsou vybavena brzdou, kterou lze ovládat 
nohou, abyste zvedák Maxi Twin zajistili na míst . Brzd ní (A) 
a odbrzd ní (B) provád je podle obrázku. K dosažení 
maximálního ú inku musí být použity ob  brzdy. (Viz obr. 1)

Vodicí/polohovací madla
P i tla ení nebo polohování zvedáku Maxi Twin používejte 
vodicí madla. (Viz obr. 2) 

Váha na pohán ném záv sném ramenu
Pohán né záv sné rameno zvedáku Maxi Twin se dodává 
s váhou nebo bez ní. Viz Návod k použití váhy. 
(Viz obr. 3)

Obr. 1 A

B

Obr. 2

Obr. 3
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Tla ítko nouzového zastavení
V p ípad  nouze, když musíte ihned zastavit veškerý pohán ný 
pohyb (jinak než uvoln ním tla ítka na ru ním ovlada i), 
stiskn te „tla ítko nouzového zastavení“ (A) na bo ní stran  
krytu hlavního pohonného mechanismu zvedáku (viz obrázek). 
(Viz obr. 1)

Když tla ítko nouzového zastavení použijete, p ed použitím 
jakéhokoliv pohán ného pohybu ho musíte uvést do p vodní 
polohy. 

K obnovení funkce nouzového zastavení oto te erveným 
nouzovým tla ítkem o 1/8 po sm ru chodu hodinových ru i ek, 
dokud nevysko í.

Nouzový spoušt cí „kroužek“
      

Funkce nouzového spušt ní bude fungovat pouze pokud zatížení 
zvedáku Maxi Twin p ekro í 2 kg (4,4 lbs). Tuto funkci lze použít 
v p ípad  selhání hlavního ovlada e. 

Nouzový spoušt cí „kroužek“ (B) je na horní stran  sk ín  
hlavního pohonného mechanismu zvedáku, v blízkosti nouzového 
spoušt cího kroužku je zelený a bílý identifika ní štítek kv li 
rychlému a snadnému rozpoznání. Vytáhnutím nouzového 
spoušt cího kroužku nahoru za nete spoušt t, p i uvoln ní 
ovládacího prvku se spoušt ní zastaví. (Viz obr. 1)

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k úrazu, používejte nouzové spoušt ní 
pouze tehdy, když nelze použít normální spoušt ní. 
B hem spoušt ní bu te nesmírn  opatrní.

POZNÁMKA
Z d vodu vnit ního t ení se rychlost spoušt ní bude 
m nit v závislosti na hmotnosti klienta. Možná budete 
muset pohybu dol  pomoci stla ením ramena dol .

POZNÁMKA
Nouzové spoušt ní potla í d ležité bezpe nostní 
funkce a smí se použít pouze tehdy, když nefunguje 
ru ní ovládání.

B
A

Obr. 1
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Pohán né záv sné rameno
ty i upev ovací oka vaku (A) umož ují p ipevnit klipy vaku.

Oto né polohovací madlo (B) vám umožní umístit klienta do stran.

Pohán né záv sné rameno (C) se ovládá ru ním ovlada em. 
Klienta lze umístit do naklon né nebo sedící polohy. (Viz obr. 1)

Automatické bezpe nostní zastavení
Tato funkce, kterou nem že ovládat obsluha, je zabudována 
do elektroniky zvedáku.

Baterie 
Baterie je umíst na na boku krytu pohonu zvedáku. 
(Viz obr. 1)

Kontrolka baterie
Když je zapot ebí baterii nabít, zazní pípání a indikátor vybití 
baterie (A) bude blikat. Pe ovatel by m l dokon it aktuální pohyb 
zvedáku. (Viz obr. 1)

Nabíje ka baterií 
Typ :

NEA 8000

(Viz obr. 2)

Funkce I: 
Jestliže se zvedák pohybuje nahoru/dol  a pohybuje 
se proti n emu, pohyb se zastaví automatickým 
bezpe nostním zastavením. Uvoln te tla ítko nahoru/
dol  na ru ním ovlada i.

Funkce II: 
Jestliže je zvedák nesprávn  p etížen klientem t žším, 
než je dovolené zatížení, automaticky se aktivuje 
automatické nouzové zastavení. V tom p ípad  
p esta te stiskat tla ítko nahoru na ru ním ovlada i. 
Spus te klienta stisknutím tla ítka dol  a pak sundejte 
klienta ze zvedáku.

POZNÁMKA
Díky tvaru lze umístit baterii správn  do zvedáku, 
pouze když je zvednutou hranou nahoru.

Obr. 1

AB

A C

A

Obr. 1

Obr. 2
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Pohán né záv sné rameno 
(je-li namontováno) (2 kroky)
Je-li zvedák dodán s pohán ným záv sným ramenem, platí pro 
n j stejné pokyny jako pro nepohán né záv sné rameno.

1 Rozdíl je, že pohán né záv sné rameno má další výhodu 
p i polohování klienta s minimální fyzickou námahou 
pe ovatele. Otá ení pohán ného záv sného ramena je 
ru ní, což je stejné jako u ru ního záv sného ramena. 
(Viz obr. 1)

Zvedák pohán ný záv sným ramenem je vodovzdorný 
a je klasifikován štítkem spole nosti Arjo jako za ízení 
do mokrého prost edí. Tato zna ka vodní hladiny ozna uje, 
že dolní konec záv sného ramena a vak lze pono it do vany 
nebo použít ke sprchování. 

2 K polohování klienta posu te pohán né záv sné rameno 
stiskem tla ítka na ru ním ovlada i. Po uvoln ní tla ítka 
se pohyb zastaví. Jakmile se pohán ný pohyb zastaví, 
záv sné rameno z stane pevn  na míst . (Viz obr. 2)

      

VAROVÁNÍ
Aby nemohlo dojít k pádu klienta, hmotnost 
uživatele musí být nižší, než je bezpe né pracovní 
zatížení všech použitých produkt  a p íslušenství.

UPOZORN NÍ
Elektrický pohon jako sou ást pohán ného 
záv sného ramena není vodovzdorný a nem la 
by na n j st íkat voda ani by nem l být pono en 
do vody. Maximální vodní hladina je ozna ena 
na zna ce vodní hladiny na bo ní stran  
záv sného ramena.

VAROVÁNÍ
Abyste zabránili zachycení, odstra te z cesty 
veškeré p ekážky.

Upev ovací 
oka vaku

Oto né 
polohovací 
madlo

Pohon 
pohán ného 
DPS.

Obr. 1

DPS = dynamický polohovací systém (DPS)

Obr. 2

Spoušt ní 
Zdvižení 

Naklonit
Posadit

Zav ení noh 
podvozku Otev ení noh 

podvozku 

Pohán né záv sné rameno
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P ed p esunem klienta na zvedák Maxi Twin zajist te 
následující kroky:
• Baterie je p ed použitím pln  nabitá. Vyjm te ji z nabíje ky; 

p i vkládání baterie do otvoru by klenutá horní ást baterie 
m la sm ovat nahoru. Elektrické spojení se provede 
automaticky.

• P i použití zvedáku Maxi Twin je snadno k dispozici výb r 
typ  a velikostí vaku pro všechny typy zvedacích úkon . 

• Je-li to možné, p istupujte ke klientovi zep edu.
• V p ípad  pot eby otev ete nohy podvozku, abyste objeli 

židli nebo invalidní vozík.
      

Pohán né nohy podvozku
Vyberte na ru ním ovlada i odpovídající tla ítko a držte jej 
stla ené, dokud nedosáhnete požadované ší ky. Stisknutím 
tla ítka zav ení noh podvozku je zav ete. Otvírání/zavírání 
noh podvozku se zastaví po uvoln ní tla ítka.
      

Použití brzd
P i zvedání nebo spoušt ní klienta, který je podpírán vakem, 
není nutné používat brzdy. Umož uje to posunout zvedák 
do správné polohy v i t žišti klienta.

Nicmén  doporu ujeme použít brzdy p i zvedání klienta z 
podlahy. M že se tak zabránit nežádoucímu nebo náhodnému 
pohybu zvedáku Maxi Twin, který m že zp sobit škodu 
nebo zran ní.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k zachycení, musí být vlasy, paže 
a nohy klienta udržovány blízko t la a b hem 
p emis ování musí být použity ozna ené úchyty.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k zachycení, musí být vlasy, paže 
a nohy klienta udržovány blízko t la a b hem 
p emis ování musí být použity ozna ené úchyty.

Používání Maxi Twin
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Vak s klipy (3 kroky)
Další informace najdete v Návodu k použití vaku. 

1 Umíst te klip na ep záv sného ramena. (Viz obr. 1)

2 Zatáhn te za popruh sm rem dol . (Viz obr. 2)

3 Zkontrolujte, zda jsou všechny epy zajišt né na horním 
konci klip  a mezi klipem a záv sným ramenem nejsou 
sk ípnuté žádné emínky. (Viz obr. 3)

Vak s poutky (3 kroky)
Na obrázku je p íklad háku se západkou. Záv sná ramena nebo 
rámy lehátka mohou vypadat jinak.

1 Navlékn te poutko p es pružinovou západku.

2 Zatáhn te za poutko sm rem dol , aby se západka otev ela.

3 Pružinová západka se musí zcela zav ít a poutko musí být 
uvnit  háku. (Viz obr. 4)

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
Západka

Hák

P ipojení klip /poutek (pasivní vak)
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Vak s klipy (3 kroky)
Další informace najdete v Návodu k použití vaku. 

1 Zatáhn te za popruh sm rem nahoru. (Viz obr. 1)

2 ep musí být odjišt n na spodním konci klipu. (viz obr. 2)

3 Klip odstra te. (Viz obr. 3)

Vak s poutky (2 kroky)
Na obrázku je p íklad háku se západkou. Záv sná ramena nebo 
rámy lehátka mohou vypadat jinak.

Postup 1
1 P etáhn te jednu stranu poutka p es hák a pružinovou 

západku. (Viz obr. 1)

2 Zatáhn te za poutko sm rem dol . (Viz obr. 2) 

Postup 2
1 Stisknutím otev ete pružinovou západku.

2 Odstra te poutko.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 1

Hák

Obr. 2

Odpojení klip /poutek (pasivní vak)
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P ímé p ipojení nohou (2 kroky)
Pro v tšinu klient  se doporu uje použít p ímé p ídavné za ízení 
pro klipy i poutka k upevn ní nohou.

1 Držte emínky pro nohy natažené rovn .

2 P ipevn te klipy/poutka tak, aby byly emínky pro nohy 
umíst ny vertikáln . (Viz obr. 1)

Zk ížené p ipojení pro nohy (2 kroky)
U klienta, který má sklony kopat, musí být použito zk ížené 
p ipojení klip /poutek pro nohy. Tím se zabrání možnosti úrazu 
klienta v d sledku odpojení klip /poutek zp sobeného kopáním. 
Tento postup drží nohy od sebe a nabízí lepší p ístup kv li išt ní, 
toalet  apod. Tento zp sob m že zajistit další oporu pro 
amputované nebo klienty se zvláštními podmínkami.

1 P ek ižte nožní emínky vaku. (Viz obr. 2)

2 P ipevn te klipy do o ek.

Obr. 1

Záv sné rameno Dvoubodové 
záv sné rameno 

s poutky

Obr. 2

Záv sné rameno Dvoubodové 
záv sné rameno 

s poutky

P ipojení klip /poutek pro nohy (pasivní vak)
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Zvednutí ze židle 
(7 krok )
1 Umíst te vak okolo klienta tak, aby zakrýval dolní ást zad 

a aby op rka hlavy byla za hlavou. Protáhn te pod stehny 
každý díl vaku pro nohy. Díly vaku pro nohy by m ly být 
pod stehny a mezi nimi. (Viz obr. 1)

2 Zajist te, aby polohovací madlo na záv sném ramenu 
sm ovalo od klienta. Široká ást záv sného ramena by 
m la být umíst na v úrovni ramen nebo kousek pod ní. 
Zajist te, aby zvedák Maxi Twin byl dostate n  blízko, 
aby bylo možné ramenní spony vaku p ipojit k záv snému 
ramenu. (Viz obr. 2)

3 Jakmile je zvedák Maxi Twin na míst , p ipevn te klipy 
rameních popruh  k ok m na záv sném ramenu. Stáhn te 
popruh s klipem dol , aby se klip ádn  p ipevnil do o ka. 
(Viz obr. 3)

Pokra ujte kroky, které jsou uvedené na následující stran .

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k zachycení, musí být vlasy, paže 
a nohy klienta udržovány blízko t la a b hem 
p emis ování musí být použity ozna ené úchyty.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k zachycení nohou klienta nebo 
pe ovatele, musí být z cesty odstran ny 
všechny p ekážky.

POZNÁMKA

Zadní kole ka podvozku mají brzdu, kterou lze 
ovládat nohou. V této fázi kole ka nebrzd te. P i 
zvednutí se pozice klienta upraví podle jeho t žišt .

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

P esun klienta – záv sné rameno DPS
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4 Tla te na polohovací madlo záv sného ramena a p ipevn te 
spony popruh  nohou. Stáhn te popruh s klipem dol , 
aby se klip ádn  p ipevnil do o ka. (Viz obr. 4)

V p ípad  pot eby snižte záv sné rameno pomocí ru ního 
ovlada e. Dávejte pozor, abyste ho nespustili na klienta; v 
tom p ípad  p esta te tisknout tla ítko na ru ním ovlada i.

      

      

Zvedn te klienta pomocí ru ního ovlada e a odsu te 
zvedák od židle. Opatrn  zvedejte polohovací madlo, 
až je klient naklon n ve vaku s op rkou hlavy. Je to 
nejpohodln jší poloha pro p esun, protože snižuje tlak díl  
pro nohy na stehna. Necítí-li se klient pohodln , lze úhel 
sklonu upravit, aby se zvýšilo pohodlí. (Viz obr. 5)

6 P ed p esunem oto te klienta tak, aby byl elem k 
pe ovateli v normální výšce židle. Poskytuje to d v ru, 
pocit bezpe í a zlepšuje stabilitu zvedáku Maxi Twin. 
(Viz obr. 6)

7 P ed p esunem klienta nezapome te uvolnit brzdy, 
jsou-li zabrzd ny. Zav ete nohy podvozku, aby byl 
proces p esunu snadn jší.

Spoušt ní klienta zp t na židli nebo p i p esunu 
klienta z l žka na židli. 
P i spoušt ní do k esla se ujist te, že nohy zvedáku jsou 
umíst ny tak, aby obepínaly nohy k esla / kola vozíku. 
(Viz obr. 7)

K umíst ní klienta nad k eslo použijte rukojeti zvedáku,
nikdy NETAHEJTE za vak. Dbejte na to, aby klient 
zav šený ve vaku byl vždy v t žišti zvedáku. (Viz obr. 5)
Ke spušt ní klienta použijte ru ní ovlada .
Abyste se vyhnuli dalšímu úsilí o zvedání, zatla te na polohovací 
madlo a umíst te klienta do dobré sedící polohy. Netla te dol  
p íliš rychle, protože by to mohlo škubnout hlavou klienta dop edu.

POZNÁMKA
Jestliže uvolníte tla ítko na ru ním ovlada i b hem 
zdvihání nebo spoušt ní, pohán ný pohyb se ihned 
zastaví.

5 VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta, musí být p ed 
a b hem procesu zvedání vak ádn  
a bezpe n  p ipnutý.

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7
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Zvednutí z l žka 
(10 krok )
P ed zvedáním klienta z l žka zajist te, aby pod l žkem bylo dost 
prostoru pro nohy podvozku zvedáku Maxi Twin.

1 Umíst te klienta na vak. Oto te klienta sm rem k vám 
a pak složte vak v polovin  a umíst te jej po záda klienta. 
(Viz obr. 1)

2 Alt. 1 
Umíst te vak opatrn , aby se klient p i oto ení zp t dostal 
doprost ed vaku. Plocha vaku pro op rku hlavy by m la být 
za krkem klienta. (Viz obr. 2)

Alt. 2 Klient se m že vést do sedící polohy. Umíst te 
vak podle popisu v p edchozí ásti Zvednutí ze židle na 
stran  22.

P ije te k l žku otev enou stranou záv sného ramena 
sm rem k hrudi klienta. Pomocí nastavitelné ší ky noh 
podvozku je možné manévrovat kolem p ekážek, jako 
jsou nap íklad nohy l žka. (Viz obr. 3)

4 Umíst te zvedák Maxi Twin tak, aby bylo záv sné 
rameno t sn  nad klientem a aby bylo vyst ed no. 
Pomocí polohovacího madla naklopte záv sné rameno, 
dokud nebude možné p ipojit ramenní p ipojovací 
oka ke sponám ramenních popruh  vaku. (Viz obr. 4)

5 Díly pro nohy musí být vyvedeny pod stehna, aby se 
p ipojily, což m že znamenat zvednutí jedné nohy po druhé. 
Pravd podobn  bude pot eba záv sné rameno ješt  snížit 
pomocí ru ního ovlada e. Tla te polohovací madlo dol ,
až díly vaku pro nohy dosáhnou p ípojek.

Pokra ujte kroky, které jsou uvedené na následující stran .

POZNÁMKA
Abyste dostali složený vak zpod klienta, oto te 
klienta z opa ného sm ru a vytáhn te složený 
vak ven.

3 VAROVÁNÍ
Zajist te bezpe nou vzdálenost mezi klientem 
a za ízením, aby nedošlo ke zran ní. V nujte 
speciální pozornost klient m, kte í trpí 
nekontrolovatelnými pohyby hlavy.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4



25

      

P i zvedání z l žka n kte í pe ovatelé p ipojují díly pro 
nohy jako první. To platí zejména pro klienty s velkými 
stehny. V tom p ípad  zvedn te ky el a koleno do 
maximálního ohnutí a p ipevn te spony nožních popruh . 
Naklopte záv sné rameno sm rem k ramen m kv li 
p ipojení. (Viz obr. 5)

Zvedn te klienta pomocí ru ního ovlada e a upravte klienta 
do pohodlné polohy p ed p esunem. Speciáln  navržený 
vak s op rkou hlavy umož uje, aby celou funkci zvedání 
provedla jedna osoba bez další pomoci.

P i návratu na l žko se ujist te, že je zvedák umíst n kolmo 
k l žku. (Viz obr. 6)
K umíst ní klienta nad l žko použijte rukojeti zvedáku, 
nikdy NETAHEJTE za vak. Dbejte na to, aby klient 
zav šený ve vaku byl vždy v t žišti zvedáku.
Ke spušt ní klienta použijte ru ní ovlada . (Viz obr. 7)

10 P ed vytažením vaku zpod klienta odsu te zvedák 
Maxi Twin stranou. P i p esunu klienta na židli si 
p e t te p edchozí ást Zvednutí ze židle na stran  22.

6 VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta, musí být p ed 
a b hem procesu zvedání vak ádn  
a bezpe n  p ipnutý.

7 VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta, musí být p ed 
a b hem procesu zvedání vak ádn  
a bezpe n  p ipnutý.

8 VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta nebo ke zran ní 
pe ovatele, odepn te spony vaku, pouze pokud 
se váha t la klienta pln  opírá o l žko nebo židli.

9 VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k zachycení nohou klienta nebo 
pe ovatele, musí být z cesty odstran ny 
všechny p ekážky.

Obr. 5

Obr. 7

Obr. 6
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Zvedání z podlahy 
(7 krok )

1 Vložte vak pod klienta pomocí metody p etá ení nebo 
posazování. Podle okolností, prostoru a/nebo polohy klienta 
atd. naje te s otev enou ástí podvozku. Podle pot eby 
otev ete nohy podvozku. (Viz obr. 1)

2 Hlava a ramena klienta by mohly spo ívat kv li pohodlí 
na polštá ích. Není to nutné p i p ipojování vaku 
k záv snému ramenu.

3 S otev enou ástí záv sného ramena sm rem k ramen m 
klienta p ipevn te spony ramenních popruh . (Viz obr. 2)

Po p ipevn ní zvedn te ky el a koleno do maximálního 
ohybu a zatla te na polohovací madlo, abyste p ipojili 
spony nožních popruh . Tím se mírn  zvednou hlava 
a ramena klienta. (Viz obr. 3)

Pokra ujte kroky, které jsou uvedené na následující stran .

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k zachycení nohou klienta nebo 
pe ovatele, musí být z cesty odstran ny 
všechny p ekážky.

4 VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta, musí být p ed 
a b hem procesu zvedání vak ádn  
a bezpe n  p ipnutý.

UPOZORN NÍ
Ujist te se, že vak není omotán okolo nebo že 
se nezachytil pod nohama zvedáku Maxi Twin. 
To by mohlo p i zvedání poškodit p í ný práh.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3
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5 P i zvedání z podlahy n kte í pe ovatelé p ipojují díly 
pro nohy jako první. Platí to zejména pro velmi objemné 
klienty s velkými stehny. V tom p ípad  zvedn te ky el 
a koleno do maximálního ohnutí a p ipevn te nejd íve 
nožní popruhy. Naklopte záv sné rameno sm rem 
k ramen m kv li p ipojení. 

6 Po ádném p ipojení všech popruh  zvedn te klienta 
z podlahy. Op rka za hlavou m že být pro klienta pohodlná 
a uklid ující. Díly pro nohy lze umístit dost vysoko 
v rozkroku a narovnat je kv li dalšímu pohodlí. 
Klient m že být umíst n do židle nebo na l žko. 

Je-li klient náchylný ke k e ím, m že být zvedán pomocí 
zvedáku Maxi Twin. Zvláštní pozornost je však nutné 
v novat opo e hlavy v první fázi zvedání.

7 P esun klienta by vždy m l být provád n s rovnob žnými 
(zav enými) nohami podvozku. Manévrování bude 
snadn jší, zejména dve mi. Klient by m l být vždy 
v poloze elem k pe ovateli.
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S dvoubodovým ramenem s poutky používejte poutkové vaky Arjo. 

Zvednutí ze židle 
(7 krok )
1 Podle pot eby naklo te klienta dop edu. 

2 Posouvejte vak dol  po zádech klienta, až šev (C) dosáhne 
základny páte e. (Viz obr. 1)

3 P ipn te ramenní poutka na há ky (A). 
Viz ást P ipojení klip /poutek (pasivní vak) na stran  19.

4 Vezm te upev ovací body (B) a podvlékn te díly vaku pro 
nohy pod stehny klienta. (Viz obr. 1)

5 Alt. 1 P ímé p ipojení nohou
P ipevn te díly pro nohy k háku na stejné stran  (A) jako 
u p ipevn ní ramena (levé popruhy k levému háku a pravé 
popruhy k pravému háku). (viz obr. 1) Viz ást P ipojení 
klip /poutek pro nohy (pasivní vak) na stran  21.
Alt. 2 Zk ížené p ipojení pro nohy
Vyve te oka k ížem mezi stehna. P ipevn te díly pro nohy 
k hák m na opa né stran  (A) záv sného ramena s poutky. 
(viz obr. 1) Viz ást P ipojení klip /poutek pro nohy 
(pasivní vak) na stran  21.

6 Zajist te, aby díly vaku nebyly pod klientem zkrouceny. 

Po umíst ní a bezpe ném p ipevn ní vaku k ramenu 
s oky lze provést zvedání pomocí ru ního ovlada e. 

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k zachycení nohou klienta nebo 
pe ovatele, musí být z cesty odstran ny 
všechny p ekážky.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k zachycení, musí být vlasy, paže 
a nohy klienta udržovány blízko t la a b hem 
p emis ování musí být použity ozna ené úchyty. 

7 VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta, musí být p ed 
a b hem procesu zvedání vak ádn  
a bezpe n  p ipnutý.

Obr. 1

A

B

C

A

B

P esun klienta – záv sné rameno s há ky
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Zvednutí z l žka 
(7 krok )
1 Umíst te vak pod klienta jako by to bylo prost radlo. 

2 P ipn te ramenní poutka na há ky (A). 
Viz ást P ipojení klip /poutek (pasivní vak) na stran  19.

3 Ohn te nohy klienta a protáhn te díly vaku pro nohy 
pod stehny. 

4 Vezm te upev ovací body (B) a podvlékn te díly vaku 
pro nohy pod stehny klienta. (Viz obr. 1)

5 Alt. 1 P ímé p ipojení nohou
P ipevn te díly pro nohy k háku na stejné stran  (A) jako 
u p ipevn ní ramena (levé popruhy k levému háku a pravé 
popruhy k pravému háku). (Viz obr. 1) Viz ást P ipojení 
klip /poutek pro nohy (pasivní vak) na stran  21.

Alt. 2 Zk ížené p ipojení pro nohy
Vyve te oka k ížem mezi stehna. P ipevn te díly pro nohy 
k hák m na opa né stran  (A) záv sného ramena s poutky. 
(Viz obr. 1) Viz ást P ipojení klip /poutek pro nohy 
(pasivní vak) na stran  21.

6 Zajist te, aby díly vaku nebyly pod klientem zkrouceny. 

Po umíst ní a bezpe ném p ipevn ní vaku k ramenu 
s oky lze provést zvedání pomocí ru ního ovlada e. 

7 VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta, musí být p ed 
a b hem procesu zvedání vak ádn  
a bezpe n  p ipnutý.

Obr. 1

A

B

C

A

B
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Zvedání z podlahy 
(5 krok )
1 Dejte vak dol  za záda klienta a vytáhn te díly vaku pro 

nohy do p íslušné polohy.

2 Umíst te nohy klienta nad podvozek a naje te se zvedákem 
do p íslušné polohy. (Viz obr. 1)

3 S ramenem v co nejnižší možné poloze p ipevn te 
ramenní poutka. 

4 Ohn te nahoru kolena klienta, aby se usnadnilo p ipojení 
díl  pro nohy.

Po umíst ní a bezpe ném p ipevn ní vaku k ramenu 
s oky lze provést zvedání pomocí ru ního ovlada e. 

Zvedání s velkým ramenem s poutkem
(3 kroky)
Velké rameno s poutkem má dva další upev ovací háky pro nožní 
popruhy. (Viz obr. 2)

Postupujte podle stejných zp sob  zvedání, jak jsou popsány 
u normálního ramena s poutkem, krom  t chto zm n:

1 Nožní popruhy musí být p ipevn ny k háku, 
který je nejblíže nohám.

2 Zadní strana vaku nejblíže k ramenním hák m 
ramena s poutky. 

Po umíst ní a bezpe ném p ipevn ní vaku k ramenu 
s oky lze provést zvedání pomocí ru ního ovlada e. 

UPOZORN NÍ
Ujist te se, že vak není omotán okolo nebo že 
se nezachytil pod nohama zvedáku Maxi Twin. 
To by mohlo p i zvedání poškodit p í ný práh.

5 VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta, musí být p ed 
a b hem procesu zvedání vak ádn  
a bezpe n  p ipnutý.

3 VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta, musí být p ed 
a b hem procesu zvedání vak ádn  
a bezpe n  p ipnutý.

Obr. 1

Obr. 2
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Použití v domácí pé i

Pro distributory a pronajímatele
P i p eprav  zvedáku Maxi Twin k zákazníkovi 
v dodávkovém automobilu:

• Ujist te se, že je židle b hem p epravy 
správn  zajišt na.

• P i nakládání a vykládání zvedáku ho 
nepokládejte na špinavou zem.

P i dodání zvedáku Maxi Twin se ujist te 
následujícími skute nostmi:

• P e etli jste si tento Návod k použití spolu s 
p íjemcem (v etn  p íbuzných a pe ovatel ). 

• P edve te funkce a doporu ené použití popsané 
v tomto Návodu k použití s využitím 
skute ného produktu. 

• Uživatel porozum l pokyn m pro išt ní 
a dezinfekci.

• P e t te p íjemci všechna varování. 
• Prost edí spl uje všechny požadavky popsané 

v tomto Návodu k použití.
ist ní a dezinfekce:

• P ed dodáním produktu novému uživateli 
musí být vždy provedeno išt ní a dezinfekce 
dle popisu v tomto Návodu k použití.

• P ed a po jakémkoli servisu za ízení musí být 
vždy provedeno išt ní a dezinfekce dle popisu 
v tomto Návodu k použití.

Použití zvedáku Maxi Twin
P ed použitím zvedáku Maxi Twin v domácím 
prost edí se ujist te následujícími skute nostmi: 
(Viz obr. 1–3)
      

• Všichni pe ovatelé, v etn  p íbuzných, si p e etli 
pokyny v tomto Návodu k použití a rozumí jim.

• Všechny koberce a rohože jsou odstran ny.
• Všechny prahy jsou odstran ny.
• Všechny schody a okraje mají zábradlí 

a bezpe nostní branku, aby zvedák nemohl 
sjet dol .

• V domácím prost edí je dostatek prostoru 
k použití zvedáku.

B hem uskladn ní zvedáku Maxi Twin se ujist te 
následujícími skute nostmi:

• Žádné d ti nemají ke zvedáku p ístup.
• Žádná domácí zví ata se nemohou dostat 

do kontaktu se zvedákem.
• Prost edí pro skladování spl uje požadavky 

ur ené dále v ásti Technické specifikace na stran  
41.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k p evržení za ízení a pádu 
klienta, nepoužívejte za ízení na podlahách 
se žlábky, otvory nebo se sklonem v tším 
než 1:50 (1,15°).

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k uškrcení, nikdy 
neponechávejte d ti v blízkosti 
za ízení bez dozoru.
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Pokyny týkající se baterie
      

• Dbejte na to, abyste baterii neupustili na zem.
• P ed likvidací baterií kontaktujte p íslušný místní 

orgán a požádejte o radu.
• P e t te si informace na štítku na baterii.

Skladování baterií
• Baterie je p i dodání z výroby nabitá, ale 

doporu ujeme ji znovu nabít, protože dochází 
k pomalému samovybíjení.

• Pokud baterie nejsou používány, dochází u nich 
k pomalému vybíjení. 

• Nepoužívaná baterie by m la být skladována 
p i teplotách -0 °C (32 °F) až + 30 °C (86 °F). 

• Baterii neskladujte p i teplot  vyšší než 
50 °C (122 °F). 

Intervaly nabíjení
• Pravidelné nabíjení baterie (nap íklad každou 

noc) prodlužuje její životnost. 
• Pokud je zvedák Maxi Twin používán asto, 

doporu uje se používat dv  baterie, jednu 
v provozním stavu a druhou jako zálohu 
v nabíje ce.

• Doporu uje se nechat nepoužívanou baterii 
v nabíje ce. Nehrozí riziko p ebití baterie.

VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany p ed zran ním baterii 
nedr te, nepropichujte, neotevírejte, 
nedemontujte nebo do ní jiným zp sobem 
mechanicky nezasahujte.
• Pokud baterie praskne a její obsah p ijde 

do styku s pokožkou nebo od vem, 
omyjte ihned zasažená místa vodou.

• Dostane-li se obsah do o í, vypláchn te 
je ihned velkým množstvím vody 
a vyhledejte léka skou pomoc.

Vdechnutí obsahu baterie m že vyvolat 
podrážd ní dýchacího ústrojí. Vyve te 
zasaženou osobu na erstvý vzduch 
a zajist te léka ské ošet ení.

Životnost baterií
M jte vždy p ipravené dv  funk ní baterie, 
jednu k použití a druhou skladem.

Pokud p i použití erstv  nabité baterie za ne po krátké 
dob  indikátor baterie blikat a ozve se výstražný signál, 
je na ase objednat novou baterii.

Kontrolka vybití baterie
Když je baterie tém  vybitá, rozezní se bzu ák. 
V takovém p ípad  je nutné baterii co nejd íve dobít.

Instalace nabíje ky
Viz Návod k použití nabíje ky baterií.

Vým na baterie
Viz Návod k použití nabíje ky baterií.
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Pokyny k išt ní a dezinfekci
Máte-li jakékoli dotazy týkající se dezinfekce 
zvedáku Maxi Twin nebo pot ebujete-li objednat 
dezinfek ní prost edek, obra te se na odd lení 
služeb zákazník m spole nosti Arjo. 

M jte pro používaný dezinfek ní prost edek 
k dispozici Materiálové bezpe nostní listy.
      

      

      

      

      

VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k poškození zraku a k že, 
vždy používejte ochranné brýle a rukavice. 
V p ípad  zasažení oplachujte hojn
vodou. Pokud dojde k podrážd ní k že, 
navštivte léka e. Vždy si p e t te údaje 
v bezpe nostním list  dezinfek ního 
prost edku.

VAROVÁNÍ
Aby nedocházelo ke k ížové kontaminaci, 
vždy dodržujte pokyny k dezinfekci v tomto 
návodu k použití.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k podrážd ní o í nebo pokožky, 
nikdy neprovád jte dezinfekci v p ítomnosti 
pacienta/klienta.

UPOZORN NÍ
Z d vodu ochrany p ed poškozením 
za ízení používejte pouze dezinfek ní 
prost edky Arjo.

UPOZORN NÍ
Nadm rn  nepost ikujte povrch produktu, 
mohlo by to zp sobit problémy s elektrickými 
sou ástmi a/nebo vnit ní korozi.

P íslušenství pro dezinfekci 
zvedáku Maxi Twin 
• Ochranné rukavice
• Ochranné brýle
• Rozprašovací láhev s vodou
• Rozprašovací láhev s jemným isticím 

prost edkem
• Rozprašovací láhev s dezinfek ním prost edkem

Použijte n který z kompatibilních dezinfek ních 
prost edk :
– Isopropylalkohol  70%
– B lidlo  1% (10 000 ppm)
– Peroxid vodíku  1,5%
– Kyselina peroctová  0,25% (2 500 ppm)
– Fenol  1,56% (15 600 ppm)
– Kvaternární amonium  0,28% (2 800 ppm)

• Had ík – mokrý a suchý
• Jednorázové ut rky
• M kký kartá ek
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Vždy dodržujte následujících 10 krok  
postupu išt ní a dezinfekce
Pokud používáte sprchový panel Arjo, 
p e t te si odpovídající návod. 

Odstran ní viditelných usazenin 
(krok 1–2 z 10)
1 Sejm te vak ze zvedáku. 

2 O ist te 

• zvedák Maxi Twin

• všechny odstran né ásti

od viditelných usazenin pomocí had íku 
namo eného ve vod , nebo ho post íkejte vodou 
a ot ete istým had íkem. Za n te odshora dol . 

išt ní (krok 3–5 z 10)
3 Nast íkejte jemný isticí prost edek na

• zvedák Maxi Twin

• všechny odstran né ásti

Podle pot eby použijte kartá  nebo had ík 
(k odstran ní p ípadných usazenin). 

4 Pomocí nového vlhkého had íku ot ete všechny 
stopy po jemném isticím prost edku ze:

• zvedáku Maxi Twin 

• všech odstran ných ástí

nebo, pokud je to vhodn jší, post íkejte vodou 
a ot ete istým had íkem. 

5 Tento postup opakujte, dokud neodstraníte 
veškerý jemný isticí prost edek. 

Dezinfekce (krok 6–10 z 10)
6 Nast íkejte dezinfek ní prost edek na:

• zvedák Maxi Twin

• všechny odstran né ásti

7 Dezinfek ní prost edek nechte p sobit podle 
pokyn  uvedených na štítku lahve.

8 Pomocí nového vlhkého had íku ot ete všechny 
stopy po dezinfek ním prost edku ze:

• zvedáku Maxi Twin 

• všech odstran ných ástí

nebo, pokud je to vhodn jší, post íkejte vodou 
a ot ete istým had íkem. 

9 Pokud není možné dezinfek ní prost edek 
odstranit, post íkejte vodou dot enou ást 
a ot ete ji jednorázovými ut rkami. Tento 
postup opakujte, dokud neodstraníte všechny 
stopy po dezinfek ním prost edku. 

10 Nechte všechny díly uschnout.

POZNÁMKA
Nízká kole ka, je-li jimi zvedák vybaven, 
se po opakovaném kontaktu s b lidlem 
nebo peroxidem vodíku mohou stát 
mírn  lepkavými.

POZNÁMKA
Pohony mohou po opakovaném kontaktu 
s kyselinou peroctovou za ít blednout.
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Zvedák Maxi Twin podléhá opot ebení a následující úkony musí být provád ny ve stanovenou dobu, aby tak bylo 
zajišt no, že výrobek z stane dlouhou dobu v rámci p vodních technických parametr .
      

      

ASOVÝ ROZVRH PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY

      

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k závad  a následnému úrazu, provád jte pravidelné kontroly a dodržujte 
doporu ený plán údržby. V n kterých p ípadech je v d sledku astého používání produktu 
a vystavení vliv m agresivního prost edí pot eba provád t ast jší kontroly. Místní p edpisy 
a normy mohou být p ísn jší než doporu ený plán údržby. 

POZNÁMKA
Údržbu a servis výrobku není možno provád t, pokud jej klient používá.

POVINNOSTI OŠET UJÍCÍHO PERSONÁLU – úkon/kontrola Každý DEN Každý 
TÝDEN

Dezinfekce X
Vizuální kontrola vaku X
Vým na vybité baterie za nabitou X
Vizuální kontrola všech nechrán ných díl  X
Vizuální kontrola mechanických p ipojení X
Kontrola ru ního ovlada e a kabelu X
Kontrola a išt ní kole ek X
Kontrola funk nosti brzdy X
Vizuální kontrola nabíje ky baterií a baterie X
Provedení zkoušky funk nosti X

VAROVÁNÍ
Nikdy neupravujte za ízení nebo nepoužívejte nekompatibilní díly, aby nedošlo k úrazu klienta 
nebo ošet ujícího personálu.

Pé e a preventivní údržba
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Povinnosti ošet ujícího personálu
Úkony v rámci povinností pe ovatelského personálu smí provád t 
pouze personál s dostate nými znalostmi zvedáku Maxi Twin, 
který musí dodržovat pokyny uvedené v tomto Návodu k použití.

Každý den
• Dezinfikujte zvedák Maxi Twin. Zvedák Maxi Twin je 

nutné po každém použití ihned vydezinfikovat. Je nutné 
používat isticí prost edky spole nosti Arjo v doporu ené 
koncentraci.

• Vizuáln  zkontrolujte vak. Zkontrolujte, že není 
rozt epen, na íznut, nejsou povoleny švy ani nejsou 
poškozeny plastové klipy. Pokud zjistíte jakékoliv 
poškození vaku, okamžit  jej p esta te používat 
a vak vym te. (Viz obr. 1)

• Na za átku každého dne použijte úpln  nabitou baterii.

Každý týden
• Vizuáln  zkontrolujte všechny voln  p ístupné ásti, 

zvlášt  tam, kde p icházejí do styku s klientem nebo 
pe ovatelem. Ujist te se, že se nevytvo ily trhliny nebo 
ostré hrany, které by mohly zp sobit poran ní klienta nebo 
ošet ujícího, nebo by mohly být nehygienické. Poškozené 
sou ásti vym te.

• Vizuáln  zkontrolujte všechny mechanické ásti. 
Vizuáln  zkontrolujte p ipojení pohonných mechanism  
(A) a p ipojení mezi ramenem a záv sným ramenem(B). 
Vizuáln  zkontrolujte upev ovací knoflíky vaku (C), 
zda nejsou poškozeny. Zkontrolujte ep záv sného ramena, 
zda není poškozen, nap íklad zda nevy nívají plastové ásti 
(D). (Viz obr. 2)

• Kontrola ru ního ovlada e a kabelu: Vizuáln  
zkontrolujte stav ru ního ovlada e a kabelu. Pokud 
zjistíte p eseknutí, poškození nebo obnažení vodi , 
vym te jej/je. (Viz obr. 3)

Obr. 1
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A
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C
C

D A

Obr. 2

Obr. 3
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• Zkontrolujte, zda jsou kole ka ádn  upevn na a zda 
se voln  otá ejí. O ist te je vodou. (Funkce m že být 
ovlivn na mýdlem, vlasy, prachem a chemikáliemi 
používanými na ist ní podlah.) Zkontrolujte funk nost 
brzdy. (Viz obr. 4)

• Vizuáln  zkontrolujte stav nabíje ky baterií, kabelu 
a baterií. V p ípad  poškození ji ihned vym te. 
(Viz obr. 5)

• Prove te kompletní test funk nosti a zdvižením 
a spušt ním. Vyzkoušejte pohyb záv sného ramena 
a funkci otevírání/zavírání noh. Všechny funkce 
by m ly bez odchylek fungovat podle o ekávání.

Každý rok
Servis zvedáku Maxi Twin musí být provád n v souladu 
s Plánem preventivní údržby (Akce/kontrola kvalifikovaným 
personálem).

Obr. 4

Obr. 5
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VAROVÁNÍ
Úkony údržby musí provád t kvalifikovaný personál ve stanovených intervalech pomocí 
správných nástroj , díl  a postup , aby nedošlo k úrazu nebo k používání nebezpe ného 
produktu. Kvalifikovaný personál musí vést záznamy o školení i o údržb  za ízení.

KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL – úkon/kontrola Jednou za 
ROK

Kontrola instalace nejnov jších moderniza ních prvk X
Zkontrolujte všechny d ležité sou ástky, zda nevykazují známky koroze nebo X
Kontrola mechanického p ipojení X
Provedení testu bezpe ného pracovního zatížení, (místní p edpisy) X
Kontrola funk nosti a rozsahu všech pohon X
Kontrola pohyblivých ástí záv sného ramena X
Kontrola funkce nouzového spoušt ní X
Kontrola funkce nouzového zastavení X
Kontrola funkce nouzového zastavení X
Kontrola/vým na kole ek X
Kontrola baterie X
Provedení testu všech funkcí X

POZNÁMKA
Všechny povinnosti ošet ujícího personálu je t eba kontrolovat p i provád ní servisu kvalifikovaným 
personálem.
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PROBLÉM OPAT ENÍ
Po uvoln ní tla ítek ru ního ovlada e 
se zvedák pohybuje nahoru nebo dol .

Použijte ervené tla ítko nouzového zastavení a vytáhn te 
baterii, vyjm te klienta z vaku a zavolejte kvalifikovaný 
personál.

P i stisknutí tla ítek ru ního ovlada e 
se zvedák nepohybuje ani nahoru 
ani dol .

1 Ujist te se, že je baterie zcela zasunuta do prostoru 
baterie. 

2 Ujist te se, že je zástr ka ru ního ovlada e správn  
zapojená do zásuvky. 

3 Ujist te se, že je baterie nabitá. 

4 Oto ením erveného knoflíku ve sm ru chodu 
hodinových ru i ek se ujist te, že tla ítko nouzového 
zastavení není aktivováno. 

5 Použitím nouzového spušt ní klienta spus te. 
To provedete zatáhnutím za fialový kroužek. 
Po uvoln ní kroužku se pohyb zastaví – p emíst te 
klienta ze zvedáku a zavolejte kvalifikovaný personál.

Se zvedákem je obtížné manipulovat 
b hem p evozu.

1 Ujist te se, že jsou všechny brzdy uvoln né. 
Ujist te se, že se všechna kole ka voln  otá í.
– Pokud ne, p esu te klienta ze zvedáku 
a zavolejte kvalifikovaný personál.

B hem zvedání nebo p evážení 
zvedák vydává nezvyklé zvuky.

P esu te klienta ze zvedáku a obra te se na kvalifikovaný 
personál.

Zvedák je možné pouze spustit. Zvedací za ízení je vybaveno pojistnou maticí. Pokud bude 
aktivována pojistná matice, bude pouze možné snížit 
za ízení do bezpe né polohy. V p ípad  tohoto scéná e 
p esta te za ízení používat a požádejte o opravu za ízení 
kvalifikovanou osobu.

ALARMY OPAT ENÍ
P i zvedání je slyšet bzu ení. Baterii je pot eba dobít – dokon ete probíhající p evoz 

a vym te baterii za pln  nabitou.

Pohyb zvedáku se zastaví, jak se 
spouští/zvedá nebo když se záv sné 
rameno p esunuje do sedící polohy. 

Zvedák byl spušt n/zvednut proti pevnému p edm tu. 
Opatrn  zvedák zvedn te/spus te a p emíst te.

Po provedení pouze n kolika zvednutí 
indikátor baterie za ne blikat a zazní 
bzu ení.

Vym te baterii za pln  nabitou.
Pokud p i použití erstv  nabité baterie za ne po krátké 
dob  indikátor baterie blikat a ozve se výstražný signál, 
je na ase objednat novou baterii.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k úrazu, nikdy neponechávejte 
klienta bez dozoru.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k úrazu, nikdy neponechávejte 
klienta bez dozoru.

Odstra ování problém
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Maxi Twin 
Bezpe né pracovní zatížení (SWL)
(Max. hmotnost klienta bez ohledu 
na záv sné rameno)

182 kg (400 lbs.)

Barva šedá 
Zdravotnický prost edek typ BF 
Úrove  hlasitosti 49 dB (A)
Zp sob provozu ED maximáln  10 %; max. 2 min zapnuto, 

min. 18 min vypnuto
Provozní síly ovládání 2,7 N
Stupe  ochrany proti požáru Dle normy EN 60601-1.
Stupe  zne išt ní 2

Hmotnosti komponent
Zvedák Maxi Twin 
(bez váhy, záv sného ramena nebo baterie)

45,5 kg (100 lbs.) 

Zvedák Maxi Twin a váha 
(bez záv sného ramena i baterie)

48,5 kg (107 lbs.)

Maximální celková hmotnost zvedáku 
(zvedák a klient)

240 kg (526 lbs.)

Pohán né záv sné rameno DPS 8 kg (15,2 lbs.)
Ru ní DPS 5 kg (11 lbs.)
Malé záv sné rameno s poutky 1,7 Kg (3,7 lbs.)
St ední záv sné rameno s poutky 1,9 kg (4,2 lbs.)
Velké záv sné rameno s poutky 2,8 kg (6,2 lbs.)
Baterie 1,5 kg (3,3 lbs.)

Povolené kombinace
Zvedák Maxi Twin lze použít 
s následujícími výrobky Arjo:

Maxi Twin Scale, Carendo, Carino, Rhapsody/Primo, 
Concerto, Prelude, Malibu, Parker Bath, 
Manual DPS Medium, Power DPS Medium, 
Dvoubodové záv sné rameno – malé, 
Dvoubodové záv sné rameno – st ední, 

ty bodové záv sné rameno – velké.
Nejsou povolené žádné další kombinace.

Provozní, p epravní a skladovací podmínky

Rozsah okolní teploty
Provoz
+10 °C až 40 °C (+50 °F až 104 °F) 
P eprava a skladování
-20 až +70 °C (-4 až +158 °F)

Rozsah relativní vlhkosti 30–75% – provoz
10–80% – p eprava a skladování

Rozsah atmosférického tlaku 800–1 060 hPa – provoz
500–1 100 hPa – p eprava, skladování

Technické specifikace
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Elektrické údaje
Baterie Arjo NEA 0100
Nabíje ka baterií Typ :

NEA 8000
Nap tí za ízení 24 V DC
Krytí IP 24   

IP: Ochrana proti vniknutí
2: Ochrana proti zasunutí prst  nebo podobných 
objekt .
4: Voda st íkající na produkt z libovolného sm ru 
nemá žádný vliv na bezpe nost nebo základní funkci.

Krytí ru ního ovlada e IP X7 
IP: Ochrana proti vniknutí
X: Ochrana proti vniknutí cizích t les ani v i 
kontaktu s nimi není pro tento produkt specifikována.
7: Pono ení produktu do hloubky až 1 m nemá žádný 
vliv na bezpe nost nebo základní funkci.

Pojistky F1 F10AL 250 V
Pojistky F2 T4AL 250 V

Recyklace
Obal D evo a vlnitý kartón, recyklovatelné

Likvidace po skon ení životnosti
• Všechny baterie výrobku musí být recyklovány odd len . Baterie je nutné zlikvidovat v souladu 

s národními nebo místními p edpisy.
• Vaky, v etn  výztuh/stabiliza ních prvk , výpl ového materiálu a jiných textilií nebo polymer , 

plastových materiál  apod., by m ly být vyt íd ny jako ho lavý odpad.
• Zvedací systémy s elektrickými a elektronickými sou ástmi i elektrickým kabelem by m ly být 

demontovány a recyklovány ve shod  s postupy platnými pro odpadní elektrická a elektronická 
za ízení (OEEZ) nebo v souladu s místními i národními p edpisy.

• Sou ásti, které jsou p evážn  vyrobeny z r zných druh  kov  (jejich hmotnost z více než 90 % 
tvo í kovy), jako nap . rameno pro vaky, kolejnice, op ry apod., by m ly být recyklovány jako kovy.
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Rozm ry
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Rozm ry zvedáku Maxi Twin 

C.S.P. = st ední záv sný bod

Odkaz Poznámka Rozm r (mm)
A Maximální vn jší délka 1298
B Maximální vnit ní délka 929
C Maximální vn jší ší ka 1371
D Maximální vnit ní ší ka 1231
E Minimální vn jší ší ka 755
F Min. vnit ní ší ka 518
G Výška C.S.P p i max. zdvihacím dosahu 1281
H Maximální zdvihací dosah 250
I Minimální výška C.S.P 758
J Zdvihací dosah p i minimální výšce C.S.P 452
K Max. výška C.S.P 1985
L Zdvihací dosah p i maximální výšce C.S.P 533
M Rozsah zdvihu 1227
N Min. sv tlá výška 31
O Max. výška stand. Kole ka 113
P Polom r otá ení 1444
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Rozm ry zvedáku Maxi Twin s váhou

C.S.P. = st ední záv sný bod

Odkaz Poznámka Rozm r (mm)
A Maximální vn jší délka 1298
B Maximální vnit ní délka 929
C Maximální vn jší ší ka 1371
D Maximální vnit ní ší ka 1231
E Minimální vn jší ší ka 755
F Min. vnit ní ší ka 518
G Výška C.S.P p i max. zdvihacím dosahu 1401
H Maximální zdvihací dosah 250
I Minimální výška C.S.P 878
J Zdvihací dosah p i minimální výšce C.S.P 452
K Max. výška C.S.P 2105
L Zdvihací dosah p i maximální výšce C.S.P 533
M Rozsah zdvihu 1227
N Min. sv tlá výška 31
O Max. výška stand. Kole ka 113
P Polom r otá ení 1444
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Štítky na zvedáku Maxi Twin
Na štítku s technickými údaji naleznete následující 
informace:

Varování

SWL Bezpe né pracovní zatížení
      Celková hmotnost za ízení v etn  

bezpe ného pracovního zatížení.

      Zdvih

24V DC Napájecí nap tí 
MAX: 
200 VA

Maximální výkon

      Pojistka F1 F10AL 250 V
Pojistka F2 T4AL 250 V

IP 24 Stupe  ochrany (tj. produkt je 
chrán n p ed zasunutím prst  
a st íkající vodou)

      Typ BF

Použitá ást: ochrana proti úrazu 
elektrickým proudem v souladu 
s EN/IEC 60601-1.

2 min on/ 
18 min off 

Režim provozu pro funkci 
nahoru/dol :

ZAPNUTO max. 2 minuty;
VYPNUTO min. 18 minut

NEA0100-
083

24Vdc
2.5 Ah

Výrobní íslo a data baterie

      P ed použitím si p e t te 
Návod k použití.

      Odd lte elektrické a elektronické 
sou ásti pro recyklaci v souladu 
s evropskou sm rnicí 
2012/19/EU (WEEE).

      Zna ka CE potvrzující shodu 
s harmonizovanou legislativou 
Evropského spole enství.

Údaje ozna ují dohled 
oznámeného subjektu.

kg/lbs kg/lbs

kg/lbs

Identifika ní štítek
Na identifika ních štítcích je uveden typ za ízení 
a sériové íslo (viz obrázek).

Štítek s rozsahem vak
Je umíst n na rámu záv sného ramena pro rychlé ur ení 
velikosti a bezpe ného pracovního zatížení podle barvy.

Štítek s upozorn ním
Nachází se na rámu záv sného ramena a upozor uje: 
„nepoužívejte ve van  ani ve sprše“.

Štítky s pokyny pro klipy
Štítky umíst né za knoflíky, kde mají být klipy 
p ipojeny, a na pohonném mechanizmu 
záv sného ramena.

Štítek o zacházení s baterií
Je umíst n na krytu baterie a ozna uje, kdy je baterii 
pot eba nabít.

      Ozna uje, že výrobek je zdravotnický 
prost edek podle na ízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/745 
o zdravotnických prost edcích.

      Zna ení TÜV. Zvedák byl testován 
s ohledem na bezpe nost v souladu 
se souhlasy, seznamem norem 
a stupn m ochrany.

      Zdrojem napájení pro toto za ízení 
je baterie.

      Ohrožení životního prost edí.

Není ur eno k likvidaci

      Recyklovatelný

      Název a adresa výrobce

      Datum výroby

      Jedine ný identifikátor prost edku.
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XS
S
M
L

LL
XL

182 kg
400 lb

Štítky s pokyny 
pro klipy

Štítek nouzového 
spoušt ní

Zna ka vodní 
hladiny

Indikátor 
baterie 
Štítek

Štítek s rozsahem 
vak

Název výrobku

Název zna ky

Štítek s technickými údaji

Štítek baterie

Identifika ní štítek
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Zámìrnì prázdná stránka
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Výrobek byl testován z hlediska shody s platnými p edpisy a schopnosti blokovat EMI (elektromagnetické rušení) 
z vn jších zdroj .

N které postupy mohou pomoci snížit elektromagnetické rušení:

• Používejte pouze kabely a náhradní díly Arjo, abyste zabránili zvýšenému vyza ování nebo snížené odolnosti, 
což by mohlo narušit správnou funkci za ízení.

• Ujist te se, že za ízení v prostorách sledování klienta a/nebo prostorách podpory života spl ují p ijaté 
emisní normy.

      

Zamýšlené prost edí: Prost edí domácí pé e a prost edí za ízení poskytujícího profesionální zdravotní pé i

Výjimky: Vysokofrekven ní chirurgické za ízení a místnost s clonou proti rádiové frekvenci SYSTÉMU ME 
pro zobrazování magnetickou rezonancí.

VAROVÁNÍ
Bezdrátová komunika ní za ízení, jako jsou bezdrátová po íta ová sí ová za ízení, mobilní 
telefony, bezdrátové telefony nebo jiné základní stanice, malé vysíla ky atd., mohou toto 
za ízení ovlivnit a je t eba je udržovat ve vzdálenosti nejmén  1,5 m od n j.

VAROVÁNÍ
Vyvarujte se používání tohoto za ízení v blízkosti jiného za ízení nebo na jiném za ízení, 
protože by to mohlo zp sobit nesprávný provoz. Pokud je takovéto použití nezbytné, 
toto za ízení i druhé za ízení je t eba pozorovat, aby byl zajišt n správný provoz.

Informace a prohlášení výrobce týkající se emisí elektromagnetického zá ení

Test emisí Shoda Informace

VF emise CISPR 11 Skupina 1

Toto za ízení využívá radiofrekven ní energii pouze pro 
svou vnit ní funkci. Proto jsou VF emise velmi nízké a není 
pravd podobné, že by zp sobovaly rušení elektronických 
za ízení v jeho blízkosti.

VF emise CISPR 11 T ída B
Za ízení je vhodné k používání ve všech prostorách, v etn  
domácího prost edí a míst p ímo p ipojených na ve ejnou napájecí 
energetickou sí  nízkého nap tí, která zásobuje obytné budovy.

Elektromagnetická kompatibilita
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Informace a prohlášení výrobce týkající se odolnosti v i elmg. zá ení
Zkouška 
odolnosti

Zkušební úrove  podle 
IEC 60601-1-2 Úrove  shody Elektromagnetické 

prost edí – pokyny
Elektrostatický 
výboj (ESD)

EN 61000-4-2

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV 
ze vzduchu

±8 kV kontakt

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV 
ze vzduchu

±8 kV kontakt

Podlahy musí být d ev né, 
betonové nebo z keramických 
dlaždic. Pokud jsou podlahy 
pokryté syntetickým 
materiálem, relativní vlhkost 
musí být alespo  30%.

Rušení vyvolaná 
radiofrekven ními 
poli

EN 61000-4-6

3 V v pásmu 0,15 MHz 
až 80 MHz

6 V pro pr myslová, v decká, 
léka ská (ISM) a amatérská 
rádiová frekven ní pásma 
v rozmezí 0,15 až 80 MHz
80 % AM p i 1 kHz

3 V v pásmu 0,15 MHz 
až 80 MHz

6 V pro pr myslová, v decká, 
léka ská (ISM) a amatérská 
rádiová frekven ní pásma 
v rozmezí 0,15 až 80 MHz
80 % AM p i 1 kHz

P enosná a mobilní 
radiofrekven ní komunika ní 
za ízení nesmí být k žádné 
ásti výrobku, v etn  kabel , 

používána blíže než 1,0 m, 
jestliže jmenovitý výkon 
vysíla e p esahuje hodnotu 
1 Wa Intenzita pole od pevných 
radiofrekven ních vysíla  
stanovená pr zkumem 
elektromagnetického pole 
v daném míst  by m la být 
menší než úrove  kompatibility 
v jednotlivých kmito tových 
rozsazíchb

K rušení m že docházet 
v blízkosti za ízení 
ozna eného tímto symbolem: 

Vyza ované 
radiofrekven ní 
elektromagnetické 
pole
EN 61000-4-3

Prost edí domácí pé e 
10 V/m

80 MHz až 2,7 GHz
80 % AM p i 1 kHz

Prost edí domácí pé e 
10 V/m

80 MHz až 2,7 GHz
80 % AM p i 1 kHz

Blízká pole VF 
bezdrátového 
komunika ního 
za ízení

EN 61000-4-3

385 MHz – 27 V/m 

450 MHz – 28 V/m
710, 745, 780 MHz – 9 V/m 
810, 870, 930 MHz – 28 V/m
1 720, 1 845, 1 970, 2 450 MHz – 
28 V/m
5 240, 5 500, 5 785 MHz – 9 V/m

385 MHz – 27 V/m 

450 MHz – 28 V/m
710, 745, 780 MHz – 9 V/m 
810, 870, 930 MHz – 28 V/m
1 720, 1 845, 1 970, 2 450 MHz – 
28 V/m
5 240, 5 500, 5 785 MHz – 9 V/m

Rychlé elektrické 
p echodné jevy/
skupiny impulz
EN 61000-4-4

±1 kV porty SIP/SOP

100 kHz opakovací kmito et

±1 kV porty SIP/SOP

100 kHz opakovací kmito et

Kmito et napájení 
magnetického pole

EN 61000-4-8

30 A/m

50 Hz nebo 60 Hz

30 A/m

50 Hz

Magnetická pole sí ového 
kmito tu by m la odpovídat 
úrovním b žným pro typické 
komer ní nebo nemocni ní 
prost edí.

a Intenzitu pole pevných vysíla , jako jsou základnové stanice pro rádiové (mobilní/bezdrátové) telefony a vysíla ky, 
amatérské vysíla ky, AM a FM rozhlasové vysílání a televizní vysílání, nelze teoreticky p esn  p edpov d t. Za ú elem 
vyhodnocení elektromagnetického prost edí vzhledem k pevným vysíla m rádiové frekvence je vhodné zvážit m ení 
místního elektromagnetického pole. Pokud nam ená síla pole na míst , kde se výrobek používá, p esahuje použitelnou úrove  
radiofrekven ní shody popsanou výše, výrobek je t eba sledovat a ov it normální fungování. V p ípad , že tomu tak není, 
je pot eba podniknout další opat ení.
b Ve frekven ním rozsahu 150 kHz až 80 MHz musí být intenzita pole menší než 1 V/m.
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Baterie a nabíje ka Pás
Obra te se na svého místního zástupce.

Žádný obrázek

Díly a p íslušenství



AUSTRALIA
Arjo Australia
Building B, Level 3
11 Talavera Road
Macquarie Park, NSW, 2113, 
Australia
Phone: 1800 072 040

BELGIQUE / BELGIË
Arjo Belgium
Evenbroekveld 16
9420 Erpe-Mere
Phone: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL
Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02 
Galpão - Lapa
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 05040-000
Phone: 55-11-3588-5088
E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA
Arjo Canada Inc.
90 Matheson Boulevard West
Suite 350
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 (905) 238-7880
Free: +1 (800) 665-4831
Fax: +1 (905) 238-7881
E-mail: info.canada@arjo.com

Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strzi 1702/65
140 00 Praha
Czech Republic
Phone No: +420225092307
E-mail: info.cz@arjo.com

Arjo A/S
Vassingerødvej 52

Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail: dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND
Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10

Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com

ESPAÑA
ARJO IBERIA S.L.
Poligono Can Salvatella
c/ Cabanyes 1-7
08210 Barberà del Valles
Barcelona - Spain
Telefono 1: +34 900 921 850
Telefono 2: +34 931 315 999

FRANCE 
Arjo SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,

Tel:  +852 2960 7600
Fax:  +852 2960 1711

ITALIA
Arjo Italia S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com 

MIDDLE EAST
Arjo Middle East FZ-LLC

Dubai Science Park, 
Al Barsha South
P.O. Box 11488, Dubai, 
United Arab Emirates
Direct     +971 487 48053
Fax          +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND
Arjo Nederland BV

4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjo.com

NEW ZEALAND
Arjo Ltd
34 Vestey Drive
Mount Wellington

Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE

Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail: no.kundeservice@arjo.com

ÖSTERREICH
Arjo Austria GmbH
Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG
A-1230 Wien
Tel:  +43 1 8 66 56
Fax: +43 1 866 56 7000

Arjo Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL
Arjo em Portugal
MAQUET Portugal, Lda.  
(Distribudor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G 
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ

Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI
Arjo Scandinavia AB
Riihitontuntie 7 C
02200 Espoo
Finland
Puh: +358 9 6824 1260

SVERIGE
Arjo International HQ
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

Houghton Hall Park
Houghton Regis

Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA
Arjo Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 (630) 307-2756
Free: +1 (800) 323-1245
Fax: +1 (630) 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN

Tel: +81 (0)3-6435-6401
Fax: +81 (0)3-6435-6402
E-mail:  info.japan@arjo.com
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At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges.  
With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective  
prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise  

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com


